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ÖZET 

İran krallığının kuruluşu ile Sasani hanedanlığının ortadan kalkmasına kadar geçen 

olayları epik bir anlatımla ortaya koyan Firdevsî’nin Şehnâme adlı büyük eseri Türk 

kültüründe de kendisine geniş yankı bulmuş ve gerek manzum gerekse mensur olarak 

dilimize çok sayıda çevirisi yapılmıştır. Böylelikle Anadoluda bir Şehnâme yazma 

geleneği başlamıştır. Bunun sonucunda çeşitli devirleri anlatan birçok şehnâmeler 

ortaya çıkmıştır.  

 

Üzerinde çalıştığımız tercüme İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde 6132 (II. 

cilt) demirbaş numarasıyla kayıtlı, tamamı 3 ciltten oluşan 1778 varaklık bir eserdir. 

İstinsah tarihi 1773 olan eserin her sayfası 25 satırdan oluşmaktadır. Mütercimi belli 

olmayan eseri Derviş Mustafa istinsah etmiştir.  

 

Bu eser, Firdevsî’nin Şehnâme’sinin birebir çevirisi değildir. İçerisinde birçok halk 

anlatısı ve rivayetler barındırmaktadır. Bu açıdan kelime kelime bir çeviri demek 

mümkün değildir. Bizim çalışmamız bu üç ciltlik eserin II. Cilt 284b-419b varakları 

arasını kapsamaktadır.  

 

Tez; giriş, imla özellikleri, ses bilgisi, şekil bilgisi, sonuç, çeviri yazı metin, sözlük ve 

tıpkıbasım bölümlerinden meydana gelmektedir. Giriş bölümünde Firdevsî, eseri 

Şehnâme ve Şehnâme’nin Türk kültürü üzerindeki yansımaları ile incelenen eser 

hakkında bilgiler verilmiştir. 

 

İmla özellikleri bölümünde ünlü ve ünsüz yazımı, ses bilgisi bölümünde eserin istinsah 

edildiği dönemin özellikleri de dikkate alınarak ünlüler ve ünsüzler üzerinde meydana 

gelen ses olayları ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

 

Şekil bilgisi bölümünde de sözcük türleri ve fiil çekimleri ayrıntılı alt başlıklara 

ayrılarak metinden alınan örnekler yardımıyla ele alınmış, ayrıntılı bir inceleme 

yapılmaya çalışılmıştır.  

 

Sonuç bölümünde ise metinden elde edilen veriler ışığında çalışma değerlendirilmiş 

maddeler hâlinde çalışmanın sonucu açıklanmıştır.  

 



 

 

VIII 

 

Metin bölümünde metin hazırlanırken takip edilen yöntem başlığı altında metnin nasıl 

oluşturulduğu ayrıntılı olarak örneklerle açıklanmıştır. Ardından metin çeviri yazı 

işaretleri yardımıyla aktarılmış, nesir kuralları çerçevesinde paragraflar oluşturulmuş 

ve Türkiye Türkçesi kurallarına göre noktalama işaretleri eklenmiştir.   

 

Eserin son bölümünü sözlük ve özel isimler dizini oluşturmaktadır. Sözlük bölümünde 

öncelikle sözlük oluşturulurken takip edilen yöntem maddeler hâlinde sıralanmış, 

ardından genel seçme bir sözlük hazırlanmıştır. Bu seçme sözlük, metin oluşturulurken 

sözlük kullandığımız kelimelerden ve metin açısından önemli gördüğümüz 

kelimelerden oluşmaktadır. Burada amaç metnin daha iyi anlaşılmasıdır.  

 

Özel isimler dizininde de öncelikle dizin hazırlanırken takip edilen yöntem maddeler 

hâlinde örneklerle verilmiş ardından metinde yer alan tüm özel isimlerin geçtiği 

yerlerin tamamı belirtilmek suretiyle oluşturulmuştur.  

 

Metnin sonunda çalışmanın hazırlanma aşamasında istifade edilen kaynaklar verilmiş 

ardına da araştırmacıların istifadesine sunulmak üzere metnin tıpkıbasımı eklenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Firdevsî, Şehnâme, Derviş Mustafa, Türk Dili, Ses Bilgisi, Şekil 

Bilgisi 
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ABSTRACT 

Firdevsi’s great work called Şehname, describing epically the events from the 

establishment of Iranian Kingdom to the Sassanic Dynasty has had a broad 

repercussion in Turkish culture and many translations have been made to our language 

as a poetic or a prose. Thus, a tradition of writing Shahnamah began in Anatolia. As a 

result, many Shahnamas have emerged describing various periods. 

 
The translation we are working on is a collection of 1,778 sheets, all of which are 

composed of 3 volumes, registered in the Central Library of Istanbul University, with 

an inventory number of 6132 (second volume). The copy date of work is 1773 and 

each page consists of 25 lines. Dervish Mustafa has copied the work whose translator 

is unknown. 

 

This work is not a one-to-one translation of Firdevsi’s Shahname. There are many folk 

narratives and rumors in it. In this sense, it is not possible to say that it is literally 

translation. Our study consists of II volume, the sheets 284b-419b of these three 

volumes. 

  

Thesis consist of the parts of introduction, dictation properties, phonetics, morphology, 

conclusion, translated text, dictionary and facsimile. In the introduction part, it is 

talked about Firdevsi, his work and the reflections of the work on Turkish culture. 

 

In the dictation properties part, the spelling of vowel and consonant letters, in the 

phonetics part, the phonetic events on vowels and consonants are analyzed in detail by 

considering of the period’s features in which work was copied. 

 

In the morphology part, the word types and verb conjugations are handled broadly with 

the examples taken from the text and they are examined in detail. 

 

 In the conclusion part, the study was evaluated with the help of the data obtained from 

text and the result of study are listed on substances.  

 

In the text part, it is explained in grat detail with examples that how the text is created 

in method part. Later, the text is transfered with help of translation inscriptions, the 

paragraphs are formed in the framework of prose rules and thr punctuation is added 

according to the rules of Turkish.  



 

 

X 

 

 

The last part of work conssit of dictionary and the proper noun index. In dictionary 

part, first,  the methods which were used to make a dictionary were specified, later, it 

was made a general dictionary. This selecting dictionary is formed by the words that 

we used while writing a text and by the words which are importants while writing a 

text. The aim here is being better understand the text.  

 

In the part of proper noun index, at first, the method which was used to make a index 

is given with examples and later the page number of all proper nouns which were used 

in the text were listed. 

 

At the end of the text, it was given the resources used in the preperation period and the 

facsimile of text was added so that the researchers can utilise them. 

  

Keywords: Firdevsi, Shahname, Dervish Mustafa, Turkish Language, phonetics, 

morphology. 
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GİRİŞ 

ŞEHNÂME VE FİRDEVSÎ 

1.1.Firdevsî 

İran Millî Şairi: Ebu’l-Kâsım-i Firdevsî (D. 329/940 - Ö. 411/1021) 

İran’ın millî şairi kabul edilen Firdevsî’nin tam adı Hekîm Ebû’l-Kâsım Mansûr bin 

Hasan Firdevsî’dir. 329/940 yılında Tûs şehrine bağlı Taberân kasabasının Baj 

köyünde doğmuştur1. Künyesi Ebü’l-Kāsım, lakabı Fahreddin, mahlası Firdevsî’dir. 

Adı kaynaklarda Ahmed, Hasan ve Mansûr; babasının adı Ali Fahreddin, Ahmed ve 

İshak olarak farklı şekillerde geçmektedir. Kendisine ve babasına verilen bu adlardan 

hangisinin doğru olduğu tesbit edilememiştir. Babasının Tûs ırmağından ayrılan 

Âbrâhe çayı kenarında bir çiftlik sahibi (dihkan) olduğu bilinmektedir. Firdevsî’nin 

çocukluk dönemi ve öğrenim hayatı hakkında kaynaklarda hemen hemen hiçbir bilgi 

yoktur2. 

 

Firdevsî Baj köyünün ileri gelenleri olarak bilinen “Dihkan” ailesindendir. Dihkanlar 

kendilerini o bölgenin mirasçısı, İran millî değer ve kültürünün de koruyucusu olarak 

gördüklerinden çocuklarını da bu duygularla yetiştirmişlerdir. Firdevsî’ni böyle bir 

aileden olması onu milletinin, atalarının tarihini öğrenme ve onu gelecek nesillere 

aktarma arzusunun ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bundan dolayı Firdevsî’nin İran 

tarihi, kültürü, medeniyeti, felsefe ve İslami bilimler konusunda çok birikimli olduğu 

rahatlıkla söylenebilir3. 

 

                                                 
1 Firdevsî, Şahnâme Prof. Necati Lugal (çev.), (Başyazı: Nimet Yıldırım, Firdevsî ve Şahname) 

İstanbul: Kabalcı Yayıncılık, 2014, 15. 
2 Mehmet Kanar, Firdevsî, İslam Ansiklopedisi, Cilt 13, Türkiye Diyanet Vakfı, 1996, 125. 
3 Yıldırım, 16-17.  
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Edebî hayatının ilk başlarında çoğu şair gibi gazel ve kasideler yazan Firdevsî, 

döneminin etkisiyle eski İran tarihi hakkında Pehlevî dilinde yazılan eserlere karşı 

büyük bir ilgi duymuş ve bu eserlerden faydalanabilmek için Pehlevîce öğrenmiştir4.  

 

İran’ın millî şairi Firdevsî, İran Edebiyatı’nda kahramanlık tarzındaki şiir anlayışını 

zirveye ulaştıran şair olarak kabul edilir. Firdevsî’nin şiirlerinde anlattığı olayları 

olağanüstü ifadelerle betimlemesi, sade ve akıcı bil dil kullanması gibi özellikleri onu 

diğer şairlerden ayırmaktadır. Firdevsî eserinde gereksiz söz sanatları kullanmamaya 

özen göstermiş bu durum da onu, halk tarafından okunmak istenen bir şair hâline 

getirmiştir. Ayrıca eserinde eski Farsça olarak bilinen Pehlevice kökenli sözcükler 

oldukça fazladır5. 

 

VI. asırda yaşamış olan Sâsânî hükümdarı Husrev-i Enûşirevân’ın (M. 531-579) 

İrân’ın eski padişahlarına ait sözlü söylentileri toplatıp kütüphanesine 

koydurmasından sonra Sâsânîlerin son hükümdarı Yezdgird Şehriyâr (ö.651) da 

Enûşirevân’ın toplattığı bu eseri eksikliklerini de tamamlaması için Dânişver adlı bir 

bilgine vermiş, Dânişver de Hudây-nâmek adıyla İran’ın ilk şehnâmesini yazmıştır6. 

Saffârîlerden Yakub b. El-Leys (ö.879), veziri Ebu Mansur’a, Dânişver’in Pehlevî 

diliyle yazdığı Hudây-nâmek’i Farsça’ya çevirtmesini emretmiştir. Sâmânîlerden Ebu 

Salih Mansur bin Nuh ( 961-975), veziri Bel’amî’ye, Dânişver’den yapılan Farsça 

tercümenin şair Dakîkî (ö.979?) tarafından manzum şekilde yazdırılmasını 

emretmiştir. Dakîkî bu önemli görevi yerine getirmek için başladığı Şehnâmesi’nin 

1000 beytini yazmış, fakat bir köle tarafından öldürüldüğü için eseri yarım kalmıştır7. 

 

Firdevsî İran’ın geleneklerini tekrar ortaya çıkartıp yüceltmek amacıyla İran’ın bütün 

tarihî ve destanî geleneklerini bir eserde toplamak istemiştir. Şehnâme’nin 

mukaddimesinde bir dostunun kendisine Pehlevîce’den Farsça’ya aktarılmış olan 

                                                 
4 Kanar, 125-126. 
5 Serdar Bulut, 18. Yüzyıl’da istinsah edilmiş mensur bir şâh-nâme çevirisi, II. Cilt 1a-144b varaklar 

arası, inceleme-metin-sözlük-özel isimler dizini-tıpkıbasım, Doktora Tezi, Adıyaman Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2017, 1. 
6 Hüseyin Ferîver Tarîh-i Edebiyât-ı Îrân ve Tarîh-i Şu’arâ, Tahran, 1341’den akt. Hasan Gültekin, 

Firdevsî, Şehnâme, Şehnâmecilik ve Meşâhîr-i İslâm’da Firdevsî Maddesi,  JASSS-The Journal of 

Academic Social Science Studies, Volume 6, Issue 3, 2013, 242. 
7 Necâti Lugal, Şeh-nâme, I-IV, İstanbul: MEB Yayınları. 1945-1955 ve Rızâzâde Şafak, Tarîh-i 

Edebiyât-ı Îrân, Tahran, 1341, 85’ten akt. Gültekin, 242. 
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mensur Şehnâme getirdiğini, kendisini bu eseri nazm etmeğe teşvik ettiğini, Ebu 

Mansur b. Muhammed adında bir zattan maddî yardım gördüğünü ve mukaddimeyi 

yazdığı zaman bu zatın öldüğünü anlatır8. Firdevsî, böylece yukarıda bahsi geçen şair 

Dakîkî’nin yazmış olduğu 1000 beyitlik Şehnâme’yi elde etmiş, kendi gayretiyle 

toplamış olduğu diğer destan ve gelenekleri de 60 bin beyit tutarındaki ünlü eseri 

Şehnâme’de bir araya getirip ölümsüzleştirmiştir9.  

 

Firdevsî, önce parça parça yazdığı eserini destanlar arası bağlantılar kullanarak 

tamamlamış ve 404/1014 yılında eklediği yeni şiirlerle zenginleştirip yedi ciltte 

toplamıştır. Ardından eserini bizzat dönemin hükümdarı Sultan Mahmud’a sunmuştur. 

Fakat şair, ümit ettiği desteği hükümdarın veziri Hasan-ı Meymendi’nin telkinlerinden 

dolayı alamamış, dolayısıyla şairin beklentileri karşılıksız kalmıştır. Her beytine bir 

dinar verileceği yerde her beytine bir dirhem verilmiş, bu duruma üzülen Firdevsî de 

kendisine verilen altmış bin dirhem gümüşü halka dağıtıp hükümdara 100 beyitten 

oluşan bir hiciv kaleme almıştır10. 

 

Şehnâme hamasî edebiyatın dünyada haklı şöhret kazanmış ilk örneğidir. Şöhreti doğu 

ülkelerinde olduğu gibi batılı ülkelere de ulaşmıştır. Firdevsî’den sonra Arap, Türk ve 

Hint edebiyatlarında Şehnâme benzeri çok sayıda eser yazılmıştır11. Önceleri Fars 

edebiyatında ortaya çıkan bu Şehnâme yazma geleneği Fars edebiyatının tesiriyle 

Selçuklular döneminde Osmanlılara geçmiştir12. Devletşâh-i Semerkandî, Tezkiretü’ş-

Şuarâ isimli eserinde Firdevsî ve eseri Şehnâme hakkında “Hemen herkes, onun İslam 

sonrası dönemde İran’ın en büyük şairi olduğu konusunda hemfikirdir. O şairliğin, 

fesahat ve belagatın hakkını gerçekten vermiş bir söz ustasıdır. Onun eseri 

Şahnâme’nin bir benzeri daha yoktur13.” der. 

 

                                                 
8 Zebîhullâh Safâ, İran Edebiyatı Tarihi Hasan Almaz (çev.), Ankara: Nüsha Yayınları, 2002, 92’den 

akt., Gültekin, 242. 
9 Safâ, 93-94’ten akt. Gültekin, 242. 
10 Bk.Zuhal Kültüral, Latif Beyreli, Şerifi Şehnâme Çevirisi, Cilt 1-4, Ankara: TDK Yayınları, 1999,  

XVII; Yıldırım, 30; Kanar, 126. 
11 Gültekin, 243. 
12 İsmail Çiftçioğlu, Karamanlı Dönemi Şehnâme Yazarları ve Eserleri Üzerine, AKÜ Sosyal Bilimler 

Dergisi, 2002, 4(2): 58. 
13 Devletşâh-i Semerkandî’nin Tezkiretü’ş-Şuarâ, 49-50’den akt. Yıldırım, 16-17. 
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İran’ın “millî şairi” Firdevsî’nin ölüm tarihi bazı kaynaklarda 411(1021)14, bazı 

kaynaklarda ise 416(1025) olarak verilmektedir15. Firdevsî’nin cenazesi şehrin bir 

kapısından çıkarken diğer kapısından geç de olsa bu büyük eserin değerini anlayan 

Sultan Mahmud’un kendisine gönderdiği 60.000 altın değerinde çivit yüklü on iki deve 

kervanının girdiği rivayet edilir. Bu gibi rivayetler eseri sultana o sıralarda seksen 

yaşlarında bulunan Firdevsî’nin bizzat kendisinin değil Gazneli Mahmud’un kardeşi 

Nasr b. Sebük Tegin’in veya gözde kumandanlarından Arslan Cazib’in sunduğu 

ihtimalini akla getirmektedir. Ödülün gecikmesi ve Firdevsî’ye nasip olmaması halk 

arasında bu tür rivayetlerin çıkmasına sebep olmuştur denilebilir16. Bunlar adı üstünde 

halk arasında anlatılan rivayetlerdir. Bazı kaynaklar aksini iddia etse de Sultan 

Mahmud’un eseri kabul etmemesinin en önemli sebebi Şehnâme’de Türklerin 

aşağılanması olarak gösterilir17. 

 

Rafizî olduğu gerekçesiyle Firdevsî’nin Müslüman mezarlığına gömülmesine bazı 

kimselerin karşı çıkması üzerine naaşı kendisine ait bir bahçeye defnedilmiştir18.  

 

1.2.Şehnâme 

Millî kahramanlıkların üst seviyelere çıkarılması ile oluşturulan Şehnâme, 

Firdevsî’nin tek eseridir. Firdevsî, ömrünün otuz senesini tüm İran destanlarını 

toplamaya adamış ve toplam 35 yıllık emeğinin karşılığı olarak “Şehnâme” adlı İran 

edebiyatının başyapıtı sayılan eserini yazmıştır. İran milletinin gelenek ve 

göreneklerini, ulusal, dinsel, ahlaksal değerlerini, üstün niteliklerini, kahramanlık 

serüvenlerini, aşklarını ve İran halkıyla ilgili daha birçok şeyi eserinde 

ölümsüzleştirmiştir. Kitabın önsözünde “Çok sıkıntı çektim bu otuz yılda/Dirilttim 

İranlıyı ben bu Farsçayla” demiştir. Eser şairin kendi ifadesine göre 60.000 beyit, 

diğer bazı kaynaklara göre ise 48.000 ile 52.000 arasındadır19.  

 

Firdevsî’nin eseri olan Şehnâme’nin incelemeye konu olduğu çalışmalarda; Eski 

Önsöz ve Baysungur Önsözü olarak isimlendirilen içerik olarak da birbirinden farklı 

                                                 
14 Yıldırım, 20. 
15 Kanar, 126. 
16 Kanar, 126. 
17 Bulut, 6. 
18 Yıldırım, 20. 
19 Yıldırım, 34; Bulut, 8. 
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iki mukaddime metni olduğu ifade edilmiştir. Her iki metnin içerikleri de zamanla 

birtakım değişikliğe uğramıştır. Resimli veya resimsiz Şehnâme nüshalarının 

neredeyse tümünün baş kısmında bunlardan biri yer almıştır. Timuri şehzade 

Baysungur (öl.1434) tarafından yazıldığı veya yazdırıldığı tahmin edilen Baysungur 

Önsözü, 1430 yılından sonra istinsah edilmiş Şehnâme nüshalarında, yazarı ve yazım 

tarihi kesin olarak bilinemeyen Eski Önsöz ise ilk kez 13. yüzyıl başında istinsah edilen 

bir Şehnâme nüshasında görülür20. 

 

İlk menkıbevî hükümdar olan Keyumers’ten başlayarak Sasanî hükümdarı III. 

Yezdcird’e kadar kronolojik olarak elli hükümdarın hayat ve savaşlarını anlatan 

“Şehnâme” basit olarak dört döneme ayrılmaktadır21: 

 Pişdadiler: Burada Cemşid, Feridun, Sam, Rüstem gibi hükümdarların savaş 

ve hayatları anlatılır. Feridun’un çocukları ülkeyi aralarında paylaşırlar ve İran ile 

Turan arasındaki ezeli mücadele başlar. 

 Keyaniler: Keykavus, Keykubad, Keyhüsrev gibi hükümdarların anlatıldığı bu 

bölümün sonunda Taganizm’e üstün gelen Zerdüşt dininin ortaya çıkışı ve 

Ahemenilerden birkaç kişi ile İskender’in İran’ı istilası anlatılır. 

 Eşkaniler: Bu bölümde İskender’in efsanevi hayatı ve Dara (Darilis) ile 

mücadeleleri anlatılır. 

 Sasaniler: Bu bölümde Sasaniler’in tarihi ve dokuz padişahının maceraları 

kronolojik bir biçimde anlatılır. Keykavus bu devrin önemli isimlerindendir. Bölümde 

görülen Anuşirvan’ın veziri Büzürgmihr’in menkıbeleri meşhurdur. Menije ve Bijen’in 

aşk hikâyeleri de bu bölümde yer alır. 

 

Şehnâme içerisinde ele alınan konular masal ve tarih arasında bir üslupla işlenmiş, 

kahramanların karakterleri, savaşlardaki üstün maharetleri, hayat, toplum ve olayları 

düşünüş ve anlayışlarındaki basitlik ve birlik İran’ın her şeyi yeryüzündeki her şeyden 

üstün tutularak anlatılmıştır. Eserde tam bir "epope" özelliği görülür. Kahraman ve 

                                                 
20 Zeren Tanındı, Sultanlar, Şairler ve İmgeler: Şehnâme-i Firdevsî’nin Mukaddimesinin Resimleri, 

U.U. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 9, Cilt 2, Sayı 15, 2008, 269. 
21 Cevat Yerdelen, Divan Edebiyatı Kaynaklarından Şehname, Atatürk Üniversitesi Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 8, 1997, 101; İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri 

Sözlüğü,  İstanbul: Kapı Yayınları, 2005, 424. 
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savaş tasvirlerinde birbirlerine benzerlikler gösteren eser, bu muntazam kuruluşu 

içerisinde baştan sona aynı canlılıkla devam eder22. 

   

Firdevsî, Şehnâme’yi hazırlarken, Âvesta, Tevrat ve Kur’ân gibi dini metinleri örnek 

alarak eserine eski İran tarihi ve efsaneleriyle başlamış, Allah’ı öven beyitleri, evrenin 

yaratılışı, ay, güneş, gezegenler, yerküre ve diğer varlıkların yaradılışı ve insanın 

yaratılışı gibi olaylarla giriş yapmış, ardından ulaştığı kaynaklardaki bilgilerden yola 

çıkmış İran’ın tarih ve mitolojisini aktararak eserinin çok sayıda okuyucuya ulaşmasını 

arzulamıştır. Gerçekten de böyle olmuş ve Şehnâme öyle yaygınlaşmıştır ki, kutsal 

kitaplar kadar belki de bazı yerlerde onlardan da çok okunmuştur. Günümüzde bile 

yaklaşık on asır geçmiş olmasına rağmen birçok Nevrûz töreninde Kur’ân yerine 

Şehnâme’nin okunduğunu görmemiz bu durumu kanıtlamaktadır. Meliküşşuarâ Bahâr 

bir şiirinde bu konuyu şöyle beyti söyleyerek Firdevsî ve Şehnâmenin İran 

toplumundaki yerini göstermiştir23: 

 

“Şahnâme hiç abartısız Kur’ân’ıdır Acem’in 

Tûs bilgesinin rütbesi de peygamberlik rütbesi.” 

 

İran’ın en önemli kahramanlık eseri Şehnâme’nin dayandırıldığı temeller arasında 

Âvesta dili ve Pehlevîce yazılan dinî ve edebî metinler ilk sırayı alır. İran kökenli ikinci 

önemli kaynak ise Doğu İran ve Zâbilistan kaynakları sayılır. Bu kaynaklardaki 

bilgilerin Şehnâme-yi Pehlevi, Hudâynâme ve bu eserlere benzer nitelikteki 

kaynakların Arapça ve Farsçaya çevrildiği bilinmektedir. Şehnâmenin İran dışı 

kaynakları ise Yunancadan Süryanice ve Arapçaya çevrilerek İran hikâyelerine karışan 

Dâstân-ı İskender ile Müslümanlara ve Araplara ait bazı eserlerdir24. 

 

Şehnâme’nin içeriğinde: Eski İran efsane ve gelenekleri, İslam dönemine kadar 

meydana gelen hemen hemen bütün olaylar hakkındaki bilgiler bir araya toplanmıştır. 

Ayrıca felsefi ve ahlaki konulara değinilmiş, kahramanlık şiirlerinin yanı sıra diğer şiir 

türlerine de yer verilmiştir. Firdevsî bütün bu konularda sözün hakkını gereğince 

                                                 
22 Yerdelen, 101. 
23 Ahmed Şâmlû, Firdevsî Şehnâme, Pâsûh-ı Firdevsî Be Zerûret-i Târîh, Îrânşinâsî, II/2, 1990, 

304’ten akt. Yıldırım, 21-22; Pala, 424. 
24 Yıldırım, 22. 
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vermiş, İran millî hikâyeleri ve İranlıların tarihî değerlerini Şehnâme boyunca en güzel 

şekilde yansıtmaya çalışmıştır25. 

 

Şehnâme’deki en ünlü destanlar şunlardır26:  

 Dahhâk’ın Demirci Kâve ile macerası. 

 Ferîdun ve üç oğlu: Selm, Tûr, Îrec. 

 Zâl’ın doğması ve Sîmurg tarafından büyütülmesi. 

 Rüstem’in ilginç hayat serüveni ve savaşları. 

 Rüstem’in Mâzenderân’da yaptığı savaşlar ve heft hânı. 

 Rüstem ile Sohrâb hikâyesi. 

 Siyâvuş’un hikâyesi. 

 Siyâvuş’un oğulları Keyhüsrev ile Furûd’un hikâyeleri. 

 Bîjen ile Menîje’nin hikâyesi. 

 İsfendiyâr ve Tûranlı Ercâsp’ın esaretinden kurtulmak için aştığı heft Hân. 

 Rüstem ile İsfendiyâr’ın hikâyesi. 

 Rüstem’in kardeşi Seğad tarafından öldürülmesi. 

 İskender’in İran’da egemen oluşu ve ilginç hayat hikâyesi. 

 Behram-i Çûbîn’in IV. Hürmüz ve Hüsrev Pervîz’e karşı ayaklanması. 

 

Anbarcıoğlu Şehnâme’nin Türk edebiyatındaki yansımalarını şu dört maddede 

açıklar27: 

a-Şehnâme, bazı mesneviler için konu ve ilham kaynağı olmuştur. 

b-Türkçe ve Farsça Şehnâme’lerin yazılmasına; Anadolu Selçukluları ve 

Osmanlı devirlerinde Şehnâme geleneğinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

c-Şahnâme vezninin Türk edebiyatında fazlaca kullanılmasına sebep olmuştur. 

d-Firdevsî ve Şehnâme’yi taklit eden çok sayıda yazarın ortaya çıkmasına 

sebep olmuştur. Behmen-nâme, Merzubân-nâme, Cihângir-nâme, Ferâmurz-nâme 

türünden destan kahramanlarına ait eserlerin Türkçeye tercüme edilmesine sebep 

olmuştur.  

 

                                                 
25 Yıldırım, 32. 
26 Yıldırım, 38. 
27 Meliha Anbarcıoğlu, Şeh-nâme-i Firdevsî ve Edebiyat-ı Türk, Doğu Dilleri, II(IV), 1981, 1. 
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1.2.1.Şehnâme’de Türkler 

Günümüz İran’ında milyonlarca Türk nüfusu yaşamaktadır. Bu Türk nüfus içerisinde 

en etkin olanlar ve dili en çok konuşulanlar Azerbaycan Türkleri, Kaşkaylar28 ve 

Türkmenler’dir. Günümüzde Türkler ile İranlılar arasında devam eden mücadeleler 

mevcuttur. Bu mücadelelerin kökeni Eski İranlılar ile Türkler’e kadar 

gidebilmektedir29.  

 

İran’da görülen Türk düşmanlığı tarih ve gerçekliğin de ötesinde efsane ve mitlerde 

bile görülmektedir. Bilindiği üzere Firdevsî’nin Şehnâme’si İran ile Turan savaşları 

temelinde yazılmıştır ve Firdevsî, Şehnâme’sindeki Turanlıların Türkler olduğunu 

bizzat kendisi söylemektedir. Firdevsî, Fars çiftçisinin Türk ve Arap’la 

karışmasının Fars köylüsünün bozulması anlamına geldiğini söyler (Şiirden çeviri): 

“[Fars] çiftçi, Türk ve Arap’tan [öyle] bir soy ortaya çıkar [ki] ne çiftçidir, ne 

Türk’tür, ne Arap’tır”30. 

 

Sultan Mahmut zamanında işi sultanı övmek olan 400 Fars şairi vardı ve onlardan biri 

de Firdevsî’dir. İran’ın tüm Türk hâkimleri Fars Dili ve Edebiyatı’nın gelişmesine 

gayret sarf etmelerine rağmen Türk karşıtlığı İran Edebiyatı’nın belirgin hatlarından 

olmuştur. Fars Edebiyatı’nda “Bu yol Türkistan’a gider” ifadesi “doğru yoldan 

sapmak” ve “Türktazi” [Türk’ün at koşturması] “zorbalık ve haksızlık” anlamına 

gelmektedir31.  

 

Firdevsî eserinde Türkleri doğrudan doğruya tanıdığı gibi anlatmıştır. Çünkü kendisi 

de İran’ın Kuzey-Doğu sınırındaki Horasan eyaletine mensuptu. Horasan ise Orta 

Asyadan gelip Batıya göç eden Türk toplumunun göç yolları üzerindedir. Şehnâme’de 

Türk ülkesi genellikle “Turan” veya “Turan Zemin”, bazen de “Şehr-i Turan”, “Marz-

i Turan” olarak geçmektedir. Asya’dan İran’ın Kuzey-Doğusuna kadar Türklerle 

                                                 
28 Kaşkay Türkleri ve Kaşkay Türkçesi için bakınız: Muhittin Çelik, Kaşkay Türkçesi Metinleri 

(Giriş-Metinler-Seçme Sözlük-Ekler), Ankara: Gece Kitaplığı Yayınları, 2014. 
29 Bulut, 13-14. 
30 Maşallah Rezmî, İranda Türk Düşmanlığının Kökleri, 

https://guneyturkistan.wordpress.com/2010/04/29/iran%E2%80%99da-turk-dusmanliginin-kokleri/, 

16 Mayıs 2017. 
31 Rezmî, İranda Türk Düşmanlığının Kökleri, 

https://guneyturkistan.wordpress.com/2010/04/29/iran%E2%80%99da-turk-dusmanliginin-kokleri/, 

16 Mayıs 2017. 

https://guneyturkistan.wordpress.com/2010/04/29/iran%E2%80%99da-turk-dusmanliginin-kokleri/
https://guneyturkistan.wordpress.com/2010/04/29/iran%E2%80%99da-turk-dusmanliginin-kokleri/
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meskun sınırsız alanları ifade eden bu mefhum pek iyi tanımlanmamıştır. Ceyhun 

Amuderya, eski ‘Oxus’ bu iki dünyayı ayıran sınırdır32. 

 

Eski İran geleneklerini doğru bir şekilde yansıtan Şehnâmeye göre İran dünyası ile 

Türk dünyasının birbirlerine karşı oluşları Feridûn’un ülkesini oğulları Salm, Tur ve 

Erağ33 arasında paylaştırma şeklidir. En küçük çocuk olan Erağ’a ata yurdu olan İran’ı 

yani Arap ülkelerini vermiştir. Küçük kardeşlerine doğduğu yerin beylik arazisi olarak 

verilmesi Salm ve Tur’u kıskandırmıştır. Bu kıskançlık sonucu Salm ve Tur bir plan 

yapıp küçük kardeşleri Erağ’ı öldürmüşlerdir. Erağ’ın oğlu Minuçihr de babasının 

intikamını almak için kötü amcaları Salm ve Tur’u öldürmüş ve böylece tarih boyunca 

bitmeyen bir kardeş kavgası başlamıştır34.  

 

Tarih sayfaları Türklerin yiğitlik ve askeri organizasyonlarının çok üstün olduğunu 

gösterse de Şehnâme’de Türklere asker olarak pek önem verilmemiştir, bunda 

Firdevsî’nin taraflı davrandığını söylemek mümkündür. Şehnâme’de “Turan ırkından 

üstün (parlak) zekâlı hiç kimse doğmadı” gibi Türkler ile ilgili olarak birçok küçültücü 

ifade kullnılmıştır35.  

 

İran kahramanı Bezan ağzından Firdevsî Türkleri şu şekilde değerlendirir: “Yüzüne 

bakınca peri gibi fakat savaşta hiç bir şeye değmezler.”36. Bu cümleden anlıyoruz ki 

Firdevsî’ye göre güzellikte peri gibi olan Türkler savaşta bir varlık gösteremiyorlar.  

 

Ancak savaşlarda Türklerin övülerek bazen üstünlük kazandıklarının gösterilmesi 

sonucunda yine İranlılara yenilmesi Firdevsî’nin Fars milliyetçiliğinin bir göstergesi 

niteliğindedir.  

 

Şehnâme’nin Türkler hakkında verdiği bu gibi bilgilerden yola çıkarak Firdevsî’nin 

Türkleri İran’ın kültürüne karşı bir tehdit olarak görmüş olabileği ve halkını Türklere 

karşı uyarmak istemesi düşünülebilir. 

                                                 
32 Tadeusz Kowalski, Şehnamede Türkler, Harun Güngör (çev.), Erciyes Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, Sayı 1, Yıl 1, 1983, 290. 
33 Bazı kaynaklarda Îreç olarak geçer. 
34 Kowalski, 292. 
35 Kowalski, 300. 
36 Kowalski, 299. 
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1.2.2. Şehnâme Geleneği, Türk Edebiyatına Yansımaları, Selçuklu-Osmanlı Sahasına 

Ait Şehnâmeler ve Şehnâme Yazarları 

Firdevsî’nin 30-35 yıl gibi uzun bir süre zarfında meydana getirdiği Şehnâme daha 

yazıldığı andan itibaren şöhrete ulaşmış ve rağbet görmüştür. Bu rağbetin sonucu Doğu 

Edebiyatlarında Şehnâme yazma geleneği başlamıştır. Pek çok şair, Şehnâme 

kahramanları etrafında oluşturdukları müstakil eserlerle bu geleneğin yerleşmesini ve 

devamını sağlamıştır. Ayrıca Orta Asya’da çok sevilen ve epik anlatılar için kullanılan 

“nâme” tarzının Şehnâme’yle başladığı kabul edilmektedir37. 

 

Şehnâmeler 1559 yılına kadar manzum bu tarihten sonra da mensur olarak 

yazılmıştır38. Şehnâmeler estetik amaçlarla yazıldığı için ilk yazılan eserlerin manzum 

olmaları da doğaldır. Zaten sanat yapmanın daha çok ön planda olduğu eserleri ortaya 

konulurken her zaman nazım tercih edilmiştir. Bu nedenledir ki ilk Şehnâme de dâhil 

olmak üzere XVI. asra gelinceye kadar yazılan şehnâmelerin tamamı manzum olarak 

kaleme alınmıştır39. 

 

Şehnâme’nin Türkçe ilk çevirisi 1510 yılında Tatar Ali Efendi tarafından Kansu Gavri 

adına yapılmıştır. Türkçe düzyazı bir çevirisini de 1621 yılında II. Osman adına Mehdi 

isimli birisi yapmıştır. Eser M. Cevdet tarafından “Şarkın İlyada’sı Şehname” adıyla 

çevrilip 1928 yılında İstanbul’da basılmıştır. Bundan sonra yapılan çeviri ise Necati 

Lugal tarafından hazırlanan ve Kenan Akyüz tarafından dipnotlar ilavesiyle 1956 

yılında İstanbul’da yayımlanan eserdir. İlk baskısında dört cilt hâlinde olan bu eser 

2005 yılında tek cilt hâlinde Kabalcı Yayınevi tarafından yeniden düzenlenerek 

yayımlanmıştır40. Şehnâme’nin tek cilt hâline yayımlanan baskısında bir öncekinde 

yer almayan 4483 beyit de Prof. Dr. Nimet Yıldırım’ın son okumasıyla esere eklenmiş 

ve tamamlanan beyit sayısı yaklaşık 24.883 olmuştur41.  

 

                                                 
37 Pala, 425. 
38 Mithat Sertoğlu,  Şeh-nâmenüvîsler, Vak’anüvîsler İle Diğer Mühim Osmanlı Müverrihleri ve 

Eserleri I-IV, Yeni Tarih Dergisi, I, 1960, 754’den akt. Gültekin 245. 
39 Gültekin, 245. 
40 Yerdelen, 102. 
41 Nimet Yıldırım, Şahnâme I-II, Şahnâme’nin Türkçe Tam Metin İlk Çevirisi, 

http://www.nimetyildirim.com.tr/kitaplar/sahname, 16 Mayıs 2017. 

http://www.nimetyildirim.com.tr/kitaplar/sahname
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Şehnâmenin daha önce Türkçeye çevrilmeyen 27.507 dizesini içine alan ilk tam 

çevirisi Prof. Dr. Nimet Yıldırım tarafından yaklaşık altı yılda tamamlanmış ve 2016 

yılında Kabalcı Yayıncılık tarafından “Şahnâme II” adıyla bilim dünyasınını 

istifadesine sunulmuştur42. 

 

Doğulu hükümdarların çoğunun maiyetinde Şehnâme yazarlarının bulunması, 

Osmanlı döneminde de Şehnâme geleneği görevinin ihdasına sebep olmuştur. Bu 

görevi ilk defa ihdas eden hükümdar Fatih Sultan Mehmed’dir. Fatih Sultan Mehmed 

zamanının ilk devlet görevlisi Şehnâme yazarı Şehdî’dir. Ondan önce II Bayezıd 

zamanında Kemal adında bir şairin Osmanlı padişahlarının hayatlarını Şehnâme 

tarzında anlatmaya çalıştığı ve teşvik gördüğü bilinmektedir43. 

 

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Şehnâme türünde eser veren şair ve yazarlar 

şunlardır: 

 Emir Ahmed Kani’î veya Ahmed b. Mehmed El-Tûsî, Şehnâme-i Selâcika: 

II. İzzeddin Keykavus adına kaleme alınan bu eser 30 ciltlik Şehnâme vezniyle Farsça 

manzum bir Selçuklu tarihidir44. 

 Hoca Dehhânî, Şehnâme-i Selçûkiyân (Kayıp Selçuklu Şehnâmesi): Hayatı 

hakkında detaylı bilgi bulunamayan Dehhânî aslen Horasanlıdır. İlk defa Fuad 

Köprülü tarafından ilim âlemine tanıtılmıştır. Şikârî’deki kayıtlara göre şehnâme, 

dönemin hükümdarı III. Alâeddin Keykubâd’ın isteği üzerine Farsça olarak 

yazılmıştır. Köprülü, şehnâmenin muhtemelen Kâni’î’ye ait şehnâmeyi tamamlamak 

üzere kaleme alınmış olabileceği fikrindedir. Ona göre Alâeddin Keykubâd; -kendi 

zamanını da ihtiva etmek üzere-, önceki hükümdarlarda görülen şehnâme yazdırma 

geleneğine uyarak, bu eseri yazdırmak istemiştir. Zira şehnâmenin Farsça olarak te’lif 

edilmiş olması da bu ihtimali kuvvetlendirmektedir. Yirmi bin beyitten oluşan 

Selçuklular Şehnâmesi’nde XIII. yüzyılın ikinci yarısına ait pek çok tafsilâtın yer 

                                                 
42 Firdevsî, Şahnâme II, Nimet Yıldırım (çev.), İstanbul: Kabalcı Yayıncılık, 2016; Nimet Yıldırım, 

Şahnâme I-II, Şahnâme’nin Türkçe Tam Metin İlk Çevirisi, 

http://www.nimetyildirim.com.tr/kitaplar/sahname, 16 Mayıs 2017. 
43 Nureddin Ardıç, Franz Babinger. Osmanlı Şeh-nâmecileri, Aramak, Güzeli, İyiyi, Gerçeği, S. 

XXXVII-XL. 1939, 19’dan akt. Gültekin, 246. 
44 M. Fuad Köprülü Anadolu Selçukluları Tarihi’nin Yerli Kaynakları-Umumî Bir Bakış I, Belleten, 

VII, 1943, 393-395’ten akt. Gültekin, 246. 

http://www.nimetyildirim.com.tr/kitaplar/sahname
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aldığı tahmin edilmektedir. Eserin XIV. yüzyıldan sonra kaybolduğu 

anlaşılmaktadır45. 

 

Hicrî 1119’da istinsah edilmiş bir nüshası Millet Kütüphanesi’nde ve diğer yeni bir 

nüshası da Dârülfünûn Kütüphanesi’nde 14104 numarada kayıtlı Şikârî Şehnâmesi 

adıyla bilinen Türkçe mensur bir Karaman Tarihi’nin baş taraflarında verilen bilgiye 

göre Selçuklu Hükümdarı Sultan Alaaddin Keykubâd, Firdevsî’nin Şehnâme’sine 

nazire olmak üzere Farsça bir Selçukî Şehnâmesi yazmasını “Dehhânî” adlı bir şaire 

emr etmiş, muahhirede Karaman oğullarından Alaaddin Beg (saltanatı 1361-1398) 

bunu takliden Yarcânî mahlaslı bir şaire aynı tarz ve mahiyette bir Karaman 

Şehnâmesi tanzim ettirmiştir. Şikârî, Farsça olduğu için fazla bilinmeyen ve rağbet 

edilmeyen bu eseri Türkçeye tercüme etmiştir. Bu Selçuk ve Karaman Şehnâmeleri 

tarih itibariyle önemli olmalarına rağmen maalesef günümüze kadar ulaşamamıştır46.  

 

Ünsî, Şehnâme-i Selçuk: Ünsî hakkında eski kaynaklarda herhangi bir bilgi 

bulunmamaktadır. H. 785 yılında Halep’te Farsça olarak bitirdiğini söylediği manzum 

eserindeki kayda göre Horasan’dan Konya’ya III. Alaaddin Keykubâd zamanında 

gelmiştir. On altı bâbdan oluşan eserde Selçuklular, Karamanlılar ve Osmanlılarla 

ilgili bilgilere yer verilmiştir. Fuad Köprülü, Şehnâmenin içeriği bakımından tarihi 

hiçbir değeri olmayıp muhtemelen sonradan uydurulmuş olabileceğini, zira Farsça’yı 

bu denli az bilen ve vezinden hiç anlamayan bir müellifin bu şekilde bir manzum 

Selçuknâme yazmaya kalkışmasının çok şaşırtıcı olduğunu ifade eder. Müstensih 

İmam Hafız Hasan Efendi’nin, kitabın müellifini “Allâme-i asr” olarak göstermesini 

de oldukça yadırgayan Köprülü, esasen ne böyle bir şairin, ne de böyle bir eserin 

mevcut olmayıp çok sonradan uydurulduğunu kaydeder. Bu eser, kısa bir mukaddime, 

Farsça metni ve tercümesiyle birlikte Mesud Koman tarafından 1942 yılında Konya’da 

yayınlanmıştır47. 

 

Yârcânî, Karaman Şâh-nâmesi: Karaman Devleti hükümdarlarından Alaaddin 

Bey’in (757-793) Dehhânî tarafından kaleme alınan Şâh-nâme’yi gördükten sonra 

                                                 
45 Çiftçioğlu, 61-62. 
46 Çiftçioğlu, 62; Ersen Ersoy, Ümran Ay, Hoca Dehhânî Hakkında Yeni Bilgiler, Divan Edebiyatı 

Araştırmaları Dergisi, Sayı 15, 2015, 2’den akt. Bulut, 21. 
47 Köprülü, 381’den akt. Gültekin, 246; Çiftçioğlu 60. 
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kendi sarayı şairlerinden Yârcânî’yi de Karamanlı Şâh-nâmesi yazmaya memur 

etmiştir. Ali Emirî, Karaman Şehnâmesinin, Karamanoğlu Alâeddin Bey’in emriyle 

yazılmaya başlandığını ancak Dehhânî’nin ömrünün buna müsaade etmemesi 

nedeniyle geri kalanının Yarcanî tarafından tamamlandığını ifade etmektedir. 

Kaynaklarda kendisi ve eserleri hakkında herhangi bir bilgiye rastlanmayan 

Yârcânî’nin bu eseri henüz ele geçmiş değildir. Fakat yine Karamanlı şairlerden Şikârî 

bu Farsça manzum Şâh-nâmeyi nesir olarak Türkçeye çevirmiştir48. 

 

Ahmed Nigîdî, Selçuk-nâme: Niğdeli Emir Şemseddin Dündar Bey adına mensur 

olarak yazılan bu eser Farsça küçük bir Selçuklu tarihi örneğidir49. 

 

Şehdî: Fatih Sultan Mehmed devri şairlerinden olan Şehdî’ye padişah tarafından 

Şehnâme benzeri bir eser yazarak Osmanlı hanedanının tarihini ortaya koymasını 

istemiştir. Şehdî ömrü yetmediği için eserini planladığı şekilde bitirememiş, ancak dört 

bin beyit yazabilmiştir. Bu eseriyle Şehdî Osmanlı tarih yazıcılığında şehnameciliğin 

öncüsü sayılmaktadır 50. Eser günümüze ulaşamamıştır51. 

 

Fethullah Ârifî: Babası Kâtip Derviş Şirazî, annesi meşhur İbrahim Gülşenî’nin 

kızıdır. Kendisi hakkında verilen bilgiler tutarsızdır. Osmanlı hükümdar hanedanının 

ve özellikle Yavuz Sultan Selim’in kahramanlıklarını anlatan 6000 veya 8000 beyitlik 

Farsça Şehnâme’si ile tanınmıştır. Eski vezir-i azam Hadım Süleymān Paşa’nın 1538 

senesinde yaptığı Hint Seferi’ni manzum olarak hikâye eden 2000 beyit tutarında olan 

Sefer-nâme-i Süleymân adlı eseri henüz ele geçmemiştir. Aynı zamanda hattat olan 

Ârifî 1562 yılında Mısır’da vefat etmiştir52. 

 

                                                 
48 Köprülü, 399-401’den akt. Gültekin, 247.; Şikârî, Karamanoğulları Tarihi, Mesud Koman (çev.), 

Konya 1946, 15’ten akt. Çiftçioğlu 63. 
49 Gültekin, 247. 
50 Enverî, Düstürname-i Enverî Osmanlı Tarihi Kısmı (1299-1466). Haz. Necdet Öztürk. İstanbul: 

Kitabevi Yayınları, 2003, XXVI’den akt. Erdal Taşbaş, Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve 

Eserlerine Kısa Bir Bakış, Mediterranean Journal of Humanities mjh.akdeniz.edu.tr, Cilt I, Sayı 2, 

2011, 217. 
51 Abdulkadir Özcan, Fatih Devri Tarih Yazıcılığı ve Literatürü, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, Sayı 14, 2003, 58; Abdulkadir Özcan, Osmanlı Tarihçiliğine ve Tarih Kaynaklarına 

Genel Bir Bakış, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Bahar 1, 2013, 274. 
52 Ardıç ve Franz, 20’den akt. Gültekin, 247.  
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Eflatun-i Şirvânî: Şirvân’da doğan Türkmen asıllı şair, Farsça yazdığı şiirlerinde 

Esirî, Türkçe yazdığı şiirlerinde Hazinî mahlasını kullanmıştır. Fethullah Ârifî’nin 

yerine olaylı bir şekilde Şehnâmecilik mevkiini ele geçirmek için birçok hileye 

başvurmuş hatta idam edilmekten son anda kurtularak saraya Şehnâmeci tayin 

edilmiştir. Tezhip ve minyatürde usta bir şairdir. On fasıl şeklinde tasarladığı eserinin 

henüz üç faslını yazdıktan vefat etmiştir. Bu eser henüz ele geçmemiştir53. 

 

Mahremî: Kanunî Sultan Süleyman’ın tahta oturmasından ordularını Bağdat’a 

göndermesine kadar geçen olayları tanzim etmiştir54. 

 

Seyyid Lokman: Eflatun-i Şirvânî’nin ölümü üzerine sarayın yeni Şehnâmeci olarak 

tayin edilmiştir55. Urmiyelidir. Saray şairi olması nedeniyle çok sayıda eser yazmıştır. 

İlm-i nücûma dair bir eseri ve çok sayıda şiiri vardır. Bunlar dışında ‘Mucmilü’l-

Tumar’ adlı 1584 yılına kadarki Osmanlı tarihi, III. Murād’a kadarki Osmanlı 

padişahlarının şahsiyet ve çehrelerini tasvir eden ‘Kıyâfetü’l-insâniyye fî Şemâili’l-

Osmâniyye’ adlı eserleri de vardır. Şehnâme’si manzum bir kroniktir. Osmanlı 

Devleti’nin kuruluşundan 1590 yılına kadar olan olayları içine alır. III. Selim 

döneminin olaylarını anlatan Farsça ‘Selim-nâme’ ve III. Murād’ın saltanatını anlatan 

‘ŞehinŞehnâme’ adlı eserlerin de sahibidir. III. Murād’ın emriyle yazmaya başladığı 

‘Hüner-nâme’yi tamamlayamamıştır56. 

 

Talikî-zâde Mehmed: 1595 yılında Seyyid Lokman’ın yerine tayin olunmuştur. Yarım 

kalan Hüner-nâme’yi kendi başına tamamlayamayınca Seyyid Lokman ile 6 yıl 

birlikte çalışmışlardır. Önceleri kâtiplik de yapmıştır. Görevi sırasında yazdığı üç 

eseri: Rumeli Beylerbeyi Ferhad Paşa’nın Erivân kuşatmasını anlatan Revâniye, Vezir-

i azâm Osman Paşa’nın 1558 yılındaki Tebriz zaptını anlatan Tebriziye, Bosna valisi 

Hasan Paşa’nın ölümünden III. Mehmed’in tahta oturuşuna kadar geçen olayları ve 

kısaca Macaristan-Eflak seferlerini anlatan Şehnâme-i Hümâyûn’dur57.  

 

                                                 
53 Zeynep Tarım Ertuğ, “Hünernâme”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, XVIII, 1998, 484; 

Ardıç ve Franz, 20’den akt. Gültekin, 247. 
54 Anbarcıoğlu, 7’den akt. Gültekin, 247. 
55 Tarım Ertuğ, 484. 
56 Ardıç ve Franz, 20’den akt. Gültekin, 247. 
57 Ardıç ve Franz, 21’den akt. Gültekin, 247. 
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Kâtib Hasan Hukmî: İlk olarak divan kâtipliğine atanarak serasker Çıgala-zâde’nin 

İran seferinde refakat etmiştir. 1601 yılında ise padişah fermanı ile Talikî-zâde’nin 

yerine tayin olunmuştur. Bu görevde on yıl kaldıktan sonra reisü’l-küttâb, nişancılık, 

sipahilere mukabeleci ve gibi görevlerde bulunmuştur. Mecmua ve inşa kitaplarında 

dağınık hâlde bulunan vaka ve parçaları olup müstakil bir Şehnâmesi yoktur58.  

 

Mehmed Gani-zâde Nâdirî: Şam ve Kahire kadılıklarında bulunan Kadı 

Abdülganî’nin oğlu olan şair Fezâilü’ş-Şâm’ı Türkçe’ye tercüme etmiştir. 1572 

İstanbul doğumlu olup Hoca Sa’deddin’in öğrencilerindendir. Sahn Medresesi 

müderrisliği ile çeşitli yerlerde kadılık görevlerinde bulunan şairin divânı vardır. II. 

Osman’ın emriyle yazdığı Şehnâme’sinde II. Osman’ın kötü günlerinden ve Lehistan 

Seferi’nden bahsetmektedir. Bir diğer eseri olan Münşeât’ı da tarihî açıdan önemli 

belgeleri ihtiva etmektedir59. 

 

İbrahim Mülhemî: Erzurumludur. Canbulad-zâde Paşa’nın hocası olması sebebiyle 

‘Canbulad-zâde Hocası’ lakabıyla tanınır. Sahn Medresesi’ne kadar yükselmiş bir 

müderris olup, riyaziyeci yönüyle meşhur olmuştur. Mukaddimesi Türkçe olan Farsça 

eseri ‘Şehinşâh-nâme’sinde III. Murād’ın dönemi ve Bağdat Seferi ile I. Mustafa 

devrinin olayları anlatılmaktadır. Naîmâ’ya göre ‘Umûmî Tarih’ ve ‘Bizans ve Frank 

Tarihi’ adlı eserleri vardır. Birinci eserden ‘Murad-nâme’ olarak bahsedilir. Bunlardan 

başka ‘Fetihnâme-i Kara Boğdan’ adlı bir eseri daha vardır. Mülhemî saray 

Şehnâmecilerinin sonuncusudur60. 

 

1.2.3.Şehnâme Tercümeleri61 

Şehnâme’nin Türk Edebiyatı’nda çok sayıda çevirisi bulunmaktadır. En önemli 

çeviriler şunlardır62: 

 Tatar Ali: Kansu Gavri adına manzum Şehnâme Tercümesi’ni 1510 yılında 

yazmıştır.  

                                                 
58 Ardıç ve Franz, 21’den akt. Gültekin, 248. 
59 Ardıç ve Franz, 22’den akt. Gültekin, 248. 
60 Ardıç ve Franz, 22’den akt. Gültekin, 248. 
61 Şehnâme’nin başka dilleri de içine alan çevirileri için bakınız: Yıldırım, 40-41. 
62 Gültekin, 249. 



 

 

16 

 

 Şerifî-i Amidî: Kansu Gavri adına manzum Şehnâme Tercümesi’ni 1514 

yılında yazmıştır. Topkayı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde (Hazine-1519) kayıtlı 

bulunan ve harekeli bir nesihle yazılmış olan bu çeviri iki cilt olup 1170 varaktır. 

Şerifî’nin Şehnâme’si üzerine Zühal Kültüral ve Latif Beyreli63 çalışmıştır.   

 Mehdî: II. Osman adına 1621 yılında mensur olarak Şehnâme tercümesi 

yazmıştır.  

 II. Murad devrine ait mensur Şehnâme tercümeleri vardır.  

 Hicri 951 yılında istinsah edilmiş olan tarihi yazmalar.  

 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesinde bulunan mensur ve 

tamamlanmamış 2 adet yazma Şehnâme Tercümesi nüshası.  

 Necati Lugal tarafından Vuller baskısına göre yapılmış Şehnâme tercümesi. 

 

Türkiye’deki Kütüphanelerde tespit edilen diğer manzum ve mensur Şehnâme 

tercümeleri şunlardır64:  

 II. Murat devrinde nesir şeklinde yapılan tercüme 328 varaktır. Yer yer 

manzum parçalar da barındıran eserin 16. yüzyılda istinsah edildiği tahmin 

edilmektedir. İçerisinde 9 adet minyatür bulunduran bu eser Topkapı Sarayı Merkez 

Kütüphanesi’nde 1518 demirbaş numarasıyla kayıtlıdır.  

 II. Murat’ın devrinde yapılan bir diğer tercüme eser de Atatürk Kitaplığı’nda 

yer alan 101 demirbaş numaralı çeviri.  

 Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet el yazmaları bölümünde yer alan şehnâme 

tercümesinin baş kısımları eksik olup 189 varaktır.  Eserin mütercimi belli değildir. 

  

Topkapı Sarayı Kütüphanesinde bulunan diğer Şehnâme tercümeleri şunlardır:  

 1116 demirbaş numarasıyla kayıtlı mensur Şehnâme çevirisinin mütercimi 

belli değildir.  

 Hüseyin b. Hasan b. Muhammed el-Hüseynî tarafından 1510’da istinsah edilen 

eser 1170 varaklık manzum bir tercümedir. İçerisinde 62 adet minyatür mevcuttur. Bu 

çeviri yukarıda da adı geçen Şerif Âmedî tarafından yapılan tercümedir. Topkapı Sarayı 

                                                 
63 Şerifi Şehname Çevirisi için bakınız: Zühal Kültüral & Latif Beyreli, Şerîfî Şehnâme Çevirisi, Cilt: 

1-2-3-4-, Ankara: TDK Yayınları, 1999.   
64 Türkiyedeki kütüphanalerde tespit edilen diğer tercümeler bölümünde Seda Keçe, 17. Yüzyılda 

Yapılmış Mensur Şehnâme Çevirisi 2. Cilt 04a - 27b Varaklar Arası, Marmara Üniversitesi Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 

İstanbul 2010, 3-4’ten istifade edilmiştir. 
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Kütüphanesi’nde 1519 demirbaş numarasıyla kayıtlıdır. Aynı kütüphane bu eserin 

başka nüshaları da vardır. Bunlar: 

 1520 demirbaş numara ile kayıtlı 41 minyatürlü 310 varak olan bu nüsha 

Luhrasp dönemine gelene kadar geçen olayları anlatmaktadır.  

 İstanbul’da Hüseyin b. Hasan tarafından 1544’te istinsah edilen büsha 617 

varaktır. Bu nüsha da Luhrasp’ın tahta çıkışına kadar olan süreyi içine alır. 

1521 demirbaş numarasıyla kayıtlıdır.  

 

 Şehnâme tercümelerinin Topkapı Sarayı Kütüphanesi’ndeki son nüshası 1522 

demirbaş numarası ile kayıtlı olan 572 varaklık nüshadır.  Son sayfası eksik olan nüha 

da 55 adet minyatür bulunmaktadır.  

 

Yukarıda bahsettiğimiz eserler dışında Şehnâme tercümeleri şu kütüphanelerde 

bulunmaktadır: İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi (Demirbaş Numarası: 

6131-6133), İstanbul Üniversitesi İslam Araştırmaları Merkez Kütüphanesi (Demirbaş 

Numarası: 22), Süleymāniye Kütüphanesi-Hüsrev Paşa- (Demirbaş Numarası: 370), 

Süleymāniye Kütüphanesi –Reisülkittap- (Demirbaş Numarası: 631), Süleymāniye 

Kütüphanesi – Darülmesnevi- (Demirbaş Numarası: 983), Türk Tarih Kurumu 

Kütüphanesi (Demirbaş Numarası: 671), Köprülü Kütüphanesi –Fazıl Ahmet Paşa- 

(Demirbaş Numarası: 1063). 

 

Şimdiye kadar günümüz Türkçesiyle tam bir çevirisi yapılamayan bu büyük eserin 

daha önce Türkçeye çevrilmeyen 27.507 dizesini içine alan ilk tam çevirisi Prof. Dr. 

Nimet Yıldırım tarafından yaklaşık altı yılda tamamlanmış ve 2016 yılında Kabalcı 

Yayıncılık tarafından “Şahnâme II” adıyla yayımlanmıştır65. Yıldırım ve Lugal’ın 

neşrettikleri Türkçe çevirileri birlikte değerlendirildiğinde tarihe ışık tutan bu önemli 

eser, ilk defa bir bütün olarak bilim dünyasının istifadesine sunulmuştur. 

 

                                                 
65 Firdevsî, Şahnâme II, Nimet Yıldırım çev., İstanbul: Kabalcı Yayıncılık, 2016; Nimet Yıldırım, 

Şahnâme I-II, Şahnâme’nin Türkçe Tam Metin İlk Çevirisi, 

http://www.nimetyildirim.com.tr/kitaplar/sahname, 16 Mayıs 2017. 

http://www.nimetyildirim.com.tr/kitaplar/sahname
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1.2.4.Şehnâme’nin Vezni 

Aruzun “FeǾûlün FeǾûlün FeǾûlün FeǾûl” vezninin Türk fonetiğine çabuk ve 

rahatlıkla uyduğu ve ahenk yönüyle de Türk şairleri tarafından tercih edildiği bir 

gerçektir66. Türk şiirinde kullanılan ilk aruz vezni Şehnâme veznidir. Yusuf Has 

Hacib’in eseri Kutadgu Bilig de bu vezinle yazılmıştır. Doğu Türklerine ait Atabetü’l-

Hakayık, Mu’înü’l-Mürîd ve Cevâhirü’l-Esrâr gibi eserlerde de Şehnâme vezninden 

yararlanılmıştır. Şehnâme vezni bu eserlerden sonraki dönemlerde de Doğu Türk 

Edebiyatı’nda çok önemli bir yer edinmiştir. İzzeddin Ahmed, Süheyl ü Nevbahâr’ı 

mütekarib bahriyle yazmıştır. Şiirlerinde bu vezni kullanan şairler arasında Yahya 

Bey, Hâletî, Şeyhü’l-İslâm Yahya, Sâbit, İzzet Molla ve Fuzulî gösterilebilir67. 

Şehnâme tarzında meydana getirilen birçok eserde genellikle Firdevsî’nin telif ettiği 

tarzda “Şehnâme vezni” de denilen “FeǾûlün FeǾûlün FeǾûlün FeǾûl” vezni ve 

mesnevi tarzında kaleme alınmıştır68. 

 

1.2.5.Üzerine Çalışılan Tercüme Hakkında Genel Bilgiler 

Tezimize konu olan eserin tamamı 390X250 mm ölçülerinde 1778 varak olup üç cilt 

hâlindedir. H 1187 / M 1773 yılında Derviş Mustafa tarafından istinsah edilen eser 

İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde 6131 (I. cilt), 6132 (II. cilt), 6133 (III. 

cilt) demirbaş numaralarıyla kayıtlıdır69. İçerisinde minyatürler de barındıran eserin 

her bir sayfası 25 satırdan oluşmaktadır. Çalışmamız bu üç ciltlik eserin II. Cilt 284b-

419b varakları arasındaki bölümü kapsamaktadır. Üzerinde çalıştığımız bölümde dört 

de minyatür bulunmaktadır. Ancak bu minyatürler bize verilen kayıtlarda kesilmiştir.  

 

İncelediğimiz eserin son kapak sayfasında sol üst köşede “ez-metrūkāt-ı Veliyyü’d-

dįn Efendi-zāde” ibaresi vardır. Dönemin şeyhülislamlarından olan Veliyyüddin 

Efendi’nin (ö. 1182/1768) kitap toplamaya hevesli bir devlet adamı olduğu 

bilinmektedir. Veliyyüddin Efendi Beyazıt Camii bitişiğinde bir kütüphane inşa 

ettirmiş ve elindeki kitapları bu kütüphaneye bağışlamıştır. Veliyyüddin Efendi’nin 

                                                 
66 Anbarcıoğlu, 8’den akt. Gültekin, 249. 
67 Gültekin, 249. 
68 Kadir Alper, Türk Edebiyatında Süleymân-nâmeler Turkish Studies - International Periodical For 

The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/7 Summer 2014, 148. 
69 Ciltlerle ilgili bilgiler için bk. 

http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/search/results?qu=Dervi%C5%9F+Mustafa%2C

%C3%A7ev, 16 Mayıs 2017. 

http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/search/results?qu=Dervi%C5%9F+Mustafa%2C%C3%A7ev
http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/search/results?qu=Dervi%C5%9F+Mustafa%2C%C3%A7ev
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küçük oğlu Hacı Mehmet Efendi (ö. 1220/1806) de babasının yaptırdığı kütüphane 

için kitaplar satın alarak kütüphanenin gelişmesine katkıda bulunmuştur70. 

Eserimizdeki “ez-metrūkāt-ı Veliyyü’d-dįn Efendi-zāde”  yani “Veliyyüddin Efendi-

zade’nin mirasından” ibaresine göre bu Şehnâme tercümesi Veliyyüddin Efendi’nin 

oğlu tarafından bu kütüphaneye bağışlanmış olabilir. 

 

Eser baştan sona kahramanlık hikâyesidir ve içerisinde İranlılar ile Turanlıların 

destansı mücadeleleri anlatılır. Bu mücadelelerle alakalı birçok kahraman adı da ilgili 

bölümlerde nakledilmektedir. Üzerinde çalıştığımız bölüm Efrasiyab ve Rüstem’in 

savaşı ile başlar. 

 

Eserde Şehnâme’nin müellifi olan Firdevsî’nin gerçek ismi geçmemekle birlikte bir 

yerde “Firdevsį-i Ŧūsi” şeklinde kırmızı renkli olarak tespit edilmiştir. O bölüm 

“haberler rivayet eden ve eserler nakleden Uzun Firdevsî’nin sözüne göre” anlamında 

“Rāviyān-ı aħbār ve nāķılān-ı āŝār Firdevsį-i Ŧūsį ķavlince 284b/25” şeklindedir. 

    

Eserde en dikkat çekici özelliklerin başında Eski Farsça olarak da bilinen Pehlevîce 

kelimelerin sıklığı gelmektedir. Bunun nedeninin Firdevsî’nin İranlıları eski köklerine 

götürerek yeniden dilirişlerini sağlamak olduğu düşünülebilir. Pehlevîceden başka 

Arapça ve Türkçe kelimeler yoğunluktadır. Yine eserde dönemin ağız özellikleri, 

atasözü ve deyimler, ikileme-yinelemeler, yansıma kelimeler dikkati çekmektedir:  

Ağız özelliği: ķıçın ķıçın gidüp śandalįsi öñinde göti üzerine oturavardı 

372a/4-5. 

Atasözü : śu uyur düşmān uyumaz 289a/23-24, el elden üstündür 323a/14, 

Ayaġıyla varana ölüm olmaz 388a/1-2. 

Deyim: Ǿaķlı başından git- 285a/11, dişine ŧaş vir- 389b/2, ķan ķaşan- 

381a/22. 

İkilemeler-yinelemeler: pāre pāre 288a/17, bölük bölük 303b/11, şöyle 

böyle 333b/11. 

Yansıma Sözler: kütürdi 311a/14, küt-ā-küt 332a/12, gürredek 367b/4.  

                                                 
70 Tahsin Özcan, Veliyyüddin Efendi, İslam Ansiklopedisi, Cilt 43, Türkiye Diyanet Vakfı, 2013, 40-

42; İsmail E. Erünsal Veliyyüddin Efendi Kütüphanesi, İslam Ansiklopedisi, Cilt 43, Türkiye Diyanet 

Vakfı, 2013, 42; https://www.mumsema.org/arap-islam-alimleri/193797-haci-veliyuddin-efendi-

hayati-hakkinda-bilgi.html, 18 Mayıs 2017. 

https://www.mumsema.org/arap-islam-alimleri/193797-haci-veliyuddin-efendi-hayati-hakkinda-bilgi.html
https://www.mumsema.org/arap-islam-alimleri/193797-haci-veliyuddin-efendi-hayati-hakkinda-bilgi.html
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Eser içerisinde Efrasiyâb, Rüstem, Zâl, Keyûmers, Güstehem, Ferâmurz, İskender, 

Hüsrev, Gordâferîd, Menûce, Bîjen, Gürşâsb gibi “Özel İsimler Dizini” bölümünde 

ayrıntılı olarak verilecek olan birçok kahraman ismi geçmektedir. İran kaynaklı olan 

bu isimler Şehnâme’yle beraber Türk kültürüne girerek Türk kültüründe kendisine yer 

bulabilmiştir.  

 

Eserin dil özelliklerine değerlendirildiği zaman Eski Türkiye Türkçesi özellikleri 

ağırlıklı olarak görülmektedir. Buna göre eserin en geç 17. yüzyılda yazılmış olması 

muhtemeldir. Bu bakımdan eserin Eski Türkiye Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi 

arasında geçiş dönemi özelliklerini yansıttığını söyleyebiliriz.  

 

Firdevsî’nin meşhur Şehnâmesi temel alınarak oluşturulan esere farklı motiflerin ve 

rivayetlerin eklendiği de aşikârdır. Eserde imla açısından tutarsızlıklar ilk bakışta göze 

çarpmaktadır. Bazı dil özellikleri hem Uygur geleneğine henm de Arap Fars 

geleneğine uygun olarak tespit edilmiştir. Harekesiz bir eser olduğundan dolayı 

kelimelerin okunuşunda orijinal kaynaklardaki şekiller ve dönemin dil özellikleri 

dikkate alınmıştır. Müstensih hatası olarak nitelendirebileceğimiz yazım hataları 

giderilmiş, düzeltilen bölüm dipnotta (Metinde “…”) ibaresi ile belirtilmiştir. 

 

Orijinal metinde kırmızı renkli yazılan bölümler metinde koyu olarak verilmiştir. Bazı 

cümlelerin başındaki “Ammā rāvį ķavlince”, “ḥāṣılı”, “Rāvį öyle rivāyet eyler kim”, 

“rāvį ḳavlince”, 
“
Eź-įn-cānib rāvį eydür”, “Ammā bu yañadan”, “Ammā rāvį eydür”, 

şeklindeki ifadeler, tercümede Firdevsî’nin eseri esas alınmakla birlikte, eser dışında 

başka rivayetlerden de faydalanıldığını göstermektedir. II. cildin sonunda “hemān 

laǾįne şād u ħandān olup śafāsından şād-merg olayazdı, diyü rāvį böyle beyān idüp ve 

bu (12) cildi bu maĥalde tāmām eyledi.” kaydı eserin bu yönünü ortaya koymaktadır.  

 

1.2.6.Eserin Müellifi, İstinsah Tarihi ve Üzerine Yapılan Çalışmalar  

Orhan Şaik Gökyay tarafından ilk defa bilim dünyasına duyurulan71 tercüme eser 

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Nadir Eserler bölümünde TY nr. 6131-6133 

                                                 
71 Orhan Şaik Gökyay, Şehnâme ve Türkçe Tercümeleri, Destursuz Bağa Girenler, İstanbul: Dergâh 

Yayınları, 1982, 45-49 
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numaraları ile kayıtlı olup içerisinde 104 adet minyatür vardır. 1778 varak, üç cilt 

olarak istinsah edilen eserin mütercimi bilinmemektedir. 1. cildin sonunda Derviş 

Mustafa tarafından H 1187 / M 1773 yılında istinsahının bitirildiği kaydı vardır. 

Firdevsî’nin Şehnâmesine birtakım halk arasındaki rivayetler ilave edilmiş 

Süleymannâme ve Tevarih-i Kebir’den de yararlanılmıştır. Bu yönüyle serbest bir 

tercüme özelliği taşıyan eserde atasözleri, deyimler, savaş tasvirlerindeki yansıma 

sözler ve argo olarak nitelendirilebilecek kimi kelimelerin mevcudiyeti eserin dönemin 

söz varlığını ortaya koyması bakımından önemini göstermektedir72. 

 

Üzerinde çalıştığımız tercümenin bilinen tek nüshası bulunmaktadır. Eser nesih 

tarzıyla harekesiz73 olarak yazılmıştır. Her bir sayfası 25 satırdır74. Cildi siyah 

meşinden ve şemselidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Zühal Kültüral, Şâhnâme, (2. bölüm) İslam Ansiklopedisi, Cilt 38, Türkiye Diyanet Vakfı, 2010, 

290-292. 
73 Nadir de olsa bazı kelimelerde hareke ve şedde görülmektedir. 
74 İncelenen bölümde minyatür olan bölümler haricinde sadece 351 numaralı varak 24 satırdan 

oluşmaktadır. 
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Bizim çalışmamız haricinde incelenen eserin ciltleri üzerinde farklı araştırmacılar 

tarafından lisansüstü tezler hazırlanmıştır. Bu çalışmalar tablo hâlinde şöyledir: 

 Tablo 1: Derviş Mustafa’nın İstinsah Ettiği Tercüme Üzerine Yapılan Lisansüstü Çalışmalar 

No Cilt Adı Soyadı Danışmanı Varaklar Yıl Tez Türü 

1 I Ayhan DOST Doç. Dr. Serdar YAVUZ  350a-380b 2015 Yüksek Lisans 

2 I Dilek KARAYAĞIZ 

Prof. Dr. Zuhal 

KÜLTÜRAL 261a-290b 2006 Yüksek Lisans 

3 I Erhan AKTAŞ 

Prof. Dr. Zuhal 

KÜLTÜRAL 120a-159b 2005 Yüksek Lisans 

4 I ESEN KOYUN  

Prof. Dr. Zuhal 

KÜLTÜRAL 521a-551a 2011 Yüksek Lisans 

5 I İshak ALGAN 

Prof. Dr. Zuhal 

KÜLTÜRAL 160a-200b 2005 Yüksek Lisans 

6 I Mehmet GÜRLEK  

Prof. Dr. Ahmet 

TOPALOĞLU 380a-409b 2006 Yüksek Lisans 

7 I Neslihan BALCI ERİŞ 

Prof. Dr. Zuhal 

KÜLTÜRAL 440a-470b 2006 Yüksek Lisans 

8 I Nilgün YILDIZ 

Prof. Dr. Ahmet 

TOPALOĞLU 80a-119b 2005 Yüksek Lisans 

9 I 

Özgü 

KARAMANLIOĞLU 

Prof. Dr. Zuhal 

KÜLTÜRAL 200a-230b 2006 Yüksek Lisans 

10 I Sadettin ŞAHİN  

Prof. Dr. Ahmet 

TOPALOĞLU  1b-40b 2000 Yüksek Lisans 

11 I Selvet ISPARTA  

Prof. Dr. Ahmet 

TOPALOĞLU  291a-320b 2006 Yüksek Lisans 

12 I 

Sema DEMİREL 

ŞAHİN 

Prof. Dr. Ahmet 

TOPALOĞLU 41a-80b 2001 Yüksek Lisans 

13 I Seval CAV  

Prof. Dr. Zuhal 

KÜLTÜRAL 553a-573b 2010 Yüksek Lisans 

14 I 

Tülin 

SARIİBRAHİMOĞLU 

Prof. Dr. Zuhal 

KÜLTÜRAL  231a-260b 2006 Yüksek Lisans 

15 I Zahide OKUN 

Prof. Dr. Ahmet 

TOPALOĞLU 320a-350b 2006 Yüksek Lisans 

16 II Harun BÜKER 

Prof. Dr. Zuhal 

KÜLTÜRAL 120b-150a 2011 Yüksek Lisans 

17 II Seda KEÇE 

Prof. Dr. Zuhal 

KÜLTÜRAL 4a-27b 2010 Yüksek Lisans 

18 II Serdar BULUT Doç. Dr. Serdar YAVUZ  1a-144b 2017 Doktora 

19 II Sinem TARLAK  

Prof. Dr. Zuhal 

KÜLTÜRAL 29b-60a 2011 Yüksek Lisans 

20 II Şükran BAHAR 

Prof. Dr. Zuhal 

KÜLTÜRAL 60b-90a 2011 Yüksek Lisans 

21 II Temel UZUNİSMAİL  

Prof. Dr. Zuhal 

KÜLTÜRAL 90b-120a 2011 Yüksek Lisans 

22 II 

Türker Barış 

BULDUK 

Prof. Dr. İbrahim Halil 

TUĞLUK  145a-284b 2017 Doktora 

23 III Gkioulsach SACHIN 

Prof. Dr. Zuhal 

KÜLTÜRAL 121b-151a 2015 Yüksek Lisans 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

YAZILIŞ (İMLA) ÖZELLİKLERİ 

Eser, dönem itibariyle Eski Türkiye Türkçesi75 özelliklerini taşımaktadır. Bu dönemde 

tam olarak bir imla birliğinden söz edilemediği için konuşma dilinden yazı diline 

geçme mücadelesi ile kurulduğu ve bu dönemde daha Arap yazısı temelinde 

klişeleşmiş itibarî bir imla yerleşmemiş olduğu için konuşma dili ile yazı dili 

arasındaki koşutluk imlanın elverdiği ölçüde yazıya da yansıtılmıştır76. 

 

Standart imlanın olmayışından dolayı incelenen metinde imla düzensizliği göze 

çarpmaktadır. Metnin harekesiz olması sebebiyle istinsah edicinin imla tercihleri ve 

dönem özellikleri göz önüne alınarak çeviri yazı yapılmaya çalışılmıştır. 

  

1.1. Ünlülerin Yazılışları 

1.1.1. /a/ Ünlüsünün Yazılışı 

İlk seste /a/ ünlüsü 

Metinde ilk seste /a/ ünlüsü genelde elif (ا) ile bazen de medli elif (آ) ile gösterilmiştir.  

andan 309b/24 ( ), atından 326a/7 ( ), aradan 389a/21 ( ), alur 394a/13 (

). 

 

 

 

                                                 
75 Dönem isimlendirmesi konusunda Türkologlar arasında farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı 

Türkologlar (Özkan, 2000; Korkmaz, 1995; Şahin, 2009; Gülsevin-Boz, 2004) Eski Anadolu Türkçesi 

terimini, bazı Türkologlar da (Timurtaş, 1994; Develi, 2002a-2002b, Erdem, 2007) Eski Türkiye 

Türkçesi terimini kullanmayı tercih etmişledir. Tezimizde ise Eski Türkiye Türkçesi terimi tercih 

edilmiştir.  
76 Bk. Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesinin Temeli Oğuz Türkçesinin Gelişimi, Ankara: TDK 

Yayınları, 2013, 90. 
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İç seste /a/ ünlüsü 

Kelime içinde bu ünlü çoğunlukla elif (ا) ile bazen medli elif (آ) ile kısmen de hâ-i 

resmiye (ه) ile belirtilmiştir. Herhangi bir harf ile gösterilmeyen örnekler de mevcuttur. 

Yaķın 324a/8 ( ), varayım 328a/15 ( ), araya 335a/11 ( ), ŧaşradan 

347a/21( ), bıraġup 350b/8( ), başladı 360a/3 ( ), ķaydı 381a/10 (

), ķurtarasın 370b/22 ( ). 

 

Son seste /a/ ünlüsü 

Son seste ise genelde hâ-i resmiye (ه) bazen de elif (ا) ile karşımıza çıkmaktadır. 

ķala 309a/18 ( ), aña 313a/24 ( ), śoñra 391a/2 ( ), saña 413a/20 ( ). 

 

1.1.2. /e/ Ünlüsünün Yazılışı 

İlk seste /e/ ünlüsü 

İlk seste bu ünlü elif (ا) ile yazılmıştır. 

evren-gūş 322b/16 ( ), ecel 337a/6 ( ), egnine 353a/20 ( ). 

 

İç seste /e/ ünlüsü 

Bu ünlü iç seste genellikle gösterilmemiştir. Eklerde ve fiil çekimlerinde ise hâ-i 

resmiye (ه) ile belirtilmiştir. Nadir de olsa elif ile gösterildiği yerler mevcuttur. 

çekme 315a/4 ( ), begenmedüm 344a/21 ( ), idelim 357b/12 ( ), üzere 

358a/13 ( ), beñzemez 356a/24 ( ), Gelene 351b/16 ( ), gelen 352 

a/22 ( ). 

 

Son seste /e/ ünlüsü 

Son seste de hâ-i resmiye (ه) ile gösterilmiştir. 

öyle 313a/17 ( ), bile 315b/9 ( ), üzere 358a/13 ( ). 
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1.1.3. /ı/-/i/ Ünlülerinin Yazılışı 

İlk seste /ı/-/i/ ünlüsü 

İlk seste bu ünlüler çoğunlukla elif ve ye (ىا) ile gösterilmiştir. Bununla birlikte sadece 

elif (ا) ile gösterildiği örnekler de mevcuttur. 

ıraķdan 297a/23 ( ), içre 303a/11 ( ), inüp 332b/17 ( ), ısmarladı 

334b/18 ( ), ıśladup 346a/16( ), içinde 356a/2 ( ), ısıcaķ 367b/17 

( ). 

 

İç seste /ı/-/i/ ünlüsü 

İç seste bu ünlüler için bazen hiçbir harf kullanılmazken bazen ye (ى) harfi 

kullanılmıştır. 

gitmedi 313a/25 ( ), diledükde 318b/19 ( ), Yaķın 324a/8 ( ), ķızı 

324a/12 ( ), gibi 346a/16 ( ), avucın 346a/16 ( ), içine 346b/14 ( ), 

didükde 352b/9 ( ), girüp 365a/16 ( ). 

 

Son seste /ı/-/i/ ünlüsü 

Son seste ise bu ünlülerin standart olarak ye (ى) ile gösterildiğini söylemek 

mümkündür. 

ŧoġrı 305b/7 ( ), yedi 306b/24 ( ) ķatı 318a/14 ( ), açı açı 330a/3 ( ), iki 

363b/4 ( ). 

 

Belirtme hâli eki taşıyan kelimelerin birçoğunda bu ünlüleri hemze (ء) ile görmekteyiz. 

nāmeyi 367a/9 ( ), kimseyi 370a/4 ( ), ķalǾayı 389b/1 ( ). 

 

1.1.4. /o/-/ö/ Ünlülerinin Yazılışı 

İlk seste /o/-/ö/ ünlüsü 

İlk seste bu ünlüler standart olarak elif ve vav (وا) ile gösterilmektedir. 

öñin 329b/10 ( ), öpdi 345a/19 ( ), olsa 389b/4 ( ), oķıtdı 400a/4 ( ), 

öteden 400b/3 ( ), on 400b/4 ( ). 
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İç seste /o/-/ö/ ünlüsü 

İç seste bu ünlüler genellikle vav (و) ile gösterilirken bazen de herhangi bir harf ile 

gösterilmemiştir. 

dört 340a/21 ( ), göñli 342a/14 ( ), Śovuķ 342b/9 ( ), ŧoķunduķca 342b/9 

( ), dönince 383b/4 ( ),  yoķdur 398a/19 ( ), ķodılar 398b/3 ( ), 

ķocadı 402b/16 ( ), śoñra 404a/22 ( ). 

 

Son seste /o/-/ö/ ünlüsü 

Son seste ise standart olarak vav (و) ile gösterilmiştir. Metinde sadece “ķo” emir 

çekiminde görülür. 

ķo 310a/25 ( ),  ķo 333a/25 ( ). 

 

1.1.5. /u/-/ü/ Ünlülerinin Yazılışı 

İlk seste /u/-/ü/ ünlüsü 

İlk seste bu ünlüleri elif ve vav (وا) ile görmekteyiz. 

uġratmaķ 309a/11 ( ), urup 317b/6 ( ),üzerine 347a/10 ( ), ülkeler 

365b/23 ( ). 

 

İç seste /u/-/ü/ ünlüsü 

Bu ünlüler iç seslerde genellikle vav (و) ile bazen de harf kullanılmaksızın karşımıza 

çıkmaktadır.  

oturaķ 366a/6 ( ), Buyuruñ 366a/14 ( ), oġul 380b/13 ( ), sürdi 386a/9 (

), belürdi 407b/23 ( ), bütün 410a/17 ( ). 

 

Son seste /u/-/ü/ ünlüsü 

Son seste bu ünlüler standart olarak vav (و) ile gösterilmiştir. 

ķapu 319b/11 ( ), ķarşu 411b/2 ( ), bu 419a/21 ( ). 
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1. 2. Bazı Ünsüzlerin Yazılışları 

1.2.1. /g/-/ġ/ Ünsüzlerinin Yazılışı 

Metinde standart olarak /ġ/ ünsüzü art ünlü ile başlayan kelimelerde ġayn (غ), /g/ 

ünsüzü de ön ünlü ile başlayan kelimelerde de kef (ك) ile gösterilmiştir. 

ķoġmaķ 292b/12 ( ), śaġ 318a/16 ( ), ġayrı ŧoġrı 378b/12 ( ). 

gerçek midür 345a/10 ( ), geçdi 356b/13 ( ), girüp 379b/2 ( ). 

 

1.2.2. /ñ/ Ünsüzünün Yazılışı 

Metinde bu ünsüzü de genellikle kef (ك)  ile görmekteyiz. Bazı örneklerde üç noktalı 

kef (ڭ) ile de yazıldığı görülmektedir. 

Śoñra 292b/11 ( ), deñlü 292b/7 ( ), öñine 343b/1 ( ), saña 367b/23 (

), Bendeñüm 370b/7 ( ), añılup 373b/5 ( ). 

 

1.2.3. /p/ Ünsüzünün Yazılışı 

Bu ünsüz metinde /p/ (پ) ile gösterilmekle birlikte zarf-fiil eki olan –up/-üp ekinde ise 

standart olarak be (ب) ile karşımıza çıkmaktadır. 

Ķapayalım 295b/23 ( ), Süpründilikde 296a/4 ( ), ķopdı. 327b/3 (

), ķapup 355b/1( ), gelüp 368b/14 ( ), ķılup 377a/8 ( ), diyüp 384a/12 (

). 

 

1.2.4. /s/ Ünsüzünün Yazılışı 

Metinde ön ünlülü kelimelerde sin (س) art ünlülü kelimelerde sad (ص) ile 

gösterilmiştir.  

Śoñra 292b/11 ( ), śaġ 318a/16 ( ), Śovuķ 342b/9 ( ), kimseyi 370a/4 (

), sürdi 386a/9 ( ). 

Şart eki çekimlerinde ise standart olarak sin (س) ile gösterilmiştir. 

olsa 389b/4 ( ), çıķsa 390a/11( ), bulurlarsa 403b/9 ( ). 
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1.2.5. /t/ Ünsüzünün Yazılışı 

Bu ünsüzün yazımında tutarsızlık görülmektedir. Zira ön ve art ünlülü kelimelerde 

hem te (ت) ile hem de ŧı (ط) ile karşımıza çıkmaktadır. 

Tucdan 404a/5 ( ), Tūrān 404a/11 ( ), tekerlenüp 406a/3( ), tozlar 

406a/21 ( ), yaturdı. Oturmaġa 406b/1( ), ŧutmışlar 406b/11(

). 

 



 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

SES BİLGİSİ 

2.1.Ünlüler 

2.1.1.Ünlü Değişimleri 

Türkçenin geçmişten bugüne takip edebildiğimiz tarihi seyri içerisinde kelime kök ve 

gövdelerinde bazı ünlü değişmeleri görülmektedir. Yazıya geçirilen birçok metnin dil 

incelemelerinde görülen bu değişmeler, yazının kaleme alındığı dönemde bugün 

anladığımı manada bir ölçünlü (standart) dilin var olmayışı, nüfus hareketleri, 

ağızların yazı diline tesiri, arkaik özelliklerin devam etmesi gibi nedenlerle Eski 

Türkiye Türkçesi ve Osmanlı Türkçesini oldukça karmaşık hâle getirmiştir77. Görülen 

bu değişmeler seslerin birbirini etkilemesi sonucu da ortaya çıkabilmektedir. 

 

2.1.1.1. /i/-/e/ Meselesi 

Türk dilinin en tartışmalı konularından biri de kapalı /e/ sesi meselesidir. Yerli ve 

yabancı Türklologlar bu konuda ikiye bölünmüş durumdadır.  

 

2.1.1.1.1.Bugün /e/ ile Telaffuz Edilen Metinde /i/ ile Kullanılan Kelimeler 

bil: gergedānuñ bili ķırılup 286b/6, bil virdi 322a/5, raħşınuñ bili ķırılup 331b/9. 

di-: budur.” didi 384b/12, śayd idüp getürmiş.” diyince 351b/20, Behrām didigi gibi 

324b/23. 

divşür-: kendüni divşür 355b/19. 

gice: ibtidā gicesi öyledür 312a/8, Gicelik libāsıyla 319a/14, gice bār-gāhında 326a/12, 

gicelerde Behrām ĥadeng-endāz ile 394a/8. 

girü: yalman girüsinden ķavrayup 328a/23, girüsin fikr eylemeyüp ķaçurdı 328b/4, 

Şimden girü niçe 396a/11, gideyüz de girüden gelüp 400a/10. 

                                                 
77 Mehmet Dursun Erdem, Müseyyeb-nâme, Ankara: Hece Yayınları, 2007, 25. 
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ir-: Ve irüp Ferāmurź’uñ 315b/20, Maġāranuñ nihāyetine irdükde 318a/2, bār-gāh-ı 

Ŧįmūr Şāh’a irdi 333b/25, diyüp irişdi 336b/8, Keyflerin irişdirüp 337a/1, Var 

ķuvvetin bāzūsına getürüp irişdi 340a/6. 

irte: Ol gün mürūr idüp irtesi gün 304a/25, Ol gice ārām idüp irtesi gün 339a/16, Ol 

gün tedāriklerin görüp irtesi gün 376a/5. 

it-: Yoħsa itdügim ķabāĥati 313b/22, şimdi seni iki pāre iderim 372a/25, Rüstem’e bir 

nāme inşa itdi 376a/7, münādįler nidā itdürdi 379a/9. 

vir-: ne cevāb virürsin 314a/3, ele virmeyüz 315a/15, ķızına biraz dārū virüp 349b/19, 

Ǿayyāra cevāb viremeyüp 353a/4. 

yir: tenāsüb-i aǾżā yirlü yirinde idi 292b/4, Fitne Rāy vezāret yirinde 353a/11, andan 

yirüñ ŧaşına 372b/7, gelüp yirlerinde ķarār eylediler 373a/22, ħoş sözün yirinde ammā 

402a/25. 

yil: Ne yiller esdi 299a/15, Şeybān yil gibi gelürken 328a/24, Elmās-ı Hindį yil gibi 

gelürken 340a/3. 

yi-: ŦaǾām gelüp yindi 383b/25, Belħ’ı yimez 389a/14, Ammā bir đarb yimiş kim 

411a/6. 

yidi: yidi nefer 284b/2, yidi ĥamle-yi ħaŧā 340b/23. 

yitmiş: yitmiş iki pāre 286b/12, yitmiş ķadar kimse 320b/13, yitmiş yidi arış ķaddi 

327b/11, yitmişer seksener đarb 383b/18. 

 

 2.1.1.1.2.Metinde /e/ ile Yazılıp Bugün /i/ ile Telaffuz Edilen Kelimeler 

eyü(<edgü): Cihān-baħş’ı eyüce dārūlayamamış-ıdı 342b/9, Eyü saña rāst geldüm 

350a/15, eyüsi bu laǾįnüñ 364a/7. 

 

2.1.1.2. /ö/>/e/ Değişimi 

İncelenen metinde “öyle” kelimesi daha çok günümüzde kullanılan şekliyle karşımıza 

çıkmasına rağmen iki örnekte “eyle” şekline dönüşmüştür. 

Yine eyle oldı 322a/21, ǾAybdur. Dime eyle diyeyim śandı. 378a/9. 

 

Eski Türkçe “töpü” kelimesi de metinde “depe” şeklinde tespit edilmiştir. 

Depesinüñ 330a/10, depesi 348b/17, Depe Dil-güşā 377a/24. 
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2.1.1.3. /e/>/ü/ Değişimi 

Fiilden fiil yapan bir ek olan –der metnimizde birkaç örnekte –dür şeklinde 

görülmektedir. Bu örneklerin dışında eki –der şeklinde görmekteyiz. 

göndürüp ricā itdüreyim 305b/11, tersine döndürüp kimin 330b/23. 

 

2.1.1.4. /o/-/u/ ve /ö/-/ü/ Meselesi ve Değişimleri 

Arap harfleriyle yazılan metinlerde yuvarlak ünlüleri darlık-genişlik ve önlük-artlık 

bakımından birbirinden kesin çizgilerle ayırt etmek neredeyse imkânsızdır. Bunun 

nedeni de tüm yuvarlak ünlüler için tek harf olan vav (و)’ın kullanılmasıdır. Dönemin 

ağızlarından yeterli ölçüde veri olmaması araştırmacıları bu konuda zora 

sokmaktadır78. Bundan dolayı Timurtaş’ın görüşüne göre Uygur devresi metinlerine 

uymak daha doğru olacaktır79. Timurtaş’ın görüşüne ek olarak yuvarlak ünlülü 

kelimelerin tespitinde önceden yapılan çalışmalardan da yararlanılmıştır80. 

 

Dar-yuvarlak ünlülü (/u/-/ü/) tespit edilen kelimeler: urdılar 304a/18, ŧur 305b/23, 

eyüce 342b/9, dürlü dürlü 342b/11, sürüp 355a/16, süvār 362a/11, Üçer 374b/17, 

üzerine 375a/17, kütür kütür 395a/8, düşürüp 395b/13. 

 

Geniş-yuvarlak ünlülü (/o/-/ö/) tespit edilen kelimeler: öñine 284a/17, Ölüm 361b/19, 

Oġlan 374b/2, śoñra 374b/19, Ŧoķuz 375a/7, oķıdı 375a/17, olup396a/7, Gördi 396a/7, 

dönüp 396b/12. 

 

Aşağıdaki örneklerde de ö>ü değişimi görülmektedir. 

güzel<gözel: Kendiñiz gelürseñüz ne güzel 302b/18, Güzel fikr eylemişsin server 

409a/18, Güzellerdür 413b/16, Ĥüsn iķlįminüñ şāhı ve güzellik āsmānınuñ mihr ü 

māhıdur 414b/8. 

 

                                                 
78 Erdem, 2007, 37. 
79 Faruk Kadri Timurtaş, Eski Türkiye Türkçesi, Ankara: Akçağ Yayınları, 2005, 41. 
80 Bkz. Musa Duman, Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyılda Ses Değişmeleri, Ankara: 

TDK Yayınları, 1995; Musa Duman, Birgili Muhammed Efendi, Vasiyet-name, İstanbul: Risale 

Yayınları, 2000; Ahmet Topaloğlu, 15. Yüzyıl Başlarında Yapılmış Kuran Tercümesi II (Sözlük), 

İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1978; Hayati Develi, Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Göre 17. 

Yüzyıl Osmanlı Türkçesinde Ses Benzeşmesi ve Uyumları, Ankara: TDK Yayınları, 1995. 
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2.1.1.5. /u/>/i/, /ü/>/i/ ve /u/>/i/ Değişimi 

Eski Türkçede dar-yuvarlak ünlülü yazılan bazı kelimeler eserimizde dar-düz ünlü ile 

yazılmıştır.  

içün<uçun: Seni ħalāś eylemek içün geldüm 299b/23, Beni ħaber almaķ içün Sihām-

ı Ĥabeşį ķalǾa-i Źerdāb ŧarafına gönderdi. 350a/9, Pādişāhum bu Ǿaskeri anuñ içün 

tedārik eyledüm 404a/20, İy dānā seni anuñ içün daǾvet eyledüm 409a/14. 

Ķanı<ķanu: Bre ķanı cellād? 301a/6, Ķanı Bįjen yā Ŧūs? 315a/6, Ķanı Ŧārāķ Ǿayyār? 

349b/24, Tācum ķanı? Getürüñ 367b/19, Ķanı ol senüñ bu ħaberi getüren ādemlerüñ? 

398a/19. 

bit-<büt-: Pehlivānlaruñ işi bitdi 341b/8, Ben ġayrı anların işlerin bitürdüm. 345a/13, 

Şāyed maġārada yataraķ Ǿaķlı gelüp boşanursa yine iş bitmez. 360a/14, Efrāsiyāb gördi 

iş bitmez 408b/8. 

dib<tüb: Ǿalem dibine gönderdi 355a/6, ǾAlem dibine varınca 362a/23, ŧırnaķları 

dibinden fevvāre miŝāl atılup eli açıldı 372a/24, Baş Ǿalem dibinde Ferāmurź-ı ser-

āmed 412a/15. 

diz-<düz-: dizdiler 323b/6, Yüz biñ Ǿasker burc-ı bārū üzerine dizilüp ĥāżır müĥeyyā 

ŧurdılar 347a/19, Birazdan herkes ŧutduġı esįri getürüp meydān-ı siyāsete dizdiler 

365a/22. 

 

2.1.1.6. /o/>/u/ ve /u/>/a/ Değişimi 

uyan-<odun-: Cihān-baħş daħı Ǿayyārın şamatasından uyanup gördi. 335a/11, Felįhā 

bir đarb yidi kim uyurdı uyandı mest idi, ayıldı. 336b/12, Verāy-ı Zengį uyķudan 

uyanur gibi gözin açdı 356b/22, Ben daħı ol şevķdan uyanup 366b/7. 

yuķarı<yoķarı: cümle şāhlardan yuķaru 373a/12, aşaġa yuķaru 382b/12, Rüstem 

Būrzū’yı yuķaruya çekdi çıķardı 393b/5.  

 

2.1.1.7. /ı/>/a/ Değişimi 

Metinde “ağaç” ve “ağla-” kelimelerinde görülmektedir. Kelime başındaki “y” 

düşmesiyle ortaya çıkmıştır. 

aġaç<yıġaç: Ferāmurź geçince Delį Bānū gördi dįv aġacuñ dibinde 298a/4, Ferāmurź 

bir ķılıç urmış kim hem aġaç ve hem Ǿamūd 298a/6, aġaca bağlamış 380a/10. 
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aġla<yıġla: Amān iy dilāver! Bįjen beni öldürüyor, elinden ħalāś eyle.” diyüp aġladı. 

302b/8, Biñ aġlasaķ feryād eylesek diñlemez 343a/21, yalandan aġlamaġa başladı. 

345a/11. 

 

2.1.1.8. /a/>/e/ Değişimi 

Metinde “ayıt-” kelimesindeki “y” ünsüzünün önlüleştirici etkisinden dolayı bu 

değişim ortaya çıkmaktadır. 

eyit<ayıt: şāhlar ve vüzerālar eyitdiler 334a/4, Cihān Şāh temennā idüp eyitdi 

338a/15, Dönüp ǾAnter Şāh’a eyitdi 345a/21, Rüstem eyitdi 419b/1.  

 

2.1.2. Ünlü Türemesi 

Türkçede yan yana bulunması mümkün olmayan ve yan yana bulunması hâlinde 

telaffuzda zorluk çekilen yabancı kökenli kelimelerde ünlü türemesi görülmektedir.81 

Bu olay daha çok iç seste görülmektedir. 

iźin alup 312a/24, ǾAyıbdur 315a/25, Ħayır 326a/9, yañadan 369b/9, iźin ŧaleb eyledi 

403a/21, žulüm 419a/14. 

 

2.1.3. Ünlü Düşmesi 

Vurgusuz orta hecenin düşmesi olayı dilimizde genel kaidelerden biridir. Gerek 

Türkçe gerekse yabancı kökenli kelimelerde bu olay görülebilir.82 Metindeki örnekler 

kelime içinde olabildiği gibi kelime birleşmelerinde olabilmektedir. 

aġız: ödi aġzına geldi 307b/23, benüm aġzumdan 312a/25, aġzından 330a/3, aġzın 

arayup 409a/24. 

ayırıl-: ayrılmazdı 326a/11, ayrılmam 335a/22, ayrılup 396b/9. 

beñize-: beñzer 336a/10, beñzersin 355a/17, beñzerdi 395b/11. 

biribiri: birbirinden 305a/18, Birbirlerine 309a/5, Birbirlerin 359a/25. 

boyun: boynına 376a/4, boynuna 387b/14, boynı 393a/3. 

burun: burnından 330a/3, burnına 348a/5, burnın 375b/25, burnından 412b/24.  

buyur-: Buyruñ 37b/11. 

                                                 
81 Erdem, 2007 41. 
82 M. Dursun Erdem, Mustafa Karataş, Erkan Hirik, Yeni Türk Dili, Ankara: Maarif Mektepleri, 2015, 

352. 
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gögs: gögsine 323a/10,  gögsinüñ 356a/8, Rüstem’üñ gögsi 415b/16, gögsinden 

418b/9. 

göñül: göñlinden 357a/3, göñlin 371b/11, göñli 389b/5. 

içün: ĥaķķı-çün 304a/16, Anıñ-çün 307a/19, senüñ-çün 391a/24. 

ile: dilāverleriyle 284b/6, eliyle 417b/3, Senüñle 418a/12. 

iñile-: iñledi 343a/5, iñleyüp 351a/17, iñletdiler 381b/13. 

ķarın: ķarnı 296a/6, ķarnın 296b/19, ķarnuñ 416a/24. 

oġul: oġlanı 392b/1, oġlı 393a/18, oġlanuñ 394b/14. 

oyuna-: oynar 295a/13, ne oynarsın 356a/1, at oynadup 392b/6. 

uyu-: uyķu 350b/2, uyķudan 356b/22. 

 

Ekeylem bazı kelimelere ekleşir ve bu durumda vurgusuz orta hece konumuna gelir ve 

bu sebepten düşer.  

söylerdüm 297a/22, ķıyās iderdüm 307a/19, ħalāś olurdum 333b/12, baķınurken 

350b/9, giderken 351b/12, geçinürmiş 377b/13, girürdim 384b/4, Eylemezse 391a/10, 

eylerse 404b/5. 

 

Metinde bu ekeylemin düşmediği örnekler de tespit edilmiştir. 

var idi 338b/5, dir iken 350b/2, dirler imiş 376b/14, getürmiş-idi 378a/13, bį-Ǿaķıl iken 

381b/8, indi ise 392a/2, eylemez ise 402b/11. 

 

2.1.4. Birleşme-Kaynaşma 

Türkçede iki ünlünün yan yana gelmemesi bir kuraldır. Bundan dolayı ünlü ile biten 

bir kelime yine ünlü ile başlayan bir kelime ile birleştiği zaman bu iki ünlüden biri 

düşer ve kaynaşma olur. Bu şekilde ortaya çıkan ünlü düşmesi geçici veya kalıcıdır. 

Bu kalıcı düşmeler sonucunda bugün de kullandığımız kelimeler ortaya çıkmıştır83. 

ancaķ<anca+oķ Ancaķ benüm yine Felįhā’ya ġālib olduġum āşikāre oldı. 369b/13, 

Ancaķ şol ķadar didi kim 377b/17, Ancaķ şimden girü baña oldı olacaķ bārį saña da 

olmasun 393a/10. 

böyle<bu+öyle Böyle Įrān şāhlıġından ŧaġda bir çobanuñ varup yanında ħiźmet 

eylemek evlādur. 393a/24, Sen baña böyle söylersin. 396a/15. 

                                                 
83 bk. Timurtaş, 58. 
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eyle<o+ile<ol+ile Yine eyle oldı 322a/21, ǾAybdur. Dime eyle diyeyim śandı. 378a/9. 

kendüsi<kendi+özi herkes kendüsine geldi 372a/7, Cihān-baħş bānūya kendüsin 

bildürmiş-idi 377b/13, Şunu kendüsinden suǿāl ideyim. 395a/24. 

kimesne<kim+ise+ne Ol kimesneler Endelüs öñinde Ŧįmūr Şāh Ǿaskerine gelüp bār-

gāh-ı Ŧįmūr’a vardılar 325a/18, Ancaķ benüm yanımda ķalan kimesne 342a/5, Įrān 

diyārında el Ķahramān’dan Zābilį dirler bahādır kimesne var imiş 366b/12. 

kimse<kim+ise Meydānuma kimseyi istemem 340a/23, Ammā birķaç kimse firār idüp 

vardı. 395a/16, Abu iy oġul bir kimsenüñ ķaç babası olur 395b/10. 

naśıl<ne+aśıl Bu naśıl işdür? 313b/7, Naśıl görinmez ādemdür? 323b/19, Gördüñ mi 

naśıl Ĥabeşį’dür? 372a/1. 

n’ol-<ne ol- “Nola!” diyüp reml eyledi 318b/5, “Nola, maǾķūl yā Behrām, 322b/2. 

nere<ne+ara Bura neredür? 293b/1, Lākin bura neresi ola? 360a/20, Destūrsuz nereye 

gidersin 419a/2. 

nesne<ne+ise+ne Cihān-baħş daħı aśla bir nesne dimeyüp döndi 385b/23, Ammā bir 

nesne ĥāśıl idemeyüp 412a/3. 

niçün<ne+içün niçün baña ķaśd eyledin? 326b/4, Yoķ niçün ferāġat eylerüm? 338b/1, 

Beyhūde niçün birbiriñüze ķaśd idersiñüz? 369b/1. 

ora<o+ara oradan bār-gāh-ı Ŧālįmūn’a geldiler. 360b/25, Oraya ķaçmaġ-ıla elimden 

ħalāś mı olursın? 378a/17, Sen ne bilürsin oraları? 380a/11. 

şimdi<uş+imdi Yoħsa şimdi nā-bekār Ĥabeşį 361a/15, Şimdiye dek ceng eyledügim 

pehlivānlardan 381a/3. 

şol<şu+ol Görür misiz begler şol nā-bekārı kim 387b/2, Varuñ şol süvārları getürüñ 

394b/22. 

şöyle<şu+eyle Gel yā Gordāferįd yanuma.” diyüp şöyle çekildi 388a/18, Hey meded 

şöyle bir Ǿayyār-ı ŧarrār gitdi 392a/23. 

varsa<var+ise Ne ĥālleri varsa 387a/21. 

yalñız/yalıñız<yalıñ+öz Ve yalıñız gitmesün 291b/8, baĥrįye süvār olup yalıñız Ǿazm-

i Efrāsiyāb eyledi 310b/8, Belki düşmen gelüp bunda beni yalñız üleşdirüp 317a/25, 

kendi yalñız içeri girdi 348a/15. 

yoħsa<yoķ+ise Yoħsa çoķ mı eglendük 377b/19, yoħsa birāderlerüñden ħavf mı 

eylersin? 388a/11. 
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2.1.5. Ünlü Uyumu 

2.1.5.1. Önlük-Artlık Uyumu 

Türkçenin tarihî devirlerinden beri en belirgin ses özelliği dil uyumudur84. Eski 

Türkiye Türkçesinde de bu uyum aşağı yukarı tamdır85. Bu durumun istisnası olarak –

ki ve -yor gibi bazı eklerle oluşturulan kelimeleri sayabiliriz. Erdem bu durum 

hakkında sonradan ekleşme dolayısıyla uyuma girmediklerini belirtmiştir86. 

 

Aslı ınan- şeklinde olan kelimenin metinde inan- şeklinde geçmesi sebebi ile bu 

kelimenin uyuma girmediğini söyleyebiliriz.  

Şehre Bānū’yı inandurdı 351a/9, aĥmaķ zengį inandı 370b/20, Leşker daħı böyle 

inanup şübheleri defǾ oldı 414a/10. 

 

Türkiye Türkçesi için uyum dışı kalan bazı ekler Eski Türkiye Türkçesi döneminde de 

uyum dışıdır. 

-ki aitlik eki: altındaki gergedānuñ bili ķırıldı. 287a/4, Yine evvelki gibi muǾazzez ol. 

315b/16, İşte şimdiki ĥālde esįrüz 329a/19, ‘Yoķ!’ dirseñ yarınki gün 392b/21. 

-ken zarf-fiil eki: Depesinüñ üzerine yıķılurken Cihān-baħş tįz gürzin ŧarafıyla śalup 

Sālūk düşerken düvālinden 330a/10, dilāverler dįvānda otururken 337b/4, Elmās-ı 

Hindį yil gibi gelürken 340a/3, seni çalup götürürken 360b/10, Ķalķarken anı da zaĥm-

dār eyledi 372a/16.  

-daş isimden isim yapma eki: Metinde bu ekin ön ünlülü kelimelere eklendiği 

görülmemiştir. dünyā ve āħiret yār ķardaş olup 354a/22, Ammā ķarındaşı 354b/4, 

benümle yār ķarındaş oluñ 357b/2, RaǾdān’uñ ķardaşı RaǾdūn-ı Maġribį at sürüp irişdi 

368b/7. 

 

Türkiye Türkçesinde uyuma girmeyen “dahi” ve “hangi” kelimeleri metinde “daħı” ve 

“ķanġı” şeklinde geçmekte ve uyuma girmektedir. 

daħı: Zerdūn Şāh daħı virüp 354b/5, bir daħı urup helāk eyleye 372a/13, Şāh ve Rüstem 

daħı binüp gitdiler 400a/8. 

                                                 
84 Develi 1995, 48. 
85 Hatice Şahin, Eski Anadolu Türkçesi, Ankara: Akçağ Yayınları, 2009, 42. 
86 Erdem, 2007, 44. 
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ķanġı: Ve ķanġı baĥrüñ gevherisin? 318a/8, Ķanġı ölümi iħtiyār eylersin? 348b/1, 

Meydānda ķanġıñuz ķalursa 409b/18. 

 

2.1.5.2. Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu 

Eski Türkiye Türkçesi döneminde bu uyum henüz tam olarak oturmamıştır. Bu uyum 

iki başlıkta incelenebilir. 

 

2.1.5.2.1. Kelimelerde Yuvarlaklaşma 

Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesinde düz ünlülü olan bazı kelimeler Eski Türkiye 

Türkçesi döneminde yuvarlak ünlülü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun başlıca 

sebepleri şu şekilde sıralanabilir. 

 

 -g, -ġ seslerinin düşmesi sebebiyle 

Eski Türkçede kelime sonlarında var olan bu seslerin düşmesi Oğuzcanın başlarından 

itibaren başlamıştır. Düşerken de genellikle kendilerinden önceki ünlüyü 

yuvarlaklaştırmışlardır. Bazı örneklerde yuvarlaklaşan ünlüden önce bir dudak ünsüzü 

olmasının payı olduğu da söylenebilir. 

ķapu<ķapıġ “kapı” Ĥerįfin cebinden ħān ķapusınuñ miftāĥın alup ħān ķapusın 

297b/16, Nā-gāh dįvān ķapusında bir feryād 314b/3, görinen ķapu nedür 319b/9, bār-

gāh-ı Ħūrşįd’üñ ķapusına 371b/15, merĥamet ķapuların Būrzū üzerine bend eyledi. 

388b/10, Ķapu açuķdur. 391a/12, ol gice ķalǾa ķapusınuñ ardına 392b/9, Būrzū-yı 

Kūçek ŧaşra çıķduķda ķapuyı açup 402a/2, Hele gelüñ ķapuyı açuñ 402b/1. 

 

Düşen ünlüden önce dudak ünsüzü olmayan kelimelerin uyuma girme süreci dudak 

ünsüzü olan kelimelere göre daha erken dönemlerde başlamaktadır.  

ayrı<ayru<adrıġ “ayrı” İki Ǿasker birbirinden ayrılup 305a/18, Zįrā Ĥayķıran 

yanından ayrılmazdı 326a/11, sizden ayrılmam, giderüm 335a/22, Hįc şimden śoñra 

senden ayrılur mıyuz 365b/24. 

acı<açıġ “acı, ıztırap” Hāy nā-bekār Ĥabeşį ne acı ķuvvete mālik olur. 336b/2, Ol acı 

ile 337b/22, Aġzından burnından acı acı ŧütünler geldi 340b/17, cān acısıyla başına bir 

muşt öyle urdı kim 393a/21. 

diri<dirig “diri” Ölüsü dirisi belürsiz 361a/21, Bre siz ne zamān dirildiñüz? 398a/15, 

Ölüsi dirisi belürsiz olup 411a/11. 
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ķatı<ķatıġ “çok, sert” Benį Ādem’e göre ķatı baǾįddür 318a/14, Ķatı ķuvvetlü dilāver 

imiş. 329b/23, Ammā bu ķatı teklįfdür. 358a/2. 

ŧapu<ŧapıġ “huzur, zat, saygı” Ŧārāķ ŧapu ķılup 333b/12, Źerdūn Şāh öñine gelüp ŧapu 

(14) ķılup 356a/13-14. 

 

Dudak ünsüzleri sebebiyle 

Metinde dudak ünsüzleri olan “b, p, m” ve diş-dudak ünsüzü olan “v” sebebiyle 

yuvarlak ünlülü olan kelimeler de bulunmaktadır.  

demür/timür<temir Yā Gįv! Timürci oġlı 297b/17, Nā-bekār nāķıś timürci oġlu 

310a/4, Elmās-ı Hindį yil gibi gelürken timür mįl gibi ŧuravardı 340a/3, Bre nā-bekār 

nāķıś-ı baśar demürci oġlı 393a/17. 

yavuz<yabız “kötü, fena” Eyvāh laǾįn ne yavuz iş geçdi 319a/25, ne yavuz günāh 

eylemişim 345a/17, Bre bre bu at ne yavuz, ādem çil imiş 417a/2. 

tavuķ<taķıġu bir ķızarmış içi ŧolma tavuķ virdi. Ammā ħātemin içine ķodı. Andan 

Bānū tavuġı alup 297a/9-10, Tavuġı alup gitdi 297a/11, İmdi al bu ħātemi işte 

tavuķdan çıķdı. 297a/25. 

 

Yapım eklerindeki yuvarlak ünlü sebebiyle 

-uķ, -ük eki ile: 

açuķ: Gördiler külħān ķapusı açuķ 346b/4, Ķapu açuķdur 391a/12. 

bölük: iki bölük Ǿasker yirlerinden ŧurup 285b/11, Sāǿir sipāh daħı bölük bölük gelüp 

398a/6, mantar gibi siperi iki bölük 406a/16. 

delük: BaǾż dįvār delüklerine etmek ufaġı śoķup 296a/3, Ortası delük 296a/17. 

ķarışuķ: kirec ve ķum ķarışuķ 346a/20. 

kesük: Cümle bekcilerüñ başları kesük Gerşįvez’i ķurtarmışlar 300a/8. 

 

-ġaru, -gerü eki ile: 

içerü: şikāfından içerüde cigeri görinür. 288a/16, Bu kez bār-gāhı Efrāsiyāb’dan içerü 

girüp temennādan śoñra 310a/19, Belħ’den içerü girmege vaķit ķalmadı 316b/9, 

Cihān-baħş daħı içerü nefes alınca dārūyı çekdi 350b/4, Pįl-pāy fırśat bulup ne ĥāl-ise 

bār-gāh-ı Ŧālįmūn’dan içerü girdi. 358a/12, Evvel ķız içerüden feryād ile çıķdı 415b/1. 

ilerü: yüz biñ er-ile ilerü gönderdi. 300b/12, Kendü ilerü varup 309b/13, ilerüye 

müjdeye ādem gönderdi 325a/18, Yine ilerüye gitdiler 335b/12, Bunlaruñ biri ilerü 
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gelüp 338b/15, Evvel pest-pāye pehlivānları ŧutup gitdükçe ilerüsi ile ceng eyle 

358b/15, iki pāyları ilerü ve iki pāyı girü 382a/19, Bunlardan biri ilerü gelüp 416a/7. 

yuķaru: ķaśrdan yuķaru 293a/3, aşaġa yuķaru aradılar 300a/6, aşaġıdan yuķaru 

Ġalvāş’uñ elinden 340b/6, cümle şāhlardan yuķaru ŧaħta çıķardı. 373a/12, Pįjen 

yuķaru çıķup ne selām ve ne Ǿaleyk 378a/15, Rüstem Būrzū’yı yuķaruya çekdi çıķardı 

393b/5. 

 

Bir sebebe bağlı olmadan yuvarlak ünlü taşıyan kelimeler 

altun: Lākin gerekdür kim beş kįse altun Nār-ı Nūr ĥuddāmına śadaķa viresin. 347a/2, 

Dört kįse altun Zerdūn Şāh virüp 352a/18, Ħazįne-dār altun getürmege gitdi. 357b/23. 

tilkü: Uçında tilkü ķuyruġı 353a/20. 

girü: Ve ħavfa düşüp girü ķaçdılar 353a/25, yāb yāb girü çekilmege yüz ŧutmış-ıdı. 

361a/24, Keydūl’i öñinden ķapup girü çıķardı 372a/19, iki pāyı girü gidüp 382a/19. 

ķarañu: Zįrā Gurgįn ġāyet ķarañu kellelü 291b/9, Aħşamdan śoñra ķarañuluķda 

307b/3, Ve bir ķarañu yirde350b/9, ķarañu yirde ne ararum? 360a/20. 

ķarşu: Sām’a ķarşu yüridi 382b/6, Ķarşu geldi 388b/15, ķarşuladup öñine düşdiler 

391a/15, Ve Brahman ĥarāmįnüñ ķarşusına getürdiler 395a/5. 

Aşağıdaki iki kelime hem düz hem yuvarlak ünlülü olarak tespit edilmiştir. 

beri: Cümleden beri budur ki 330b/25, Beriden İslām Ǿaskeri daħı 360a/8, ride Ǿasker 

ise tenbįh olunmış-idi. 373b/22, Şāyed dünden beri ŧabįǾati nerm olup 389b/10. 

berü: Bu ķadar zamāndan berü 361b/18, Śāĥib-ķırānlıķ tā Keyūmerŝ Şāh’dan berü 

366b/13, Ammā berüde Cihān-baħş 374b/13. 

kendi: Var yā Behrām sen ol ögüdi kendi başına eyle 324b/19, Kendi fi’l-ĥāl külħāncı 

ķoca śūretine girüp 346b/1, kendi Ǿaskerüñ öñince 364b/16, kendi gire. Kendi 

girmeyüp śaġ ve śola nažar eyledi 368a/20. 

kendü: Kendü pür-silāĥ öñinde meclis oturup bāde içer. 315a/19, Ve kendü yine yirine 

geldi 316b/4, Hezįrān’ı kendüsine ser-ķaplan eyledi 323b/25, Ben her zamān kendüye 

naśįĥat idüp 395a/18. 

 

2.1.5.2.2. Eklerde Yuvarlaklaşma 

Ünlüsü aslında yuvarlak olanlar 

Eski Türkiye Türkçesi dönemine ait metinlerde standart olarak yuvarlak ünlülü olarak 

tespit edilen ekler incelenen metinde de yuvarlak ünlülü olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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-up,-üp: Zarf-Fiil Ekleri 

Metinde sürekli olarak yuvarlak ünlülüdür. 

imtiĥān olup 322a/22, varup 322b/2, bozup. 345b/19, añılup 373b/5, gösterüp 390a/13,  

ķalķup 395a/23, itdirüp 404a/11. 

 

-ur, -ür: Faktitif Eki 

Bu ek de metinde yuvarlak ünlülü kullanılmıştır. 

geçürüp 285a/8, düşürüp 292a/13, yaturdılar 292a/15, ķaçurdı 321b/17, geyürdi 

405a/2. 

-sun, -sün/-sunlar, -sünler: Emir 3. Şahıs Ekleri 

-sun, -sün: ŧursun 319a/20, disün 324a/7, yürisün 356a/12, olmasun 389b/7, 

bulunsun 393b/6, çıķsun 409b/7. 

Çok az örnekte düz ünlülü olarak da karşımıza çıkar. Varsın 374a/22, şübhelenmesin 

384b/6. 

-sunlar, -sünler: gelsünler 320b/20, binsünler 344a/4, gitsünler 345a/8, bilsünler 

353a/17, ķalmasunlar 387a/24, darıltmasunlar 387b/18. 

 

-ġu, -gü, -ķu, -kü: Fiilden İsim Yapma Eki 

uyķu 350b/2, ķorķusından 352a/23, uyķudan 356b/22. 

Aşağıdaki ekler düzleşme eğiliminde içerisindedirler. Bundan dolayı bu ekler 

metnimizde hem düz hem yuvarlak ünlülü olarak tespit edilmişlerdir. 

 

-dur, -dür/-dır, -dir: Faktitif Eki 

kesdirdiler 309b/13, ķaldurdı 323a/9, yapdurmışdur 323b/2, uyandurdılar 349b/22, 

inandurdı 351a/9, öldürüp 367b/21, devr itdürerek 368b/2, bildüreyim 385a/20, nidā 

itdirüp 386a/14, barışdırayım 390a/20, çaldırup 402a/5, ķazdırup 402b/25.  

 

-dur, -dür/-dır, -dir: Bildirme Eki 

elüñdedir 285a/3, vardır 288a/20, oġlıdur 314a/15, iledir 326a/18, eceledir 332b/8, 

muħāŧaradır 333b/4, Ǿayyārdur 339a/8, maǾlūmdur 369a/10, pehlivānlardur 376b/2, 

fırśatdur 378a/5, Sihām-ı Ĥabeşį’dür 378a/8, bedendedir 383a/13, bār-gāhındadır 

386b/19, kimesnedür 405a/5. 
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-duķ, -dük/-dıķ, -dik: Sıfat-Fiil Eki 

olduķları 294b/8, olduġı 301b/7, bıraķduġı 308a/8, ķoduġı 319b/17, alduġın 335b/22, 

Bildüginden 336a/12, bilmedügümüzden 338b/16, eyledügi 341b/6, istedügin 

345a/21, itdügi 347a/13, geldigim 348a/11, gördigi 350b/11, bulduķlarını 352b/4, 

gösterdigi 374a/9, getürdigi 386b/17. 

 

Ünlüsü sonradan yuvarlaklaşmış olanlar 

-(u)m, -(ü)m, -(u)muz, -(ü)müz: İyelik 1. şahıs ekleri  

Bu ekler metinde hem düz hem yuvarlak ünlülü olarak tespit edilmiştir. Ekin 

yuvarlaklaşmasına dudak ünsüzü olan /m/ neden olmuştur. Yuvarlak ünlülü olarak 

tespit edilen örnekler aşağıdaki gibidir.  

-(u)m, -(ü)m: ķarındaşumı 299a/23, Ķızum 301a/12, Fermānum 315a/12, gözüm 

393a/23, Pādişāhum 402b/22. 

-(u)muz, -(ü)müz: pehlivānumuz 302b/22, ādemümüzi 313b/15, dįnümüzde 

324a/13, dāstānumuz 350b/7, işümüz 397a/9. 

 

-(u)ñ, -(ü)ñ, -(u)ñuz, -(ü)ñüz: İyelik 2. Şahıs Ekleri  

Bu eklerin de hem yuvarlak hem düz ünlülü şekilleri tespit edilmiş olup yuvarlak 

ünlülü örnekler aşağıdaki gibidir. 

-(u)ñ, -(ü)ñ: elüñden 341a/3, ħiźmetüñde 342a/5, pederüñ 351a/8, kimesnelerüñ 

354a/25, himmetüñle 358b/12, Vilāyetüñ 365b/1, derūnuñdan 366a/22, liyāķatuñ 

369a/7. 

-(u)ñuz, -(ü)ñüz: fermānuñuz 338a/15, Himmetüñüz 358a/5, tedārigüñüz 365b/21, 

libāsuñuz 394b/7. 

 

-uñ, -üñ, -nuñ, -nüñ: İlgi Hâli Eki 

Eski Türkçe döneminde uyuma tabi olan bu ek87 metnimizde yuvarlak ünlülü olarak 

tespit edilmiş ve uyum dışı kalmıştır. 

-uñ, -üñ: Mesįre-gāhuñ 310a/8, egerüñ 371a/10, yirüñ 372b/7, dervįşüñ 401a/17. 

-nuñ, -nüñ: atınuñ 313b/12, Maġāranuñ 318a/2, baĥrįnüñ 370a/14, Dįvānenüñ 400a/2. 

                                                 
87 Erdem 2007, 50, 
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-lu, -lü, -suz, -süz: İsimden İsim Yapma Ekleri 

Eski Türkçe döneminde “-lıġ, -lig” şeklinde olan ekin “/ġ/, /g/” ünsüzleri Batı 

Türkçesinde düşmüş daha doğrusu kendinden önceki ünlü ile kaynaşarak onu 

yuvarlaklaştırmıştır. Bu ekin olumsuzu durumunda olan “-sız, -siz” de “-lu, -lü” 

tesiriyle yuvarlaklaşmıştır.88 Metinde genellikle yuvarlak ünlülü olarak karşımıza 

çıkan “-lu, -lü” ekinin bazı örneklerde düz ünlülü olarak uyuma girdiği tespit 

edilmiştir. 

-lu, -lü: ķanlu 315a/2, atlu 317a/2, yollu 334b/22, baġlu 351b/11, yirlü 354a/7, Devletlü 

360b/9, Gizlü 369b/14, ħūblı 372b/10, zehrli 374a/5. 

-suz, -süz: deñsüz 312b/5, şübhesüz 333a/23, añsuzın 371b/23, Başsuz 393b/19, Ǿārsuz 

404b/14, belürsüz 411a/11. 

 

-dum, -düm: Bilinen Geçmiş Zaman Eki (1. Teklik Şahıs) 

Teklik 1. Şahıstaki /m/ dudak ünsüzü sebebiyle ekin ünlüsü yuvarlaklaşmıştır. Düz 

ünlülü şekilleri de metinde az da olsa tespit edilmiştir. 

eyledüm 299b/14, uġradum 301b/12, itdüm 327a/9, almadım 378b/25, getürdüm 

379a/1, istedüm 383a/8, girürdim 384b/4, eyledim 387b/13, olmadum 409b/12, 

varmadum 413b/15. 

 

-duñ, -düñ, -duñuz, -düñüz: Bilinen Geçmiş Zaman Ekleri (2. Şahıslar) 

Eski Türkçe döneminde uyuma tabi olan bilinen geçmiş zaman 2. şahısların 

çekimindeki ekler metinde yuvarlak ünlülü olarak tespit edilmişlerdir. 

-duñ, -düñ: ķıyduñ 288a/15, añlamaduñ mı 297a/23, Şaşduñ mı 348b/11, ķalduñ 

385a/20, çekmedüñ 386a/2, gördüñ mi 410a/6. 

-duñuz, -düñüz, dıñuz, diñüz: Metinde bu ek daha çok “-dıñuz, -diñüz” şeklinde 

geçmektedir. 

söyleşdiñüz 331b/4, oldıñuz 334b/17, eyledüñüz 357a/23, işitdiñüz 362b/4, geldiñüz 

386a/19, ķodıñuz 393b/1, ķorķmadıñuz mı 410b/15.  

 

 

                                                 
88 bk. Timurtaş 50. 
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-duķ, -dük: Bilinen Geçmiş Zaman Ekleri (Çokluk 1. Şahıs) 

Eski Türkiye Türkçesinde bilinen geçmiş zaman 1. çokluk şahıs eki daima yuvarlak 

ünlülüdür89. 

yatduķ 293b/20, ķalķduķ 293b/20, eyledük 313b/18, geldük 317a/19, olmaduķ 

332a/21, görmedük 345b/22, eglendük 377b/19, isterdük 397b/11, darıltduķ 410b/17. 

 

-uz, -üz: Çokluk 1. Şahıs Bildirme Eki 

Bu ek metinde hem düz hem yuvarlak ünlülü olarak tespit edilmiştir. Yuvarlak ünlülü 

olarak tespit edilen ve uyumu bozan örnekler aşağıdaki gibidir. 

tedārigindeyüz 303b/13, esįrüz 329a/19, bāzirgānlaruz 394b/7, Temāşācıyuz 394b/25, 

ne ĥarāmįyüz, ne cāzūlaruz 416a/19. 

 

-vuz, -vüz: Çokluk 1. Şahıs İstek ve Şart Ekleri 

Metinde bir kelimede geçmektedir. 

olavuz 292b/12, olavuz 350b/14. 

 

-(u)ñ, -(ü)ñ, -ñuz, -ñüz, -(ı)ñız, -(i)ñiz, -(u)ñuz, -(ü)ñüz: Çokluk 2. Şahıs Emir Eki 

Metinde genelde yuvarlak ünlülü olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok az örnekte ekin 

ünlüsü düzdür. 

Buyuruñ 292b/23, göriñüz 316a/15, olmañuz 318b/8, Ŧutuñ getürin 326a/24, Śoyuñ 

326b/9, uruñ 334a/17, Gözedüñ 335a/8, Getürüñ 341b/25, almañuz 388a/9. 

 

-ur, -ür: Geniş Zaman Eki 

Eski Türkiye Türkçesinde ek yaygın olarak “-ur, -ür” şeklinde görülmektedir. “-ır, -ir” 

şekli sonradan ortaya çıkmıştır.90 İncelenen metinde “-r, -ar, -er, -ur, -ür” şekillerinde 

karşımıza çıkmaktadır. Düz ünlülü fiillere yuvarlak ünlülü “-ur, -ür” eklendiği zaman 

uyumu bozar. 

virebilürüz 323a/24, eglenürüz 344a/19, alurum 395b/7, gelürüz 398b/8. 

 

 

 

                                                 
89 bk. Timurtaş 51. 
90 Erdem 2007, 51 
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-u, -ü: Zarf-Fiil Eki 

Metinde yaygın olarak kullanılan zarf-fiil eklerinden biridir. “diyü” örneğinde sıkça 

görülmektedir. diyü 290a/9, 389b/21, 401b/14. 

“-ı, -i” ve “-a, -e” şekilleri de metinde sıkça geçmektedir. 

alıvir 290a/9, çıķayazdum 352a/16, vireyazdum 327a/16. 

 

-u, -ü: Fiilden İsim Yapma Eki 

Eski Türkçeden Batı Türkçesine geçişte “-ġ, -g” fiilden isim yapma eki düşerken bu 

ekin fonksiyonunu da ekten önce gelen yardımcı ses üstlenmiştir. Eski Türkiye 

Türkçesi döneminde de ek yuvarlaşmış ve uyum dışında kalmıştır. 

ölüm 288a/20, ķapusından 342b/15, ķorķusından 361b/19. 

 

-ġun, -ķun, -kün: Fiilden İsim Yapma Eki 

Ekin ünlüsü metinde yuvarlaktır. Düz ünlülü kelimeye geldiğinde uyumu bozar. 

ķaçķun 307b/4, yorġunlardur 377a/15, yorġun 407a/4. 

 

Düz ünlülü ekler 

-ı, -i Yükleme Hâli Eki 

Eski Türkçedeki şekli “-ġ, -g” olan ekin yardımcı ünlüsü uyuma göre -ı, -i, -u, -ü’dür. 

Batı Türkçesine geçiş aşamasında “-ġ, -g” sesleri düşerek fonksiyonunu yardımcı ses 

olan düz ünlülere bırakmıştır.91 Metnimizde de -ı, -i olarak karşımıza çıkar. 

gürzi 284b/11, ŧaşı 295b/24, boġazı 300a/18, nā-bekārı 342b/16, ĥālini 369a/8, 

parmaġumı 370a/7, Ķanı 381b/6, cāmı 390b/21. 

 

-ı, -i İyelik Eki 

Ek Eski Türkçe döneminden beri düz ünlülü olarak tespit edilmiştir92. İncelenen 

metinde de yuvarlak ünlülü kelimelere geldiği zaman uyum dışında kalır. 

başı 288a/2, dergāhına 291b/20, boyunduruġı 302a/3, levni 307a/15, ħışmına 333a/6, 

nūrı 368b/18, derūnında 373a/15, günidür 384a/16, ħātunı 395b/7.  

 

 

                                                 
91 Erdem 2007, 51-52. 
92 Timurtaş 53. 
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Bu ekin uyuma tabi olduğu örnekler de mevcuttur. 

boynuna 325b/16. 

 

-sı, -si İyelik Eki 

ķarşusına 288b/23, ķapusına 292b/1, yuķarusı 298a/5, ķaraltusı 300a/14, ilerüsi 

358b/15, iñildüsi 361a/5, girüsi 404a/1. 

 

-mı, -mi Soru Eki 

Ek Eski Türkçe döneminde sadece yuvarlak ünlülü iken Eski Türkiye Türkçesi 

eserlerinde sadece düz ünlülü olarak tespit edilmiştir93. 

Yā öyle mi? 287b/23, gider misin? 302a/21, gelebilür misin? 333a/22, Görür misiz 

387b/2, görür misüñüz 390b/13, var mıdur? 391a/14, ķor mıyam? 396a/24. 

 

-cı, -ci İsimden İsim Yapma Eki 

Metinde bu ek yalnızca düz ünlü ile tespit edilmişmiştir. 

Timürci 297b/17, ķuşcılar 353a/1, Yolcı 389a/3, yolcılardan 416b/9. 

 

-(ı)ncı, -(i)nci İsimden İsim Yapma Eki 

Ekin ünlüsü genellikle düzdür. Kök ünlüsünün tesirinden dolayı ilk ünlü bazen 

yuvarlaklaşmıştır. 

Ķırķıncı 335a/18, dördünci 339a/, on ikinci 382a/14, üçüncide 385b/20. 

 

-l- Fiilden Fiil Yapma Eki 

Eski Türkçe döneminde ekin ünlüsü uyuma tabidir.94 Metinde ise bu ek genellikle düz 

ünlü ile gelirken az sayıda örnekte yuvarlak ünlü ile gelmiş ve uyuma girmiştir. 

yıķılup 286a/4, ķırılup 288a/3, bozılup 288b/7, bozılup 300a/17, ķurılup 313a/6, 

ķoyulup 365a/8, ķoyulup 404b/21, ķurılup 409a/3. 

 

 

 

 

                                                 
93 Erdem 2007, 52. 
94 Erdem 2007, 52. 
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-ş- Fiilden Fiil Yapma Eki 

Ek incelenen metinde genellikle düz ünlülü olarak karşımıza çıkar.  

görişüp 289a/9, irişürseñ 299a/7, baķışup 301b/9, gelişi 302a/6, çekişdürmege 

303a/22, baķışıyla bir baķış 307b/23, görişürüz 332a/21, degişür 396a/1, görişürdi 

411b/15. 

 

Bazı örneklerde de yuvarlak ünlülü olarak tespit edilmiştir. 

uruşın 286b/18, uruşup 287a/17, ŧutuşduķları 288a/13, śıçraduşından 294a/17, 

görüşelim 331a/24, uruşın336a/19, ŧutuşalım385b/6, görüşmedük 401a/11, görüşelim 

401a/12.  

 

-n- Fiilden Fiil Yapma Eki 

Bu ek metinde genelde uyuma tabi olarak tespit edilmiştir. Düz ünlüden sonra yuvarlak 

ünlü ile gelerek uyum dışı kaldığı örnekler de göze çarpmaktadır. 

örtünüp 292b/23, göründi 305a/11, baķunmayup 311b/5, çalınup 321a/22, ŧoķunduķca 

342b/9, baķınurken 350b/9, alınur 389a/14, olunur 394a/2. 

 

-dı, -di Bilinen Geçmiş Zaman Eki 

Bilinen geçmiş zaman çekiminde 3. şahısların çekimi tamamen düz ünlü iledir. 

Bundan dolayı bu ek yuvarlak ünlülü kelimelere eklendiği zaman uyuma aykırılık 

gösterir. 

gördiler 300b/4, döndiler 321b/21, sürdi 321b/25, döndi 340b/7, didi 356a/25, çözdi 

372b/22, döndiler ve ķondılar 373a/2, görüşdi 386b/15, çevirdiler 403b/24, 

ķondurdılar 406a/24. 

 

-mış, -miş Öğrenilen Geçmiş Zaman Eki 

İncelenen metinde ek daima düz ünlülü olarak tespit edilmiştir. 

olmışlar 297b/33, ķomış 321a/4, urulmış 335b/15, getürmişler 352b/17, gelmiş 

377b/21, olmış 395a/18, bulmış 395a/20, ŧutmışlar 406b/11. 
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-sın, -sin 2. Teklik Şahıs Bildirme Eki 

Bu ek de daima düz ünlülüdür. 

degülsin 318b/15, Ǿayyārsın 353a/3, Keyħusrev Kāmrān’sın 375b/20, oġlısın 395b/4, 

Ferāmurź’sın 414a/22. 

 

-sın, -sin Teklik 2. Şahıs Eki 

Metinde bu ek yuvarlak ünlülü zaman eklerine eklendiği zaman uyum dışında kalır.  

söylersin 319a/24, süvār olasın 319b/17, çekersin 337b/12, varursın 338b/4, baġırursın 

354b/20, eglenürsin 390a/8. 

 

-sız, -siz Çokluk 2. Şahıs Eki 

Ek metinde düz ünlülüdür ve yuvarlak ünlülü eklere geldiği zaman uyuma aykırılık 

gösterir. 

gelesiz 303b/19, ŧurursız 315b/7, söylersiz 353b/1, bilürsiz 365b/22, olasız 414b/4. 

 

-mış, -miş Sıfat-Fiil Eki 

Daima düz ünlülü olduğu için yuvarlak ünlülü bir kelimeye eklendiği zaman uyum dışı 

kalır. 

oķlanmış āhūmı 290b/1, ķurtulmış yoķdur 290b/22, ķızarmış ŧavuķ 297a/12, ķudurmış 

kelbe 328b/8, aldurmış kelbe 359a/11, yılan görmişe dönüp 401a/1-2. 

 

-ıcaķ, -icek Zarf-Fiil Eki 

Ek yuvarlak ünlülü kelimelere eklendiği zaman uyuma aykırılık gösterir. 

düşicek 301b/4, dönicek 330b/5, işidicek 417b/7. 

 

-ınca, -ince Zarf-Fiil Eki 

Eski Türkiye Türkçesi eserlerinde de düz ünlülü olan bu ek eserimizde de döneme 

uygun olarak düz ünlülüdür. Yuvarlak ünlülü kök ve gövdelere geldiği zaman uyum 

dışı kalır. 

olınca 297b/5, oturınca 299b/7, dönince 330a/6, ķavlince 342b/8, görince 359b/2, 

yüriyince 378a/16, sürince 389b/6, diyince 391b/3, gelince 402a/18. 
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2.2. Ünsüzler 

2.2.1. Ünsüz Değişimleri  

2.2.1.1. ķ>ħ Değişimi 

Önseste  

İlk yazılı metinlerde Türkçe kelimelerin başında “ħ” sesi bulunmaz. Bu ses Eski 

Türkçe döneminde “ķ” idi95. Eski Türkiye Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi dönemlerinin 

başında her ikisi de kullanılmıştır96. Erdem bu durumu “ķ”ya dönüş olarak 

değerlendirmektedir. Metinde de bu durum netlik kazanmamış ve her iki ses de tespit 

edilmiştir.  

 

ķ->ħ- değişimine örnek kelime sadece ħatun’dur: ħatunına 312b/24, ħatunı 313a/2, 

ħatunına 313a/3, ħatunı 313a/4. 

Bugün “h” ile kullanılan kelimelerden metinde “ķ” ile tespit edilenler şunlardır:  

ķanġı: 318a/8, 394a/20, 409b/18, 418b/10. 

ķaçan: 335b/4, 362a/6, 374b/3, 385a/25. 

ķanda: 292b/20, 297a/13, 309b/14, 397a/14. 

ķanı: 293b/13, 332a/6, 367b/8, 386a/25. 

 

İçseste 

Metinde daħı, yoħsa, aħşam, yaħşi, oħşa- kelimelerinde görülmektedir. Bu kelimelerin 

“ķ”lı şekilleri yoktur.  

aħşam: 287a/23, 291b/25, 311b/6, 323b/4, 371a/19. 

daħı: 284b/3, 324a/23, 324b/2, 370a/3. 

oħşa-: oħşadı 297b/10, oħşayınca 312a/14, oħşayup 380a/20. 

yaħşi: 335b/24, 359a/14, 369a/12, 369a/17, 385b/2. 

yoħsa: 285b/6, 290b/6, 302a/20, 339a/24. 

Alıntı kelimelerde bir örnekte tespit edilmiştir.  

Bil’l-ġarħan: 388b/23. 

 

                                                 
95 Erdem 2007, 54. 
96 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Yayınları, 2004, 90. 
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2.2.1.2. k>g Değişimi 

Arap harfleriyle yazılan metinlerde hem “g” hem “k” sesi için aynı harf (ك) kullanıldığı 

için bu seslerin “k”mi yoksa “g”mi olduğu ilk bakışta tespit edilememektedir. Ancak 

Türkçenin tarihi devirlerinde meydana gelen değişim süreçlerini dikkate aldığımızda 

bununla ilgili ipuçlarına rastlamaktayız. Eski Türkçe kelime başındaki “k”ler Batı 

Türkçesine geçişte “g”ye dönüşmeye başlamıştır97. 

 

Bugün “k” ile okunan kelimelerden bazıları şunlardır: 

keserem 315b/2, Kimse 316a/12, kerre 323a/2, kez 323b/22, keçisin 325a/9, kesmedi 

327a/3, kel 328a/17, kelleler 344a/15, kendi kendüsine 344a/21, Kişi 392b/14.  

 

Türkiye Türkçesinin tarihî gelişimi ötümlüleşme açısından değerlendirildiğinde, ön 

damak k’lerinin ön damak g’ye dönüşmesinin yaygın ve kurallı olarak görüldüğü 

bilinmektedir98. Özellikle Azerbaycan Türkçesinde bu ötümlüleşme art damak k’larını 

da kapsayacak şekilde gelişmiştir99. Metinde kelime başında k->g- değişimi olduğu 

değerlendirilen örnekler şu şekildedir: 

gitdiler 308b/1, göz 319b/5, gizlendi 326a/16, gibi 337b/14, geçse 341b/2, getür 

343a/19, giyüp 343b/3, güldi 348b/5, gidüp 348b/15, gümüş 352b/4, girü 353a/6, 

geyürdi 353a/20, gerçek 353b/1, girüp 354b/7, güçdür 355a/8, geldükde 355a/22, 

gögsine 355b/9, gitdi 356b/6, gök 359b/25, gövdeyi 360a/10, göstersem 360b/16, gün 

364b/2, gönderdi 368a/1, gerekdür 374b/24, göçdür 376a/4, Göñli 377a/16, gice 

379a/13, gömildi 381a/12, götürmez 389a/14, geçdi gitdi 390a/24, gezersüñüz 

394b/21, gözetdiler 396a/22. 

 

2.2.1.3. ġ-g>v Değişimi 

İçerisinde yuvarlak ünlü barındıran bazı kelimelerde bu değişim tespit edilmiştir. 

gövdeyi 360a/10, ķovup 292b/17, ķaravula 307a/25, Śovuķ 342b/9, ķovarsañ 365b/25, 

Ķaravul 397b/29, ķovmaķ 411a/8. 

 

                                                 
97 Erdem 2007, 54. 
98 İbrahim Tosun, Ali Koç, Eski Türkçeden Türkiye Türkçesine Ön Seste k>g Ötümlüleşmesi, Turkish 

Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 

Volume 11, Issue 15 Summer 2016, 415. 
99 Ahmet Buran, Ercan Alkaya, Çağdaş Türk Lehçeleri, Ankara: Akçağ Yayınları, 2012, 81. 
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Günümüzde “v” sesi tercih edilen bazı kelimeler metinde “g”li olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

sögdi 334a/17, dögüp 366a/9, dögüşe dögüşe 407b/19. 

 

Düz ünlülü kelimelerde ise “g” sesi korunmuştur.  

begleri 302b/18, degin 321a/21, Begenüp 324a/15, yigit 360a/9, degnek 395b/23, 

Degirmende 415a/11, degme 416b/8. 

 

Bir örnekte hem “ġ”li hem “v”li şekli tespit edilmiştir. 

ķoġaya śarılup bekci ķovayı 299b/18. 

 

2.2.1.4. b>f Değişimi 

Metinde “āb” sözcüğünde karşımıza çıkmaktadır. 

Çirkef: Çirkef ķuyusına düşdiler. 365a/13, Ol çirkef aķaraķ 365a/15. 

Çirkāb: Gelüp ol çirkāb ķapusında 365a/14. 

 

2.2.1.5. b>p Değişimi 

Eski Türkiye Türkçesi dönemi metinlerinde genelde “b-” ile başlayan pişir- ve parmak 

kelimeleri incelenen metinde “p-” ile tespit edilmiştir.  

parmaķ 286a/2, pişür 296b/14, pişürtmege 296b/18, parmaġından 345a/19, perkidüp 

364b/10, Pişürüp 377b/4. 

 

Yabancı kökenli kelimelerde de bu değişim görülebilmektedir.  

maĥpūsluġı 294a/1, pāzār 417a/14. 

 

2.2.1.6. y>g Değişimi 

Eski Türkçede “yana” şeklinde tespit edilen kelime100 incelenen metinde bir örnekte 

“g”li şekli ile karşımıza çıkmaktadır. Bu örneğin haricinde ise tamamen “y” iledir. 

gene: 389b/22. 

yine: 287a/8, 287a/11, 390b/6, 391a/1, 391b/10, 392a/18. 

 

                                                 
100 Talat Tekin, Orhon Yazıtları, Ankara: TDK Yayınları, 2014, 26. 
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2.2.1.7. b>v Değişimi 

Eski Türkçede içinde “b” barındıran birçok kelime Eski Türkiye Türkçesi döneminde 

yerini “v”li şekillere bırakmıştır. İncelediğimiz metinde de bu değişimi görmek 

mümkündür. 

var<bar: var 305a/12, var 368a/15, var 398a/17. 

var-<bar-: varmaduķça 307b/25, Vardum 368a/3, vardı 383b/10, varayım 386a/23, 

varınca 407b/24, vardılar 408b/18. 

vir<bir-: virmemek 308a/10, virmedi 321b/4, virür 339a/4, virilmez 356a/11, 

virmedükde 395a/6. 

ev<eb: evinden 321b/8, evi 351b/2, evine 352b/25. 

sevin-<sebin-: Sevinerek 297a/11, sevindüklerinden 349a/18,  

yavuz<yabız: yavuz 319a/25, yavuz 345a/17, yavuz 417a/2. 

 

2.2.1.8. d>y Değişimi 

Eski Türkçede “d” ünsüzünü barındıran bazı kelimeler Eski Türkiye Türkçesinde “y” 

ile yazılmıştır. Bu değişim dönem eserlerinin neredeyse hepsinde vardır101. 

ayır-<adır-: ayırup 286a/16,  ayırdı 336a/17, ayırabileydiñüz 364b/21. 

boy<bod: boynın 306b/13, boynına 317b/2, boynuna 325b/16. 

eyü<edgü: Eyüsi 302a/12, eyü 323a/1, eyüce 342b/9. 

gey-<ked-: geyürdi 353a/20, geydürdiler 360a/7, geyürdi 405a/2. 

ķoy-<ķod-: ķoydı 296b/7, ķoymış 349b/10, ķoyup 405a/6. 

ķuyu<ķuduġ: ķuyuya 346b/18, ķuyusına 365a/13. 

uyan-<odun-: uyandı 336b/12, uyanup 366b/7, uyandurdıñuz 410b/15. 

uyķu<udıķu: uyķu 350b/2, uykudan 410b/15. 

 

2.2.1.9. f>p Değişimi 

Metinde yabancı kökenli bir kelimede tespit edilmiştir. 

nūr-ı pāhiresi 328a/5. 

 

 

                                                 
101 Erdem 2007, 56. 
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2.2.1.10. b>m Değişimi 

Bu değişim de bir örnekte iki yerde geçmektedir. 

end ü mend: 342a/25, 397b/22. 

 

Değişime uğramamış hâli de metinde tespit edilmiştir. 

end ü bend: 367a/2. 

 

2.2.1.11. t>d Değişimi 

Eski Türkçede kelime başında “d” sesi yoktur102. Eski Türkiye Türkçesi dönemine 

gelindiğinde ise “t”lerin bir kısmı sedalılaşmış ve “d” olmuştur. Eserde genellikle ön 

ünlülü kelimelerde “t”ler “d”ye dönüşmüştür. Art ünlülü kelimelerde ise “t” sesi 

korunmuştur.  

Metinde ön ünlülü olup “d” ile yazılanlar: dek 284b/14, derisin 285a/9, düketdükçe 

290a/13, dür 293b/5, dürlü 293b/23, degül 294b/3, delüklerine 296a/3, Delü 297b/23, 

döşedüp 316a/8, degin 321a/21, döküp 337a/6, dileyesin 339b/4, düzildi 339b/18, 

düşüp 340a/7, deñiz 340b/9, dil 343b/19, degdi 346b/22, dört 350b/9, diküp 360a/13, 

diyüp 360a/14, dişlerin 363a/24, demren 363b/13, diñlemezsin 390a/22, deve 395a/7, 

depesi 412b/25, deprendürmedi 416a/11. 

 

Art ünlülü olup da “d” ile yazılanlar: daħı 316a/2, Damaġına 350b/4, darıldı368a/3, 

dudaķlu 399a/16. 

 

Art ünlülü olup Eski Türkçede olduğu gibi “ŧ” ile yazılanlar: ŧolı 290a/20, ŧoñuz 

291a/23, ŧoķuz 305a/6, ŧoķsan 319a/2, ŧoķasına 329b/20, ŧapu 333b/12, ŧop 343a/5, 

ŧıķadı 358a/19, ŧaġlar 361a/4, ŧoķuşdı 361a/6, ŧırnaķ 363b/13, ŧonların 368b/14, 

ŧaraķlıġa 370b/4,  ŧaşra 372a/5, ŧaşına 372b/7, ŧava[r]lar 373a/13, ŧamladı 381a/12, 

ŧopuġına 381a/12, ŧamar-be-ŧamar 383b/15, ŧar 399a/14, ŧopraġumdur 409a/15, ŧas 

410b/16. 

 

İncelenen eserde hem “t” hem “d” ile yazılanlar örnekler de vardır, ancak bu 

örneklerde genelde “t”li şekiller çoğunluktadır: demürci 393a/17, timür 340a/3, 

                                                 
102 Gabain A.Von, Eski Türkçenin Grameri, 5. Basım, Mehmet Akalın (çev.), Ankara: TDK Yayınları, 

2007, 40. 
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dururken 342b/11, ŧurup 344b/21, donadup 289a/17, ŧonansın 376a/22, ŧoyunca 

296a/7, doyduķda 416a/24, ŧutup 285a/1, dutdum 350a/12, ŧolanup 300a/3, dolanup 

356a/11, doldurup 388a/23, ŧoldurdup 391a/1, ŧaġıtdı 304b/21, daġıdup 374a/11, 

tekmesine 301b/7, Dekme 343b/5, ŧoġrı 296a/15, doġrı 419a/5, daġıdup 289b/1, ŧaġıldı 

406b/16, ŧaġlu 371b/18, daġladı 295a/25, ŧoķınup 298a/6, doķınup 392b/16, ŧaķdılar 

298b/19, daķup 385b/10, dutdum 350a/12, ŧutuşup 361a/6, dayanup 342a/24, 

ŧayanmaz 364a/12, ŧuyulduñ 346b/15, duyup 407b/7. 

 

2.2.1.12. v>f Değişimi 

Divânü Lügâti’t-Türk’te “w (çift dudak v’si)” dolayısıyla “v”li olan iki kelime eserde 

“f” ile tespit edilmiştir. Bunlardan birincisi; “herhangi bir şeyin ince olanı demek olan 

“yuwqa” kelimesidir ki atasözünde de şu şekilde geçer: “anası tewlüg yuwqa yapār, 

oglı tėtig qoşa qapār (Anası kurnaz somunu ince yapar, oğlu zeki (onları) ikişer ikişer 

çalar.)103 İkincisi de “ufala-” anlamındaki “uw-” kelimesidir104.  

 

Metinde bu iki kelimede “v>f” değişimi tespit edilmiştir. Türkiye Türkçesinde de bu 

iki kelime “f” ile kullanılmaktadır.  

yufķa yirine urdı 290a/17, etmek ufaġı 296a/3, öñ ķaşını daħı yufķaldup 406a/17. 

 

2.2.1.13.  / ñ Meselesi 

Türk dilinin bilinebilen en eski dönemlerinden beri dikkati çeken seslerinden biri de, 

hemen hemen bütün Eski, Orta ve Yeni Türkçe dönemlerinin yazı dili durumundaki 

lehçe ve şivelerinden kalma metinlerdeki imlaları dolayısıyla, Türkoloji dünyasındaki 

çevri yazılarında “ng”, “ŋ” veya “ñ” gibi şekillerde tespit edilegelen bir sestir. Osmanlı 

Türkçesi döneminde “samit-i hayşumi” (geniz ünsüzü) adı verilen bu ses, daha 

sonraları ise “nazal konsonant”, “nazal damaksıl n fonemi”, “geniz fonemi”, “genzel”, 

“burun ünsüzü”, “geniz abanığı”, “genizsi sesdeş”, “genizsil”, “damak n'si” veya 

yanında oluştuğu ünlünün kalın yahut ince sıradan biri oluşu göz önüne alınarak “arka 

damak n'si, ön damak n'si” gibi terimlerle de anılmaya başlanmıştır105. 

 

                                                 
103 Kâşgarlı Mahmûd, Divânü Lügâti’t-Türk, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2005, 714. 
104 Kâşgarlı Mahmûd, 628. 
105 Halil Ersoylu, Türkçenin Bazı Yabancı Kökenli Kelimelerindeki Damaksı Genizsileşme İlmî 

Araştırmalar, Sayı 9, 2000, 97. 
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Köktürk alfabesinde “H” biçiminde hususi bir işaret ile gösterilen /g/’li damak /ŋ/ ’si, 

Eski Uygur alfabesinde bu ses için hususi bir işaret olmadığından dolayı yan yana 

yazılan “Ω (nun-kef)” ile, yine bu ses için hususi bir işareti olmayan Arap harfli 

metinlerde bazen “نڭ”, bazen “ڭ” ya da “ ک ” biçiminde yazılarak gösterilmiştir106.  

 

Eski Türkçede sonu “n” ünsüzü ile bitip yönelme hâli eki alan şahıs zamirlerinde yan 

yana gelen “ ” sesleri incelenen metinde “kef (ڭ)” ile gösterilerek tek ses durumuna 

gelmiştir.  

ma a > baña: baña 350a/18. 

sa a / se e > saña: saña 350a/7. 

 

2.2.1.14. p>y Değişimi 

Divânü Lügâti’t-Türk’te107 “p” ile gösterilen standart Türkiye Türkçesinde “f” ile olan 

“öpke” kelimesi metinde “öyke” şeklinde tespit edilmiştir.  

öpke>öyke “öfke”: ile 297b/14, Ol öyke ile 321b/17, öykelenüp 331a/4, Öykesinden 

416a/13-14. 

 

2.2.1.15. z > y Değişimi  

Eski Türkçede “sözleş- (karşılıklı konuşmak)” anlamındaki kelime incelenen metinde 

“söyleş-” olarak tespit edilmiştir.  

sözleş->söyleş-: “söyleşmek”: söyleşüp 317b/9, söyleşürek 321b/6, söyleşdiler 

327b/18, söyleşürem 388a/2. 

 

2.2.2. Ünsüz Benzeşmesi 

2.2.2.1. İmlası Kalıplaşmış Ekler 

Eski Türkiye Türkçesi döneminde kimi eklerin sedalı ünsüzle başlıyor olması bir 

ünsüz uyumsuzluğuna sebep olmuştur. Aşağıdaki ekler metinde uyum dışında 

kalmıştır. 

 

                                                 
106 Ümit Özgür Demirci, “g’li Damak /ŋ/’si ve Bunun Ardahan Yerli Şivesinde Çözülmesi Üzerine” 

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or 

Turkic Volume, 9(6) Spring 2014, 276. 
107 Kâşgarlı Mahmûd, s.375. 
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-dı, -di Görülen Geçmiş Zaman Eki 

gitdiler 291b/12, eyitdi 292b/21, ķalķdılar 297b/5, çıķdılar 297b/19, geçdi 336a/18, 

çekdi 337b/19, düşdi 367a/18, öpdi 386b/17, sürüşdiler 401a/24. 

 

-duķ, -dük Sıfat-Fiil Eki 

istedügüñ 323a/19, alduġın 335b/22, olduġı 336a/17, eyledügi 338b/4, durduġı 

359b/16, ŧutduġı 365a/22, itdügi 367b/25. 

 

-dur, -dür Fiilden Fiil Yapma Eki 

itdürüp 292b/16, yapdurmışdur 323b/2, çekdürsin 323b/20, ķapdurdı 331a/15, 

açdurmayup 337b/20, barışdurdı 343b/20, śavuşduruñ 377b/18, yaķdurdı 403b/20,  

unutdurur 411b/10. 

 

-dur, -dür Bildirme Eki 

muĥannetlikdür 287b/12, ħasretdür 297a/2, Göçdür 312b/15, ķabāĥatdür 314b/12, 

rengdür 333b/9, Ħudā-perestdür. 336a/3, fırśatdur 380a/6, açuķdur 391a/12, 

kelimātdur 396a/10, rāstdur 405a/3. 

 

-da, -de / -dan, -den Bulunma ve Ayrılma Hâl Ekleri 

Ǿişretde 288b/22, pāy-i taĥtda 321a/4, śoĥbetde 344a/1, ķuvvetde 356a/21, felekde 

416b/21, keş-ā-keşde 417a/6. 

ķılıçdan 303a/9, rikāpdan 315b/5, atdan 315b/23, ķīrātdan 331a/18, ĥikmetden 

348b/21, Ǿavratdan 391b/6, işden 393a/11, dıraħtdan 401a/21. 

 

İşte<uş+da kelimesi metinde istisnasız olarak “işte” şeklinde tespit edilmiştir. Bu 

husus ekin kalıplaşarak yeni bir kelime oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Zira 

“amel, faaliyet, çalışma” anlamındaki “iş” kelimesine bulunma ve ayrılma hâl ekleri 

geldiği zaman bu ekler yine sedalı olarak gelmiştir. 

“İşte<uş+da”: işte 287b/19, 289a/19, 374b/2, 384a/14, … 

İş+de/den: işden 395a18, işde 314b/18. 
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2.2.2.2. Sedalılaşma 

Türkçede bilinen bir kuraldır ki iki ünlü arasında kalan “p, ç, t, k, ķ” ünsüzleri “b, c, 

d, g, ġ” ünsüzlerine dönüşerek sedalılaşırlar.  

 

ç>c Değişimi 

Bu değişim metinde oldukça sık tespit edilmiştir. Bundan dolayı bu değişimin 

müstensih hatasından ziyade bilinçli bir tercih olabileceği kanaatindeyiz.  

 

Önseste ç->c- değişimi 

cenber<çenber: gördi bir Ǿayyārdur kim felegüñ cenberinden 327a/6. 

cehār<çehār: Ve ǾAnķā-yı cehār-deste tenbįh eyledi 388a/4, Meger ǾAnķā-yı cehār-

dest 388b/17. 

cehre<çehre: Āfitāb münevver ķulle-i ufķdan cehre-i numā-yı Ǿālem olup 339b/16. 

cādır<çādır: Cihān-baħş bunlara birer cādır 340a/15,  Ol iki dilāvere cādır ve ġulām 

taǾyįn idüp 358a/9.  

cek-<çek-: döge döge đarb-ı dest-ile bende cekesiz. 334a/17, cümlesin bende ceküp 

355a/6. 

cal-<çal-: nā-gāh ķalǾadan ŧabl-ı beşāret calındı 412a/11, iki cānibden ceng-i ĥarbįler 

calınup 412b/8. 

cal-<çal-: Sihām-ı Ĥabeşį’yi daħı Hezįzān’ı cala 349a/8. 

caba>çaba: Nįze saña cabā 341a/11, ĥaylį cabaladuķ ammā olmadı 416a/13. 

coķ<çoķ: Coķtan bir eyü at isterdi. 417a/16. 

 

İçseste -ç-<-c- değişimi 

acıķ<açıķ: Eger śaġ ise uġrı acıķ olsun 410a/24. 

ac-<aç-: Meydān acıldı. 304b/8, Ħaber-dār olup ķalǾa ķapuların acmadı. 405a/5. 

aġac<aġaç: Ekvāl nerre ol aġacuñ ardına sindi 298a/3, isi de ol aġacların dibine indiler. 

336b/20, aġaca baġlamış 380a/10, Ve ol aġacuñ üstine ķodı 393b/12, Śadāsın işidüp 

Çem Şāh “Ney ki?” diyü oġlanuñ olduġı aġaca geldi. 393b/17, Yā Ferhād seni şimdi 

aġacdan śalıvirüp 401a/19. 

bekci<bekçi: ic ŧarafda olan bekciler yatur. 349b/21-22. 
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birķac<birķaç: Ġulāmlardan birķacı segirdüp ħādim başıdur varup 314a/18, bozılup 

birķacı cān atup Efrāsiyāb’a vardılar 375b/12, Birķacı at boynına düşüp Efrāsiyāb’a 

ħaber gitdi 399b/22. 

bucuķ<buçuķ: üc bucuķ vaķiyye bir sengi felāĥına vażǾ idüp 359b/20. 

elci<elçi: Ǿayyārı incitme elciye źevāl olmaz 367b/23. 

gec-<geç-: üzerinden gecerken bir tįġ urup 411b/1. 

göc<göç: Yiye ice ķona göce bir gün Endelüs’e bir ķonaķ ķala ķonup 325a/17, Zįrā 

sekizinci gün göcdür Įrān cānibine 335a/23, Yarın Şehrūz-ābād üzerine göcdür 

366b/24-25, Yiye ice, ķona göce bir gün Tūrān sınurına ve içerü girüp bir yire ķondılar. 

375a/8. 

güc<güç: Menūce Bānū biñ nāz-ıla güc-ile aldı. 312a/3, Benüm de gücime geldi  

314a/7, Ne ĥāl ise yolına ŧoġrılup güc-ile Maġrib leşkerine düşdi. 333b/24, Çādırlar 

arasından uyulġanup gücle ordu kenārına geldi. 358a/22, Cihān-baħş Ǿalemleri arżū 

idüp gelürken gūşına ŧabl-ı ārām śadāsı gelince güci üzile düşdi. 361a/18-19, Ol 

Rüstem’üñ öyle iddiǾāsın işidüp bu mertebe yegānelik daǾvāsı eyledügi gücime geldi. 

366b/15. 

ħancer<ħançer: saña bir zehirlü ħancer vireyim.287b/10, Miyānından Semūm daħı 

ħancerin 369a/22, Gördi birbirlerine ħancer ĥavāle idüp 369a/23. 

ic<iç: sāǾat icinde Cihān-ābād öñine geldi. 339a/11, Gördi ķıssįsler çoķ, bunların 

iclerine ķarışdı. 346b/16, ic ŧarafda olan bekciler yatur. 349b/21-22, ic cānibe düşdi 

364b/25. 

ic-<iç-: Yiye ice ķona göce bir gün Endelüs’e bir ķonaķ ķala ķonup 325a/17, tā kim 

yiye ice ķalǾa-yı Sipend öñine geldiler 408b/13, Ve bādeden icdi 412b/1. 

iceri<içeri: dirken Rüstem iceri girdi. 419a/2. 

icün<içün: Evvelā sen kimsin ve bunda ne icün getürdin? 342b/20, Bir ħuśūś icün 

laǾįne Ķahŧarūn’a 419/23. 

ķacan<ķaçan: Ķacan bu ķavm gelüp ŧaşra çıķmaķ 404a/4.  

śac-<śaç-: maġzı śacıldı 297b/15. 

śuc<śuç: Śucuñ Ǿafv eylerem 335b/23, Pādişāhum benüm ne śucum vardur ki helāk 

eylersin? 352b/18.  

üc<üç: Ücünci zūrda 323a/5, Cihān-baħş ġayrete gelüp ücünci zūrda 385b/13, Bu 

boyayı ücüne de taǾlįm eyledüm 410a/18. 
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Sonseste -ç<-c değişimi 

ac-<aç-: Gözin ac var maķdūruñ śarf eyle 332b/10, yā Verāy-ı Zengį gözüñ ac 

356b/14-15, Śanduġuñ başuña sen gözüñ ac 362b/13. 

ac<aç: Ķarnı ac olan gelüp ŧaǾām yisün 296b/17, Ol daħı anda ac ve śusuz 351b/6, 

Ferāmurź el tįġa urup bunlara öyle girişdi kim ac ķurd ķoyuna ne resme girerse 408b/3. 

aġac<aġaç: dıraħta ŧoķınup aġac da Gührāb da yıķıldı 298a/6, aġac benüm mekānum 

olsun 336b/19, İnüp Cihān-baħş kendi olduġı aġac 337a/2. 

birķac<birķaç: Bu minvāl üzere birķac gün yaylaķ śafāsı eylediler 313a/8, birķac şāh 

oturur 334a/13, Birķac gün eglenüp 337b/3. 

gec<geç: Gec ķalduñ.” didi. 305b/20, gör kim ötede bunlar yaylaķdan gec ķalķup 

berüye gelince 313a/10,  “ĶalǾa-i Źerdāb’a iletsem gec olur.” 350a/20. 

göc<göç: ķalķup ol menzilden göc eylediler 327a/23, Dördünci gün ķalǾa-i Seylāb-

zemįn öñinden göc idüp 353b/18. 

güc<güç: öyle dimesi Bįjen’üñ nefsine güc gelüp 313b/2.  

hįc<hįç: Bįjen hįc nesne dimeyüp cevāb virmedi 295a/6, Zenge hįc degüldür şol 

ĥerįfüñ śırtında olan şarāb ŧulumıdur 300a/14-15, Hįc ceng eylemek 307a/2, Hįc yā 

Zenge dün gice bir nesneye rāst geldüñ mi? 307b/2, yā Şeyde hįc şöyle bir ķız gördüñ 

mi, bilür misin? 307b/22, İy şeh-zāde hįc kimesne gelüp 314b/25, Kişi hįc evlādın 

öldürmege meydāna getürür mi? 315a/17, Bunlardan hįc eŝer žuhūr eylemedi 316b/5-

6, Hįc degül perrįlerdür 323b/19, Ķāǿideyi sen hįc bilmezsin 335b/25, Şimden girü hįc 

virmem 336a/13, Ne söylersin hįc ķulaķ bıraġılup gidilür mi? 338b/18-19, Zįrā ben 

bunların muǾāmelesin hįc begenmedüm 344a/21.  

ic-<iç-: var bu gice kebābuñ ye ve şarābuñ ic 331a/24, Elbetde ic.” diyü ibrām eylediler 

344b/1, Var iki güne dek yi, ic. 382b/24, Var yine bu gice yi, ic. 384a/11.  

ķac-<ķaç-: dilerseñ virmemek murād iderseñ beni ŧarafa al ķac 308a/10.  

ķılıc< ķılıç: Ŧārıķ Seħāb’uñ ķılıc ŧutan dirsegine 359b/23.  

ķulac<ķulaç: İki ķulac miķdārı kemend-endāzlar 303a/16, bir ķulac yalman gösterdi. 

304a/14, üc buçuķ ķulac miķdārı dırāz idüp 383a/21.  

śuc<śuç: Baña, ‘śuc Peşeng Ħān’uñ idi. 304a/16. 

uc<uç: bu maħlūķa śalınca bā fermān-ı Yezdānį tįġuñ ucundan bir āteş žāhir olup 

292a/7, Kūh-u Hümāvend’üñ bir ucı Behiştkende üzerine dek gelürdi. 295b/19, El 

ucıyla ceng idüp ammā gördi 304a/10, Keyħusrev daħı göz ucıyla baķdı. 316a/15, 

“Amān!” diyüp dil ucıyla įmāna geldiler. 343b/19, Herkes ħāba varınca Rāy’uñ başı 
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ucına gelüp gördi uyur. 348a/4, Varup ayaġı ucında olan mumdan yaķup getürüp 

358a/20. 

uc-<uç-: ılġar ile Efrāsiyāb’a ucurdı 308b/23-24. 

üc<üç: Diñle imdi iy Şeybān-ı bį-įmān! Üc ĥamle eyledüñ 328b/12, varup üc raħş 

peydā idüp getürdi 349a/20, Pįrān el nįze ve gürze urup üc ĥamle eyledi 406b/14, üc 

dāne nev-civān dilāver geldiler 415b/10, Ĥāśılı kelām bunlar cenge ŧutup üc sāǾat 

miķdārı ceng eylediler 418b/3. 

k>g geçmege 317a/23, geregi 326a/4, gitmege 349a/24, geldügi 358a/9, düşdügi 

393b/7, öldürmege 401b/3. 

ķ>ġ yoġıdı 284b/5, ayaġı 286b/6, ķuyruġı 335b/10, uyluġına 371a/11, uġraduġın 

372b/4, şāhlıġından 393a/24. 

p>b Debesinüñ 303a/15, ŧob 315b/21, dibine 336b/20, dibinden 372a/24, behlivān 

394b/11, Biyāde 410b/7, Beşeng Ħān’a 304a/1, bertāb 410b/5.  

t>d idüp 284b/14, gidelim 310b/25, iderek 311a/7, işidüp 314b/4, gürüldüsi 363a/17, 

gözedüp 374a/25. 

 

2.2.2.3. Sedasızlaşma 

b>p maĥpūsluġı 294a/1, pāzār 417a/14, perkidüp 364b/10,  

c>ç ideçek 326b/2, geleçegi 327b/3, baçaġuñdan 360b/6, niçe 365a/6, eli baġlu çigeri 

ŧaġlu 371b/18, çihān 303a/12, rikābınça 317a/22,  

 

2.2.3. Ünsüz Türemesi 

“y” ve “n” Yardımcı Ünsüzler 

-y-: Ünlü ile biten bir kelimeye yine ünlü ile başlayan bir ek veya edat geldiği zaman 

bazen araya bir “y” ünsüzü girer: vüzerāsıyla 289a/7, śuyla 299a/9, orduya 325a/23, 

yaķa yaķaya 331ab/10, perdeye 333b/23, kendüye 357a/1, Sālūk-ı Maġribį’ye 359a/7, 

yiye ice 367a/1, eyleye 382b/5, diyüp 393b/18,  

-n-: “-ı, -i, -sı, -si” iyelik eklerinden sonra isim çekim ekleri geldiği zaman araya bir 

“n” ünsüzü girer: aślını 297b/16, ökçelerini 323a/3, düvāline 323a/8, ayaġına 338a/21, 

taĥtında 348b/9, raħşından 352a/7, aĥvālinden 352b/7, içinde 373b/24. 

Bazı sıfat ve zamirlerde de bu türeme görülmektedir. 

Şunı 294a/16, bunı 294b/5, bunda 295a/8, anı 295b/6, Bunlar 376b/20, şunlaruñ 

380b/18, anlarda 385b/5, şundan 386a/7. 
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2.2.4. Ünsüz Düşmesi 

2.2.4.1. g/ġ Düşmesi 

Eski Türkçede iki veya daha fazla heceli kelime ve eklerin sonunda bulunan ġ/g’ler ile 

yapım ve çekim eklerinin başında bulunan ġ/g’ler Eski Türkiye Türkçesi döneminde 

düşmüştür108.  

acı<acıġ: acısıyla 306a/19, diri<dirig: dirisi 361a/21, ķapu<ķapıġ: ķapusına 362a/4, 

ķatı<ķatıġ: 318a/14, ķuyu<ķuyuġ: ķuyuya 346b/18, śarı<śarıġ: śarı 302a/23, 

ŧapu<ŧapuġ: 333b/12, ulu<uluġ: uludur 356a/23. 

Şu örneklerde hece başındaki g/ġ’lerin düştüğü tespit edilmiştir. 

ķulaķ<ķulġaķ 296a/1, ķurtar<ķurtġar 335a/13, yalan<yalġan 345b/22, bellü<belgülük 

356b/1, gerek<kergek 357a/21. 

-a,  -e<-ġa,  -ge Yaklaşma Eki: aġvāsına 346a/1, ħāŧırına 374b/1, źemįne 391b/4, 

Ǿalemlere 408a/4, Sipend’e 408b/16. 

-an,  -en<-ġan,  -gen Sıfat-Fiil Eki: olan 325b/7, varan 339b/2, getüren 354a/20, isteyen 

377a/16, giden 394a/13. 

-aru,  -erü<-ġaru,  -geri Yön Gösterme Eki: yuķaru 297b/1, ilerü 344a/11, İçerü 

347a/15, içerüden 415b/1. 

-ı,  -i<-ı(ġ),  -i(g) Yükleme Hâli Eki: ķapuyı 347b/1, üstüħānını 360b/6, kendini 367b/6, 

ĥāli 382b/19. 

-ınca,  -ince<-ġınca, -gince Zarf-Fiil Eki: öñince 300a/12, ķavlince 325a/2, görince 

349a/18, baķınca 350a/19, varınca 364a/9, baķınca 378a/4, idince 391b/3, diyince 

409b/8. 

-lu,  -lü<-lıġ,  -lig İsimden İsim Yapma Eki: devletlü 288a/20, yirlü 314b/3, dudaķlu 

399a/16, baġlu 407a/18. 

 

2.2.4.2. Orta Hecede “l” Düşmesi 

Metinde “getir-” ve “otur-” örneklerinde tespit edilmiştir:  

getir-<keltür-: getüren 285a/10, getürüp 304b/4, getürsünler 307b/25. 

otur-<oltur-: oturup 309b/24, oturmışlar 310a/8, oturdı 346b/18. 

 

                                                 
108 Bk.Timurtaş, 79. 
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2.2.4.3. “y” Düşmesi 

Eski Türkçede kelime başında mevcut olan bu ses incelenen metinde şu kelimelerde 

düşmüştür: aġac<yıġaç 336b/19, aġla-<yıġla-: aġlayup 343a/22, ıraķdan<yıraķ 

353b/4. 

 

2.2.5. Hece Düşmesi 

tur- fiilinden ekleşen “–durur” bildirme ve kuvvetlendirme eki metinde hem “-dur/-

dür” hem de “ŧurur/durur” şeklinde geçmektedir. 

-dur: maĥpūsdur 285a/9, Nāmedür 285b/3, Rüstem’dür 288a/8, vardur 312a/9, nā-

bekārdur 333b/5, śaġdur 334a/3,  

-ŧurur/durur: ayaġ üzere ŧurur 311b/23, diyüp dururdı 317b/23, dayanup ŧurur 

342a/24, eyler durur 360a/21, işte durur 417a/4.  

Birbirine benzeyen hecelerden birinin düşmesi olayı109 metinde şimden<şimdiden 

örneğinde sıkça görülmektedir:  

şimden śoñra 288a/19, 317b/9, 328b/3, 365b/24, 387b/19, 408b/25. 

Şimden girü 289a/23, 302a/22, 313a/9, 315b/16, 318b/18, 336a/13, 338a/12, 389b/4. 

Metinde bir örnekte standart olmayan bir hece düşmesi tespit edilmiştir: ķurbācıġı 

(<ķurbaġacıķ-ı) 297b12. 

 

 

 

 

 

                                                 
109 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, Ankara: TDK Yayınları 2007, 65. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ŞEKİL BİLGİSİ 

 

3.1. İsim 

3.1.1. Çokluk Eki110 

Eski Türkçeden beri isimlere zamirlere ve belirsiz sayılara ve çekimli fiillere gelen 

çokluk eki –lar/ler’dir.111 İncelenen metinde de çokluk ekleri –lar/-ler olarak karşımıza 

çıkmaktadır: Bānūlar 312b/24, Anlar 340a/1, beglere 343b/1, pehlivānlar 355a/8, 

Elleri 361a/22,  ǾAyyārlara 379b/8, diyārlarda 393b/25, ķolları 399a/6, Ǿammuların 

406a/6. 

Bazı örneklerde Eski Türkçede kullanılan sonradan kalıplaşan –n çokluk ekinin 

izlerine de rastanmaktadır: erenler 413b/10, oġlanı 415b/17. 

 

3.1.2. İyelik Ekleri 

Bilindiği üzere isimleri iyelik bağları ile birbirine bağlayan eklere iyelik ekleri denir.112 

Bir nesnenin başka bir nesnenin malı olduğu, başka bir nesneye bağlı olduğu veya 

başka bir nesnenin parçası olduğu ifade edilmek istenirse o nesneyi karşılayan ismin 

sonuna iyelik eki getirilir113. İncelenen metinde şahıslara göre getirilen iyelik ekleri 

aşağıda sıralanmıştır. 

Teklik 1. Şahıs: -m, -(u)m, -(ü)m: Ekin yardımcı ünlüsü genellikle yuvarlak olarak 

karşımıza çıkmaktadır: atam 294a/19, pādişāhum 303b/23, elümden şikārum 304b/19, 

Ǿaķlum 329a/14, düvālüm 332b/17. 

Bazı örneklerde ek uyuma girerek, "-(ı)m, -(i)m" şeklini almıştır: adım 301b/17, elime 

                                                 
110 Çokluk ekleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: Hikmet Yılmaz, Çokluk Ekleri: -lar / -ler Üzerine, 

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 15, Bahar, 2003, 125-130. 
111 Gabain, 62. 
112 Korkmaz Zeynep, Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları, 5. Basım, 

Ankara:  TDK Yayınları, 2011, 35. 
113 Ergin, 222. 
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362b/10, Ħasmlarımı 365a/25. Beni murādıma nāǿil eyle. Diyārımı 366b/19. 

Teklik 2. Şahıs: -ñ, -(u)ñ, -(ü)ñ: Bu ekin yardımcı ünlüse genellikle yuvarlak olarak 

tespit edilmiştir: refįķuñ 293a/8, ħāŧıruñ 293b/4, bār-gāhuña 313a/19, oġluñı 315a/17, 

başuñı 331a/5, ķızuñ 352b/1, Boynuñ 393a/14, serkeşligüñ 393a/15, Pederüñ 405a/20,  

 

Bazı örneklerde birinci şahısta olduğu gibi ek,  ünlü uyumuna girerek "-(ı)ñ,  -(i)ñ " 

şeklini almıştır: Ǿarżıñı 290b/7, başıñı 331a/3, vaķtiñe 375b/21, efendiñi 377b/9, 

miķdārıña 382b/24. 

 

Bazı örneklerde ñ>n değişmesi ile ek –ın, -in, -un, şeklinde tespit edilmiştir: murādın 

322b/1, ķatun 324b/9, gözin 334a/9,  

Teklik 3. Şahıs:  -ı, -i, -sı, -si: Bu ek Eski Türkçeden günümüze kadar düz-dar olarak 

gelmiştir. raħşından 284b/9, ķapusına 324a/3, başı 340b/17, naǾrasından 371a/15, 

raħşına 378a/24, Ǿaķlı 389a/12, ķalǾasına 394b/1, öñin 396a/23, yüzine 409b/3, İkisin 

415b/6, yidisin 416a/7. 

 

Kimi örnekte dudak uyumuna girdiği tespit edilmiştir: boynuna 325b/16. 

 

Bazı örneklerde ek yığılması114 meydana gelmiştir. ŧalısınuñ 284b/22, birisi 292a/9,  

kimisi 317b/17, başısıyam 326b/17, aĥşamısı 384a/15.  

Çokluk 1. Şahıs: -muz, -müz, -(ı/u)muz, -(i/ü)müz: Ekin yardımcı ünlüsü metinde 

genelde düz-dar olmakla birlikte “m” ünsüzünün etkisiyle yuvarlaklaştığı örnekler de 

vardır: ŧaǾāmumuz 292b/25, oġlumuz 293b/13, pehlivānumuz 302b/22, dāstānumuz 

308a/7, işümüze 310a/18, pādişāhımuz 320b/12, cengimüz 322b/11, dįnümüzde 

324a/13, efendilerimüz 330a/23, ĥālimüz 369b/21, ālāyımuz 376a/23, işümüz 397a/9. 

Çokluk 2. Şahıs: -ñuz, -ñüz, -(u)ñuz, -(ü)ñüz: cāriyeñüz 307a/16, ĥįleñüz 344b/4, 

fermānuñuz 345a/21, libāsuñuz 394b/7, ħaśmuñuz 414b/3, Himmetüñüz 358a/5, 

tedārüküñüz 365b/21, śafāñuz 365b/21, güçüñüz 391b/1, hemşįreñüzi 415b/14,  

Çokluk birinci şahısta olduğu gibi bu ekte de ekin ilk ünlüsü "-(ı)ñuz, -(i)ñüz" şeklinde 

dar olabilmektedir: birāderiñüz 309b/4, ǾAskeriñüze 322b/2, ķabāĥatleriñüz 331a/2, 

                                                 
114 Ek yığılması hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Zeynep Korkmaz, (2005). Türkçede Ek Yığılması 

Olaylarının Meydana Gelişi Üzerine, 

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/korkmaz_ek.pdf, 174-180. 
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ayaġıñuza 414b/3 

Çokluk 3. Şahıs: -ları, -leri: Bu ek standart Türkiye Türkçesinde olduğu gibi önlük-

artlık uyumuna uygun olarak tespit edilmiştir: babaları 308a/25, bār-gāhlarına 

313a/13, Oturduķları 318b/1, yirlerinden 344b/21, begleri 368b/15, ĥālleri 387a/21, 

dilāverleri 393a/5, ādemleriyüz 397b/11. 

 

3.1.3. İsim Tamlaması 

İki ismin aitlik, dâhil olma gibi çeşitli ilgi anlamlarıyla bir araya gelerek belirli bir 

kavram bildirmesine isim tamlaması denir.115 İsim tamlamaları tamlayan ve 

tamlanandan oluşur. Belirtili, belirtisiz ve zincirleme isim tamlaması olmak üzere üç 

gruba ayrılır.  

 

3.1.3.1.Belirtili İsim Tamlaması 

Tamlayana ilgi hâli eki, tamlanana da iyelik hâli eki getirilerek oluşturulan isim 

tamlamasıdır. Bānū’nuñ Ǿaķlı 294b/13, çāhuñ aġzına 295b/24, atlarınuñ ayaķları 

297b/6, Şāh’uñ elinden 349b/6, ĥarām-zādenüñ işidür 358b/7, Cihān-baħş’uñ öñine 

362b/5, pehlivānuñ ādemi 377b/8, birbirlerinüñ başına 380b/3, Şāh-ı Įrān’uñ 

nāmesidür 391a/18, Įrān’uñ kilįdidür. 405a/12. 

 

Bazı durumlarda belirtili isim tamlamalarında tamlayanın ilgi hâli eki almaz veya 

özellikle şahıs zamirleri söz konusu olduğunda tamlayan düşebilir.116 ķolına aldı 

316a/7, Adına Rūşen Rāy Berrį dirler 386a/21, Ayaġına düşüp 396b/16, licāmın başına 

geçüre 416b/25, ķorķup yanına kimse varmadı 417a/6.  

 

Tamlayan ve tamlanan unsurlar yer değiştirebilir. Baķ fermānına nā-bekāruñ 387b/17. 

Ayrılma hâli eki olan -dAn bazen ilgi hâli eki görevinde kullanılmış ve böylece isim 

tamlaması oluşturmuştur. sipāhdan biri 299b/6, Bunlardan biri 416a/7. 

 

                                                 
115 Mehmet Dursun Erdem, Mustafa Karataş, Erkan Hirik Yeni Türk Dili, Ankara: Maarif Mektepleri, 

2015, 514-515 
116 İsmet Cemiloğlu, 14. Yüzyıla Ait Bir Kısas-ı Enbiya Nüshası Üzerinde Sentaks İncelemesi, Ankara: 

TDK Yayınları, 2000, 23. 
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3.1.3.2. Belirtisiz İsim Tamlaması117 

Bu tamlamada tamlayan unsur ek almazken tamlanan unsur iyelik eki alır. Būrzū 

sarāyına 308b/3, yaban oġlanına 315b/11, Ķoltuķ altına 331a/15, Tūrān yaķasına 

397a/19, Įrān ŧarafına 397b/13, Efrāsiyāb Ħān ĥużūrına 407a/23. 

 

3.1.3.3. Zincirleme İsim Tamlaması 

Bir isim tamlamasının başka bir isimle oluşturduğu ikinci bir isim tamlamasıdır. 

Böylece, tamlayan, tamlananı veya her ikisi de isim tamlaması biçiminde olan iç içe 

girmiş yeni bir tamlama türü ortaya çıkarmaktır118.  

Rüstem’üñ oġullarınuñ ellerinden 295a/9, Behrām’uñ nįzesinüñ gelişin 321b/7, 

Felįhā’nuñ nįzesinüñ gelişinden 336a/15. 

 

3.1.4. Aitlik Eki 

-ki: Aitlik eki, eklendiği isimlere bir varlığa ait olma anlamı katar. Sözcük grupları ve 

cümlelerde zamir ya da sıfat görevinde kullanılır.119 Metinde uyuma girmeyen bu ek 

sıfat ve zamir görevinde kullanılmıştır: altındaki gergedānuñ 287a/4, şimdiki ĥālde 

329a/19, ketfindeki siperi 375b/3, yarınki gün 392b/21. 

 

Zamir görevinde kullanılmasına bir örnek tespit edilmiştir: şehrdekilere 365b/13. 

 

3.1.5. Hâl Ekleri 

İsmin başka eklerle ilgisini sağlayan eklere hâl/durum ekleri denir. Hâl ekleri isimleri 

isimlere bağladığı gibi isimleri fiillere ve edatlara da bağlayabilir120. 

 

3.1.5.1. Eksiz (Yalın) Hâl 

Bu hâl eksizdir. Kök ve tabanların yanı sıra iyelikli ve çokluk eki eki almış kelimeler 

de yalın yalın hâl kabul edilir121. gün 312b/9, düvāl 322b/25, yir 344a/1, aħşam 349a/9, 

                                                 
117 Belirtisiz isim tamlamalarında tamlanan ve tamlayan unsurunlar arasında süreklilik ve belirtisizlik 

ön plandadır. Bundan dolayı tamlayan ile tamlanan arasına herhangi bir kelime veya kelime öbeği girip 

giremeyeceği konusunda birtakım görüşler vardır. Bu görüşler için bkz. Eker 2013: 351, Karahan 

1995:15; Korkmaz 1995:629-631; Özkan 2001. 
118 Korkmaz 2009, 275.  
119 Süer Eker, Çağdaş Türk Dili, 8. Basım, Ankara: Grafiker Yayınları, 2013, 355. 
120 Erdem vd, 2015, 467. 
121 Bk. Gürer Gülsevin, Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, 2. Basım, Ankara: TDK Yayınları, 2007, 

17. 
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şāhlar 352a/16, ĥadeng-endāzlar 365a/7, iĥtiyācum 365b/2, el 389a/9, ķılıc 398a/9, 

kaġıd 414b/13, sen 417b/15. 

 

3.1.5.2. İlgi Hâli 

Bu hâl ismin başka bir isimle münasebeti olduğunu ifade eden hâlidir. İlgi hâli ismin 

bir isimle ilgisi olduğunu, kendisinden sonra gelen bir isme tabi bulunduğunu gösterir. 

İsmin bu hâli bazen eksiz, çok defa da ekli olur122. Kelime ünsüzle biterse "-uñ, -üñ"; 

ünlü ile biterse "-nuñ, -nüñ" ekleri kullanılır: Nāzenįnümüñ 295b/3, çāhuñ 296a/7, 

şāhuñ 311b/3, bāġçenüñ 366a/18, Nāmenüñ 367b/2, Yalvāş Türk’üñ 375a/22, 

Rüstem’üñ 384a/20, ĥarāmįnüñ 394a/25. 

 

Bazı örneklerde ñ>n değişmesi “-ın, -in” şeklinde tespit edilmiştir: bunların 346b/16, 

dilāverin 414a/15. 

 

3.1.5.3. Yükleme (Belirtme) Hâli 

Korkmaz’a göre bu hâl, geçişli fiil taşıyan bir cümlede fiilin etkisi altında kalan ismin 

içinde bulunduğu durumdur. Yani isimden fiile değil, fiilden isme doğru bir etki, bir 

yükleme ve bir bağlantı söz konusudur123.  Eski Türkçede /ġ/, /g/ şeklinde olan ek,  

yardımcı ünlü olarak ses durumuna göre “-ı,  -i,  -u,  -ü” yü alır. Batı Türkçesine 

geçerken /ġ/ ve /g/ sesleri düşmüştür124. Ek fonksiyonunu düz olan yardımcı ünlülere 

bırakmıştır125. 

-ı, -i: āhūyı 335b/9, ķapuyı 348a/14, Ħudā’yı 357a/23, bulunanları 357a/24, Cihān-

baħş’ı 382b/5, aĥvāli 389a/9, nāmeyi 389b/3. 

-n: Üçüncü şahıs iyelik eklerinden sonra kullanılmaktadır: raħşın 306a/24, gergedanın 

315b/4, başın 321b/16, cevābın 339b/12,  libāsların 361b/3, isimlerin 372b/15, aślın 

413b/23. 

-nı, -ni: Dönem eserlerinde zamirlerde kullanılır ve her zaman düz ünlü ile yazılmıştır: 

bunı 395a/1, anı 413b/18. 

                                                 
122 Ergin, 228. 
123 Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, 3. Basım, Ankara: TDK Yayınları, 

2009, 277. 
124 Mustafa Canpolat “Eski Anadolu Türkçesindeki Belirtme Durumu (Accusativuz) Ekinin Kökeni 

Üzerine” Türkoloji Dergisi Cilt X, Sayı 1, Ankara: DTCF Yayınları, 1992, 9-11, isimli çalışmasında 

bu ekin –g sesinin düşmesi sonucu oluşmadığını savunmuştur (Akt. Şahin 2009: 52). 
125 Erdem, 2007, 51-52. 
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3.1.5.4. Yaklaşma (Yönelme) Hâli 

İsmi yönelme işlevi ile fiile bağlayan durumdur. Dolayısıyla fiildeki hareket yönelme 

durumunda bulunan isme doğrudur. Bu durum -a, -e (<ET -ķa/-ke) ile karşılanır126. 

-a, -e: çādıra 306b/3, yanına 317b/20, ŧaraķlıġa 323a/5, bunlara 339a/23, bāzūya 

348b/2, įmāna 372a/25, gergedānlarına 384a/21, Būrzū’ya 392a/5. 

 

Bir örnekte ekin Eski Türkçedeki aslı olan -ķa tespit edilmiştir: Ǿayyārķa 351ab/5. 

 

"-a/-e meşġūl ol- ” şeklindeki örneklerde bu ek kurallı olarak "ile" anlamı vermektedir: 

Ǿişrete meşġūl oldı 304a/23, duǾāya meşġūl oldılar 318b/10, tedārükine meşġūl olup 

325a/11, Ǿayş-ı nūşa meşġūl oldı 348b/21, Ǿibādetine meşġūl olsa 408b/20. 

 

Yaklaşma hâli eki "-maķ, -mek"’ten sonra kullanıldığında "için " anlamı taşır: ben de 

alup aramaġa gitdüm 308a/21, Şāh da senden suǿāl eylemege çaġırur 315a/3, babası 

ķanın almaġa gelür 395a/21, elinden ħalāś olmaġa çāre gerekdür 410b/25, Benüm 

ķarşu ŧurmaġa ķudretüm olmaya 416a/16. 

 

3.1.5.5. Bulunma Hâli 

Kelime gruplarında ve cümlede fiilin kendi içinde meydana geldiğini belirtmek için 

isimler bulunma hâli eki alır127. Metinde standart olarak “-da, -de” biçimindedir: arada 

315a/5, altında 331b/9, taĥtda 339a/19, öñinde 349b/21, Ǿömründe 363a/21, elinde 

368b/8, Ǿilminde 374b/25, nev-rūzda 387a/14, ķaśrında 394b/16, arķada 406a/8. 

 

3.1.5.6. Ayrılma Hâli 

Bu hâl eki Eski Türkçede ünsüz uyumundan bağımsız olarak “-tın, -tin, -dın, -din” 

şeklinde dar ünlülü idi. Batı Türkçesinde yönelme ve bulunma hâl eklerinin tesiriyle 

dar ünlüler genişlemiştir128. Ayrılma hâl eki diğer durum ekleri içinde işlevi en çok 

olan durumdur denilebilir. Bağlı bulunduğu fiilin anlam ayrılıklarına ve çıkma 

durumuna giren isimlerin ilişki durumlarına göre eklendiği ismi, yer, zaman, mekân, 

                                                 
126 Korkmaz, 2009, 280. 
127 Ergin, 234. 
128 Ergin, 236. 
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hareket biçimi, sebep, ölçü, miktar gibi birçok ilişkilerle fiile bağlar129. 

 

İncelenen metinde genellikle geniş ünlülü “-dan, -den” şeklinde tespit edilmiştir: 

raħşından 284b/9, maŧbaħdan 296b/20, elinden 309a/17, Belħ’den 316b/8, 

pehlivānlarından 328b/20, maġāradan 343a/5, ıraķdan 350b/4, bār-gāhdan 379b/19, 

miyānından 388b/2, öñinden 397b/3, dāmeninden 406a/22.  

 

Bazı örneklerde de dar ünlülü olarak “-dın, -din” şeklinde kullanılmıştır: yemedin 

386a/15, gelmedin 306a/12, söylemedin 337b/16, Ŧuyılmadın 349a/18, olmadın 

352a/9, öñdin 384b/15.  

 

3.1.5.7. Eşitlik Hâli 

Bu ek meydana gelen fiilin nasıl ve ne şekilde olduğunu veya oluş ve yapılış tarzını 

ifade eder.130 Eski Türkçede “-ça, -çe” olan ek incelenen metinde genellikle “-ça, -çe, 

-ca, -ce” olarak bazı örneklerde de “-leyin” şeklinde tespit edilmiştir. 

-ça, -çe, -ca, -ce: Ardınca 291a/15, ķafasınca 299a/11, öñince 300a/12, yalñızça 

307b/10, rikābınça 317a/22, ķavlince 325a/2, Tenhāca 343b/21, ħoşca 349b/17, bunca 

361b/19, eyüce 392b/20, tenhāça 394a/16, yanınça 398a/2. 

-leyin: maġāraleyin 319b/24, mināreleyin 362a/21, enārleyin 382b/17, bād-ı 

śarśarleyin 389a/9. 

 

Nice kelimesi de kalıplaşmış olarak eşitlik hâli anlamı vermektedir: nice 317b/22. 

 

3.1.5.8. Vasıta Hâli 

Eklendiği kelimenin fiile vasıta olduğunu gösteren bu ek Eski Türkçede “-In, -Un” ile 

gösterilmiştir. Türkiye Türkçesinde bu ek yerini -lA<ile ekine bırakmıştır.131 

-n: hemān puśudan añsuzın çıķup yıldırım gibi irişdi 351a/18. 

 

Şu iki örnekte vasıta eki kalıplaşmış olarak karşımıza çıkmaktadır: içün132 364a/5, 

yarın 376a/4. 

                                                 
129 Korkmaz, 2009, 301. 
130 Günay Karaağaç, Türkçenin Dil Bilgisi, 2. Basım, Ankara: Akçağ Yayınları, 2013, 346. 
131 Erdem vd, 2015, 469. 
132 Bu edat hakkında daha ayrıntılı bilgi için bk. Korkmaz 1961: 31-35. 
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Ek bir örnekte “için” kelimesinde tespit edilmiştir. için 346b/8. 

 

İçün’ün “ne” soru edatı ile birleşerek kalıplaşması sonucu ortaya çıkan şekli olan 

“niçün” kelimesinde de bu ek bulunmaktadır: niçün bende itdirürsin?  348a/18,  niçün 

ol Ǿayyārı ķaçurduñ 352b/3, Niçün bu işi eyledüñ? 374a/15. 

-leyin: Vasıta hâli eki olan -n, "-leyin" ekinde de mevcuttur.133 maġāraleyin 319b/24, 

mināreleyin 362a/21, enārleyin 382b/17, bād-ı śarśarleyin 389a/9. 

-la /-le: ķolcaġıyla 284b/16, Ǿamūdıyla 302a/2, ġażabla 328b/6, ħavfıyla 329b/25, 

olmaġla 360a/18, śaġlıġla 361a/16, Benümle 378b/24. 

-ıla /-ile: Raħş-ıla 284b/13, muşt-ıla 302b/1, nāz-ıla güc-ile 312a/3, ādāb-ıla 366a/15, 

irŝ-ile 366b/13, er-ile 389a/11. 

Birle ve bile edatlarının da vasıta işlevinde kullanıldığı örnekler vardır. 

Birle: Ǿālem nūr-ı Yezdān birle münevver ve müzeyyen olduķda 332a/25, Cihān-baħş 

gelüp Ǿażamet-i tām birle begler piyāde istiķbāl idüp 354a/3. 

Bile: Hezįre Bānū’yı da bile aldılar 325b/18, varup oturup bile şarāb içdügin ħāŧıra 

getürdi 391b/18, Ol gün vażǾ-ı ĥaml aġrısı ŧutup bile çıķamadı 392b/12. 

 

3.1.5.9. Yön Gösterme Hâli 

Fiilin meydana geldiği yönü gösteren eklerdir. Bu eki alan kelimeler zarf görevini 

üstlenirler134. 

 

Yön gösterme ekleri incelenen metinde üç farklı şekilde tespit edilmiştir: 

-aru, -erü: Metinde de genelde yuvarlak ünlülü olarak, az sayıda örnekte de düzlük-

yuvarlaklık uyumuna girdiği şekilleriyle karşımıza çıkmaktadır:  içerü 374b/14, ilerü 

375a/19, yuķaru 393a/20, yuķarı 298b/1,  Üzeri 311b/22, içeri 405/17. 

-ra, -re: śoñra135 302b/9,  ŧaşra 303b/14, 22/6, üzere 311b/11, içre 372b/24,   

-rı, -ri, -ru, -rü: Eserin yazıldığı dönemde düzlük-yuvarlaklık uyumuna girmeye 

başladığı görülmektedir: beri 330b/25; beri 334b/3. 

 

                                                 
133 Bu ekin -ile ve -n vasıta ekinden meydana gelip gelmemesi konusunda Türkologlar farklı görüşlere 

sahiptir. Bk. Korkmaz 2009, 48; Korkmaz, 2011, 20; Ergin, 173-174; Banguoğlu, 191.   
134 Ergin, 241. 
135 Bu kelime için bk. Duran, 25. 
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3.1.6. Sayı İsimleri 

Sayılar, diğer dil unsurlarıyla birleştiklerinde genellikle sıfat olarak kullanılan yalın 

isimlerdir136. İncelenen metinde miktarda sayı isimleri geçmektedir.  

bir  ķaçan bir laŧįf āb havādār menzile gelse bir iki gün oturaķ 

idüp ol yirin śayd şikārın eylerdi. 335b/4,  

iki Olsun, laǾįn, ben de seni meydān ortasında iki yırtayım 

361b/9. 

üç El-ķıśśa üç gün meydāna girüp üç gün içinde 371b/2,  

dört Būrzū’nuñ döşine dört parmaķ miķdārı bir zaĥm açdı. 

392a/3. 

beş Pūlādvend beş ķat çįn-i pūlāddan siperin ķarşu virüp 

286a/13. 

altı Ve bir kerre zūr idüp altı parmaķ Rüstem’üñ ökçesin 288a/7. 

yidi İşte bu ĥāl üzere yidi yıl geçdi. 296a/7. 

sekiz  Cihān-baħş’uñ ökçelerini sekiz parmaķ ķadar yirden ayırdı. 

323a/3. 

ŧoķuz  Ŧoķuz pādişāh, 375a/7. 

on Baña anlar ne iylediler ise ben daħı beş on ķat ķıldım. 166/5. 

on bir  Gürz-i kāvseri on birinci baħşından ŧutup irişdi.384b/24. 

on iki Ve on ikinci baħşından 375b/1. 

on dört Dörd on sipāh nāžır-ı ber-meydān olup 379a/19,  

on beş Ħāśılı Rüstem’üñ vücūdına on beş yirden tįr urup 399b4. 

on altı On altı kerre yüz biñ Ǿaskere mālik olmış. 375a/6. 

 

on yidi On yidi arış ķaddi var. 326b/8. 

on sekiz Ve Ǿaskere daħı ħaber idüp on sekiz bölük idüp 303a/5. 

on ŧoķuz on ŧoķuz kerre 305a/6. 

yigirmi  Būrzī on beş yigirmi ķadar dilāverler ile gelüp 311a/21. 

yigirmi bir  ol gün daħı yigirmi bir pehlivān bende çekdi.371b/2. 

yigirmi dört Yigirmi dört nefer kimseyi muĥkem bende çeküp raħşlarına 

yüklediler. 344b/8. 

                                                 
136 Erdem, 2007, 75. 
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yigirmi beş yigirmi beşer gürz ħaŧā geçdi. 330a/8. 

yigirmi yidi Yigirmi yidinci gün dönüp Rüstem Ǿasker-i Įrān-ıla orduya 

bār-gāhlarına geldiler.390b/11. 

yigirmi sekiz Ve yigirmi sekiz pāre Ǿayyār ālātı ķodum 319b/14. 

otuz Bir gün, beş gün, on gün otuz gün, ķırķ gün ceng idüp ayırd 

olacaġı gün 384b/9-10. 

otuz iki  Cihān-baħş Cihān-ārā Semūm-ı Zencįr-źen ile otuz iki gün 

370a/23. 

otuz altı otuz altı pāre raħş ālātı ķodum. 319b/14. 

otuz ŧoķuz ol gün aħşa[m] olınca otuz ŧoķuz nefer-i dilāveri yıķup bende 

çekdi. 371a/19. 

ķırķ Bir gün, beş gün, on gün otuz gün, ķırķ gün ceng idüp ayırd 

olacaġı gün 384b/9-10. 

ķırķ sekiz ķırķ sekiz çift altun 377a/4. 

altmış altı altmış altı pāre ceng ālātı ķodum. 319b/13-14. 

altmış ŧoķuz Altmış ŧoķuz yıl daħı ceng eylesem ĥācetüm 

degüldür.392b/23. 

yitmiş bir rivāyetde ķırķ gün bir rivāyetde yitmiş gün ceng eylediler. 

392b/4. 

yitmiş iki rikābında Śarśar-ı Sebük-bār üzerinde yitmiş iki pāre ālāt-ı 

śāĥib-ķırānį.406b/9. 

yitmiş yidi  gördiler yitmiş yidi arış ķaddi var. 327b/11.  

yitmiş ŧoķuz  Verħān Gürgānį nām bir pehlivān yitmiş ŧoķuz arış ķaddiyle 

328b/20. 

seksen ŧoķuz  Seksen ŧoķuz arış ķaddi 325a/5. 

ŧoķsan  Ŧoķsan arış ķadd u ķāmet śāĥibi bir zengį pehlivānı 417a/8. 

ŧoķsan bir  İslām dilāverlerinden ŧoķsan bir pehlivān esįr eyledi 371b/3. 

ŧoķsan dört  Behmen Peleng-pūş nām ŧoķsan dört arış 285b/23.  

ŧoķsan altı Ŧoķsan altı arış ķadd çekerdi 286a/5. 

ŧoķsan sekiz Ŧoķsan sekiz arış ķadd çekerdi. 325a/5. 

yüz Yüz cāriye daħı virseñ 294a/19. 

yüz on iki  Gerçi Behrām evren-süvār daħı yüz on iki arış ķadd çeker. 

321b/1. 
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yüz on üç Yüz on üç arış ķadd çekerdi. 338b/6. 

yüz on dört  Yüz on dört arış ķadd ü ķāmet çekerdi 338b/8. 

yüz on beş  Yüz on beş arış ķaddi var idi 338b/7.  

yüz on altı Yüz on altı arış 325a/8. 

yüz on yidi Yüz on yidi arış ķadd ü ķāmet çekerdi. 286a/8. 

yüz on sekiz Yüz on sekiz arış ķadd çekerdi. 306b/6-7. 

yüz on ŧoķuz  yüz on ŧoķuz arış ķadd u ķāmet ile 330b/16. 

Yüz yigirmi Yüz yigirmi arış ķaddi var. 335b/18. 

yüz yigirmi iki  yüz yigirmi iki arış ķadd-ıla 303a/12. 

yüz yigirmi dört yüz yigirmi dört arış ķaddi var idi. 325a/3-4. 

yüz yigirmi altı Yüz yigirmi altı arış 416b/7. 

yüz yigirmi yidi Yüz yigirmi yidi arış 370b/14. 

yüz otuz iki  Yüz otuz iki arış ķadd var idi 301b/15. 

yüz otuz üç  Pūlādvend-i dil yüz otuz üç arış ķadd-ıla ŧaġa beñzer bir 

gergedāna süvār olmış Humāyūn Şāh’uñ her gün pāy-i 

taĥtında oturur 285b/13-14. 

yüz otuz dört  Keşkāb Türk yüz otuz dört arış ķadd-ıla Ǿazm-i meydān 

eyledi 302a/3. 

yüz altmış altı  Yā Cihān-baħş bu daĥmeyi senüñ-çün binā idüp yüz altmış 

altı ķubbe üzerine bir āsmānį bār-gāh 319b/12.  

yüz seksen  Yüz seksen senedür bu maġārada oluruz 416a/19-20.  

yüz ŧoķsan iki  Ol Gührāb’uñ yüz ŧoķsan (3) iki arış ķaddi var-ıdı.319a/2-3. 

iki yüz Ve iki yüz ķadar üstād-ı kemend-endāz dilāver seçüp 

Ferāmurź üzerine ĥavāle eyledi.303/1. 

iki yüz otuz  iki yüz otuz arış ķaddi var-ıdı 295b/22. 

üç yüz  Üç yüz niķābdār cāriyeler ile işte bunlar gelmekde 300a/10. 

dört yüz  oķķadan dört yüz dirhem eksük idi 397b/16.  

beş yüz beşin ķırsa yirine beş yüzi gelürdi 291b/23. 

biñ Keşke beni biñ pāre idüp seni āźād eyleseler 295a/18-19. 

İki biñ içinden on iki biñ erüñ nişānesi žāhir oldı.295b/7. 

dört biñ  Dört biñ sipāha mālik idi 395a/20.  

beş biñ  Depe Dil-güşād aślında dört beş biñ (14) evlü büyük ķaśaba idi 

378b/13-14. 
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sekiz biñ Ferāmurź gördi ķırķ biñ ādemden sekiz biñ ādem ķalmış. 

303b/7. 

on biñ “Bre meded!” diyüp tįz elden on biñ ķadar Ǿasker 394b/3. 

on iki biñ  Rüstem daħı tedārükin görüp on iki biñ Zābil Ǿaskeri ile 

ķalķup Belħ’e geldi 396b/24. 

on sekiz biñ  Ve kendüñ daħı seni ve beni on sekiz biñ Ǿālemi ketm-i 

Ǿademden vücūda getüren 354a/20.  

otuz biñ  Būrzū-yı Kūcek daħı otuz biñ miķdārı Ǿasker ile yüriyüp 

403b/20.  

yigirmi biñ Eñ śoñra ķırķ benį Ādem ve yigirmi biñ perrį Ǿaskeri 327b/9. 

ķırķ biñ Ferāmurź gördi ķırķ biñ ādemden sekiz biñ ādem ķalmış. 

303b/7. 

ķırķ sekiz biñ ķırķ sekiz biñ Ǿasker ider. 376a/17. 

yüz biñ Zenge-i Şāvrān’ı daħı yüz biñ er-ile 299a/9. 

iki yüz biñ  Sehįl Sehįlānį iki yüz biñ er-ile irsāl eylemiş. 304b/1. 

yüz seksen biñ  MecmūǾı yüz seksen biñ Ǿasker oldı 404b/16.  

 

Metinde “milyon” belirtmek için “… kerre yüz biñ” ifadesi kullanılmıştır. 

on altı kerre yüz biñ  On altı kerre yüz biñ Ǿaskere mālik olmış. 375a/6. 

on yidi kerre yüz biñ  Efrāsiyāb Ħān on yidi kerre yüz biñ er-ile öñüm alup 379a/2. 

on sekiz kere yüz biñ  başına on sekiz kerre yüz biñ Ǿasker cemǾ olmış-ıdı. 302a/12. 

on ŧoķuz kerre yüz biñ  Ĥāśılı Efrāsiyāb bütün Ǿaskere işāret idüp on ŧoķuz kerre yüz 

biñ miķdārı Ǿasker bir uġurdan yüridi. 305a/6-7. 

 

3.1.7. Soru Eki 

İsimlerin sonuna eklenerek soru anlamı katan ek aslında ne tam ek, ne de tam olarak 

kelimedir. Edat kökenli –mI zamanla ek gibi işlev görmeye başlamıştır. Bu nedenle –

mI enklitik türünde bir biçim birimdir. Soru ekin kendisinden önceki kelimeden ayrı 

yazılır137. İncelenen metinde daima düz ünlülüdür.  

 

Efrāsiyāb Ħān’a mı ħaber göndermek münāsibdü? 308b/21. 

                                                 
137 Erdem vd. 2015, 470. 
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Śaġ mıdur? 318b/5.  

Şimdi ķasāveti saña mı oġlan? 321b/5. 

Şeddādį binā mısın hey nā-bekār? 323a/7.  

Bre bir pehlivān yoķ mıdur? 328b/19.  

Yanında ķız var mı? 338b/13. 

Yoħsa işüñ lāf mıdur? 355a/19. 

Yoħsa kendi eceli ile vefāt mı eyledi?’ 409a/10. 

Saña insāf mıdur kim 413a/14. 

Ol zengį bunda mıdur? 416b/18. 

 

3.1.8. İsimden İsim Yapma Ekleri 

Metnin genelinde ekler Eski Türkiye Türkçesinin özelliklerini taşır. Metinde tespit 

edilen isimden isim yapma ekleri aşağıdaki gibidir. 

-aķ, -ek: Bu ek daha çok organ isimlerinde görülür138: yañaķlarından 351a/11, yürek 

395a/2. 

-an, -en: Eski Türkçede çokluk eki olarak da kullanılan bu ek139 zamanla bu işlevini 

yitirmiş ve yapım eki olarak kullanılmıştır. Metinde iki kelimede geçer: İşte erenler 

meydānı 304b/10, Bre hey yaban oġlanı 388a/24.  

-ar, -er, -şar, -şer140:  Sayılara eklenen bu ek üleştirme sayı sıfatları meydana getirir: 

ikişer üçer 291b/22,  birer beşer 321a/20.  

 

Bu ekle türetilen sıfatlar cümlede ikileme şeklinde kullanıldığı zaman zarf görevini 

üstlenirler: kendin bunlara urup kişver gibi ikişer üçer dönüm eylemege başladı 

291b/22, pehlivānlar birer birer ķalķup giderler 378b/4, Şehrde olan Ǿasker birer beşer 

çıķdı 321a/20. 

-caġız, -cegiz: İsim ve isim niteliğinde olan kelimelerden küçültme, sevgi ve acıma 

ifadesi veren isimler türetir141. Metinde bir kelimede geçmektedir: śucaġız 415a/16. 

-caķ, -çaķ: -ca ekinin -oķ pekiştirme ekiyle kaynaşmasından oluşan bu ek küçültme 

sevgi ve tahsis görevi görmektedir142. ısıcaķ 297a/1, Ķolçaķdan 369a/19.  

                                                 
138 Gülsevin, 2007, 115. 
139 Gabain, 2007, 62. 
140 Bilindiği gibi aslında ek –ar, er’dir. Ancak “beşer” örneğindeki hece bölünmesinde “-şer” biçimine 

girmiş ve ünlü ile biten sayılara “-şer, -şar” şeklinde ekleşmiştir. bk. Korkmaz, 2009, 35. 
141 Korkmaz, 2009, 41. 
142 Korkmaz, 2009, 39. 
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-cı, -ci: Eski Türkçe döneminden beri kullanılan ve işlekliğini kaybetmeyen eklerden 

biridir143. Genellikle meslek isimleri yapar. Bazen bir işi meslek edinenleri bildirir144. 

Bu ek Türkçeden başka dillere de geçmiştir145. Metinde düz ünlülü olarak 

kullanılmıştır: Timürci 297b/17, müjdeci 304a/25, feryādcı 320b/14, yardımcı 

328a/16, külħāncı 346b/1, ĥammāmcı 346b/10, Zindāncı 348a/14. 

 

Ekin kalıplaşması sonucu farklı bir kelime gibi kullanılan örnekler de metinde tespit 

edilmiştir: bekci 299b/18, yabancı 346b/5, elçi 387b/10. 

-cıķ, -cik: Eklendiği isimlerde küçültme ve sevgi anlamı verir: incecik 347a/25, 

babacıġum 352a/21. 

-tesi, -dası: Zaman bildiren isimlere gelerek zaman zarfı yapmaya yarar146. Metinde 

irtesi kelimesinde sıkça; yardındası kelimesinde de bir yerde tespit edilmiştir: İrtesi 

292a/16, 304a/25, 312b/16, Yarındası 395b/15. 

-daş147: Ortaklık, bağlılık anlamında isimler yapan bir ektir. İncelenen metinde sadece 

karındaş örneğinde karşımıza çıkmaktadır: ķarındaşumı 299a/23, ķarındaş 327a/7,  

ķardaş 354a/22. 

-dek, -daķ: Ses yansımalı şekillerden fiil türeten  -de/-de ekine  –k fiilden isim türetme 

ekinin gelmesiyle oluşmuş bir birleşik ektir. Ses taklidi bir hareketin sonucunu bildiren 

veya araç gereçleri karşılayan adlar türetir. İçlerinde sıfat ve zarf olarak kullanılanlar 

da vardır148. İncelenen metinde ek bir kelimede dört farklı yerde geçmektedir: gürredek 

310b/23, 367b/4, 419a/5, 419a/17. 

-dı,-di / -du,-dü: Yansıma kelimelerden yeni kelime türetmeye yarayan bir ektir: 

gürüldüsi 363a/17, paturdı 366a/12, gürüldi 393a/3. 

-di: Kalıplaşmış olarak zaman bildiren imdi’yi oluşturan ektir149: imdi 287b/23, 

289a/15, 417a/21. 

Metinde uş imdinin kalıplaşmış150 hâli olan şimdi de sıkça kullanılmıştır: Şimdi 

289b/20, 290a/14, 416b/23. 

                                                 
143 Gabain, 2007, 43.  
144 Gülsevin, 2007, 115. 
145 Eker, 267. 
146 Şahin, 2009, 55. 
147 Ek ile ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Güven, 275-276.  
148 Korkmaz, 2009, 45. 
149 Gülsevin, 2007, 116. 
150 Tuncer Gülensoy, Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü, Ankara: 

TDK Yayınları, 2007, 845. 
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-(ı)ncı, -(i)nci: Eski Türkçe –nç şeklinde olan ekte ünsüzden sonra gelen ünlü (-ı) 

aslında iyelik ekidir. Bu iki biçim birim çok eski zamanlarda kaynaşmıştır151. 

Eklendiği isimlerde sıra ve derece bildirir152. İncelen metinde daima düz ünlülü olarak 

tespit edilmiştir: Otuz ŧoķuzıncı 311b/15, onıncı 330a/8, Ķırķıncı 335a/18, sekizinci 

335b/1, Dördinci 352b/10, üçinci 369a/7. 

-(u)z, -(üz), -(ı)z, -(iz): İsimlerde ve sayı isimlerinde topluluk veya ikilik gösteren bir 

çokluk eki niteliğindedir. Bu ekin ikilik gösterme işlevi ikili organ isimlerinde 

görülür153: boynuz 358a/3, İki dizi 380b/8, omuzı 406a/16, gögsi(<kögüz) 415b/16.  

-kek: Sadece bir kelimede görülen bu ekin kökeni belirsizdir154: erkek 411b/15. 

-ki: Eklendiği isimlere ait olma ve bulunma anlamı katar155: Şimdiki 285a/2, altındaki 

287a/4, evvelki 328a/1, şehrdekilere 365b/13, ketfindeki 375b/4. 

-l: Benzetme bildirir: yeşil 292a/5, ķızıl 351b/9.  

-laķ, -lek:  İsimden fiil türeten  -la ve fiilden sıfat yapan  –k ekinin kaynaşmasından 

oluşmuş bir birleşik ektir156.  Eklendiği kelimelerde kalıplaşmış durumdadır. Metinde 

yaylak kelimesinde tespit edilmişdir: yaylaķdan 294a/10, yaylaķ 313a/4, yaylaķı 

377b/1, yaylaķda 378b/12, yaylaķa 399b/20. 

-leyin: Önlük-artlık uyumuna uymayan bu ek, eklendiği isimlere benzerlik anlamı 

verir: maġāraleyin 319b/24, mināreleyin 362a/21, enārleyin 382b/17, bād-ı śarśarleyin 

389a/9. 

-lu, -lü: Eski Türkçe döneminde “-lıġ, -lig” şeklinde olan ekin “/ġ/, /g/” ünsüzleri Batı 

Türkçesinde düşmüş daha doğrusu kendinden önceki ünlü ile kaynaşarak onu 

yuvarlaklaştırmıştır. Bu ekin olumsuzu durumunda olan “-sız, -siz” de “-lu, -lü” 

tesiriyle yuvarlaklaşmıştır157.  

-lu, -lü: Metinde genellikle yuvarlak ünlülü olarak karşımıza çıkan “-lu, -lü” ekinin 

bazı örneklerde düz ünlülü olarak uyuma girdiği tespit edilmiştir: ķanlu 315a/2, atlu 

317a/2, yollu 334b/22, baġlu 351b/11, yirlü 354a/7, Devletlü 360b/9, Gizlü 369b/14, 

ħūblı 372b/10, zehrli 374a/5. 

-lıķ, -lik, -luķ, -lük: İncelenen metinde genellikle önlük-artlık uyumuna tabi olduğu 

                                                 
151 Eker, 270. 
152 Erdem vd, 2015, 437. 
153 Korkmaz, 2009, 66. 
154 Eker, 268. 
155 -ki aitlik ekinin ötümlü şekillerine Türkiye Türkçesi ağızlarında da rastlamak mümkündür. bk. Özkan 

1997; 37: Erdem 2001; 96; Erdem vd. 2009, 2537; Erdem-Bölük,156. 
156 Korkmaz, 2009, 50. 
157 bk. Timurtaş 50. 
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görülür: erlik 285b/20, muĥannetlikdür 287b/12, maĥpūsluġı 294a/1, Bugünlük 

377b/18, silaħşūrluķ 285b/21, ķolluķlar 299b/4, toħumluķ 301b/4, ķarañuluķda 

307b/3, ķulluġa 322a/23, ķuşluķ 347a/25, dostluķ 350b/15, eyiligüm 351a/3, çoķluķ 

356a/12, uyurluġa 360a/24, kendüliginden 381a/17, cāzūluķları 416a/17. 

-suz, -süz: Bu ek “-lu, -lü” ekinin tesiriyle yuvarlaklaşmıştır: deñsüz 312b/5, şübhesüz 

333a/23, añsuzın 371b/23, Başsuz 393b/19, Ǿārsuz 404b/14, belürsüz 411a/11. 

 

3.1.9. Fiilden İsim Yapma Ekleri 

Fiil köklerine gelen birtakım eklerle yeni isimler yapan eklerdir. Bu yolla türetilen 

isimlerin türetildikleri fiil ile anlam bağı tamamen kopmamıştır158. Ergin, “Türkçede 

fiilden isim yapmağa karşı eskiden beri büyük bir temayül görülür ve bu temayüle 

uygun olarak fiilden isim yapma eklerinin sayısı da bir hayli fazladır. Yapım ekleri 

içinde sayısı en çok olan ekler bu fiilden isim yapma ekleridir.”159 diyerek fiilden isim 

yapma eklerinin çokluğuna işaret etmiş, Gedizli de bu eklerin Türkiye Türkçesinde 

tespit edilen sayısını seksen bir olarak vermiştir160.  

-a, -e: İncelenen metinde pek işlek değildir: yaralarından 315b/6. 

-aķ, -ek: Alet ve yer ismleri yapar:  bıçaġından 290a/23, ķonaķ 299a/13,  oturaķ 

320a/20, sancaķ 328a/6, yataķ 342a/15. 

-ġun, -gün / -ķın, -kin: Orta Türkçe döneminde işlek olarak kullanılan161 ek metinde 

çok fazla tespit edilememiştir: yorġunlardur 377a/15, keskin 353a/18, dizgin 392b/24. 

-ı, -i, -u, -ü: Türk Dillerinde çok eski ve yaygın bir ek olduğu bilinen -ıġ, -ig daha Eski 

Türkçe döneminde damak sesini bazı örneklerde (köni yazı) düşürmeye başlamış, Batı 

Türkçesinde ise bu damak sesini tamamen düşürmüştür162. Günümüzde de kullanılan 

birçok kelimede tespit edilmiştir: ŧolu 284b/7, Ölüsü dirisi 361a/21, ŧapu 333b/12, 

ķapu 346a/24, ķorķusından 361b/19, Ŧolu dizgin 392b/24. 

-ıķ, -ik, -uķ, -ük, -ķ, -k: Geçişli geçişsiz tek ve çok heceli fiillere gelerek sıfat ve isimler 

türeten çok işlek bir ektir. Ek Eski Türkçe –yUk kökenlidir163. Yaptığı isimler 

umumiyetle fiilin gösterdiği harekete uğramış olan, bazen de o hareketten doğmuş 

                                                 
158 Erdem vd, 2015, 440. 
159 Ergin, 185. 
160 Mehmet Gedizli, Türkçede Tek Şekilli ve Çok İşlevli Yapım Ekleri, Turkish Studies-International 

Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/4, Fall 2012, 3355. 
161 Sir Gerard Clauson, Türkçede Sekizinci Yüzyıldan Önce Kullanılan Ekler, Uluhan Özalan (çev.), 

Dil Araştırmaları Dergisi, Güz, Cilt 1, Sayı 1, 2007, 194. 
162 Banguoğlu, 244. 
163 Korkmaz, 2009, 84. 
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bulunan veya o hareketi yapan çeşitli nesneleri karşılar164. 

bölük 287a/25, delüklerine 296b/3, delüginde 296a/4, büyük 296b/10, kesük 300a/8, 

çürük 362b/12, oluķ oluķ 384b/25, açıķ 404a/4. 

-ķ, -k: Fiillerden sıfat ve mücerret isimler yapar165: ıraķdan 297b/21. 

-ma, -me: Eski Türkçe ve Osmanlıcadan beri fiil ismi yapan -mAk ekinin son sesinin 

çekim hâlindeyken iki ünlü arasında kalarak süreklileşmesip düşmesiyle oluşmuş bir 

mastar ekidir166. Çok sık kullanılan isim-fiil eklerinden biridir. Turan ekin yaklaşık 

olarak 16. yüzyıldan sonra yaygın olarak görüldüğünü belirtmektedir167. Bu ek, fiilin 

gösterdiği oluş, kılış veya durumları yalın birer iş olarak belirten isimler yapar168. 

dimesi 313b/2, gelmesine 319b/21, almasına 324b/10, aġarmaya 343a/18, olması 

288b/25, yatmasınuñ 410b/3. 

 

Bazı örneklerde ek kalıplaşarak yeni bir kelime oluşturur: tekmesine 301b/7, sürmesin 

338b/11. 

-maķ, -mek: Fiildeki soyut hareketleri isimlendirerek onları isim biçimine sokan işlek 

bir mastar ekidir169: Metinde çok işlek şekilde kulanılmıştır: saķatlanmaķ 287a/7, 

buluşmak 291a/18, aķmaķdan 292a/2, ķoġmaķ 292b/12, uġratmak 309a/11, eylemek 

311b/23, götürmege 312b/12, öldürmege 315a/17, dimege 328b/16, almaġa 333a/6, 

çaġırmaġa 335a/10 ķaçmaġ-ıla 378a/17. 

 

Bu ek birleşik fiillerle de kullanılmıştır: Ǿişret eylemek 289b/22, ħalāś itmek 296a/1, 

ricā eylemek 307a/18, cevāb virmek 324b/17, Ķatl eylemek 388b/9. 

 

Türkiye Türkçesinde de kullandığımız kalıcı isimler yapar: yemeklige 309a/18, ekmek 

413a/18. 

 

-n: Metinde birkaç kelimede taspit edilen bu ek Eski Türkçeden beri görülmektedir. 

İşleklik alanı çok geniş olmamakla birlikte Türkçede birçok örneği vardır. Fiilin 

                                                 
164 Ergin, 188. 
165 Erdem, 2007, 78. 
166 Banguoğlu, 264. 
167 Fikret Turan, Modern Türkçede Fiil Tabanlarıyla Sesteş İsim Soylular ve Bir Terim Teklifi: Fiil-

İsimler, İlmi Araştırmalar, İstanbul: İlim Yayma Cemiyeti Yayınları, 6, 1998, 246-247. 
168 Korkmaz 2009, 91. 
169 Korkmaz 2009, 95. 



 

 

79 

 

gösterdiği hareketi yapanı, olanı ve yapılanı bildirir170: bütün 295a/14, Uzun 337b/10, 

tütünleri 356a/17, aķın 404b/1. 

-Im, -Um, -m:  -m eki nesne ismi yapan fiilden isim yapma eklerinin çok işlek 

olanlarından biridir. Başlıca fonksiyonu fiille ilgili bir hâl, durum, iş ifade etmek olup 

o işle ilgili, o işten doğan varlık, eşya, âlet, yer v.s. gibi çeşitli isimler de yapar171. 

İncelenen metinde birkaç örnekte tespit edilmiştir: dönüm 29b/22, oķ atımı 302a/4, 

yidi adım 323a/10, ölümi 348b/1. 

-(y)Iş, -(y)Uş: Fiilleri isimleştiren bir diğer ek de -(y)Iş, -(y)Uş ekidir, Bu ek, fiilin kılış 

tarzını ifade etmek için kullanılır172. śıçraduşından 294a/17, gelişinden 336a/15, 

alkışladı 356a/15,  yürüyüş 364b/16. 

 

3.2. Sıfat 

3.2.1. Niteleme Sıfatları 

Nesnelerin nitelik ve niceliklerini bildiren sıfatlardır. Bu tür sıfatlar, sıfat tamlaması 

kurarak nesnelerin vasıflarını bildirirler173: yeşil (ķabżalu) 292a/5, dürlü (cevāb) 

293b/23, yavuz (iş) 319a/25, eyü (đarb) 321b/17, acı (ķuvvete) 336b/2, ķızıl (üzüm) 

351b/9, ŧoġrı (yoldan) 358a/23, tāze (nev-civān) 397a/14. 

 

3.2.2. Belirtme Sıfatları 

3.2.2.1. Sayı Sıfatları  

Tek başlarına kullanıldığında sayı isimleri olan kelimeler nesneleri sayıları 

bakımından nitelediği zaman sayı sıfatı hüviyetine bürünürler. Metinde asıl, sıra, 

üleştirme ve kesir sayı sıfatlarının örnekleri tespit edilmiştir. 

 

3.2.2.1.1.Asıl Sayı Sıfatları 

bir atlu bir piyāde 317a/1, iki cānibden 285b/9, üç gice 292a/1, dört cānibden 303a/3, 

beş pehlivān 304a/6, altı ser-ķaplan 342a/7, yidi gün 347a/22, sekiz parmaķ 385b/11, 

on iki yaşına 394a/6, otuz ŧoķuz gün 322b/10. 

 

                                                 
170 Ergin, 188-189. 
171 Ergin, 187-188. 
172 Banguoğlu, 261. 
173 Sıfat unsuru tek kelime değil de öbek şeklinde olan sıfat tamlamalarında, bu öbek, sıfat-fiil öbeği, 

aitlik öbeği, edat öbeği, sayı öbeği ve ikileme şeklinde görülmektedir (Cemiloğlu, 2000, 12). 
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3.2.2.1.2.Sıra Sayı Sıfatları 

Sayı isimlerine "-(ı)ncı, -(ı)nci ekleri getirilerek yapılan sıfatlardır. Metinde çokça 

örneği vardır, bunlardan bazıları şunlardır: 

on birinci baħşından 321b/16, ikinci zūrda 333a/1, ŧoķuzıncı baħşından 329b/24, 

üçinci ser-ķaplanıyam 341a/5, dördinci gün 354a/5, sekizinci gün 325b/19, Yigirmi 

yidinci gün 390b/11. 

 

3.2.2.1.3. Üleştirme Sayı Sıfatları 

Ünsüz ile biten sayılara “-ar, -er,” ünlü ile biten sayılara “-şar, -şer” eki getirilerek 

yapılır. Metindeki örneklerden bazıları şunlardır:  

ikişer üçer dönüm 291b/22, yigirmi beşer gürz 330a/8, birer kįse 333a/25, altışar 

gürz363b/2, ikişer pāre 372a/9. 

 

3.2.2.1.4. Kesir Sayı Sıfatları 

Kesirli sayı sıfatları, belirttikleri adların sayısını kesirli olarak gösteren sıfatlardır. 

Bunların öteki sıfat türlerinden ayrılan yanı, tek kelimeye değil bir kelime grubuna 

dayanmış olmalarıdır. Kesirli sıfatlar, yapıca bulunma eki almış bir sayı adının başka 

bir sayı adı ile oluşturduğu bulunma grubuna dayanır174. 

bir buçuķ ķulaç ķadar yalman gösterdi 286a/3, üc bucuķ vaķiyye bir sengi 359b/20,  

üc buçuķ ķulac miķdārı 383a/21. 

 

1/2'nin sözle ifadesi olan yarım sıfatı da kesirli sıfat sayılabilir175. Metinde bir örneği 

tespit edilmiştir: Behiştkende yarım sāǾat ķala yirde 293a/24. 

 

3.2.2.2. İşaret (Gösterme) Sıfatları 

Varlıkların yerlerini işaret yolu ile belirten sıfatlardır. Tek başına kullanıldıklarında 

işaret zamirine dönüşen bu sıfatlar "bu, o, ol, şol, şu, şöyle, böyle, öteki, beriki" gibi 

kelimelerden oluşmaktadır176. Metinde tespit edilen örnekler aşağıdaki gibidir.  

bu: bu vaķte 284b/14, bu ĥįleyi 285a/8, bu ĥāli 315b/21, bu ŧarafdan 329a/16, bu ħaberi 

343b/22, bu sözden 356b/1, bu diyāra 382a/3. 

                                                 
174 Korkmaz, 2009, 392. 
175 Korkmaz, 2009, 392. 
176 Erdem vd, 2015, 386. 



 

 

81 

 

o(<ol): Eski Türkiye Türkçesi döneminde az rastlanan ve daha çok “ol” şeklinin 

kullanıldığı bu işaret sıfatı metinde azımsanamayacak kadar sık tespit edilmiştir: o 

muĥennetligi 287b/11, o alāmet 297b/4, o śadādan 360a/18, o ķalǾada 404a/15. 

ol: ol gice 327a/22, ol tozı 327b/3, ol gün 340a/14, ol fezāĥati 354a/14, ol yirüñ 366a/5, 

ol maĥal 395a/5, ol kimesnelere 398a/4, ol gün ol gice 408b/5. 

şol: şol Ǿişret-gāhda 284b/3, şol ĥerįfüñ 300a/15, şol Ǿaskeri 306a/12, şol Ǿayyārı 

327a/8. 

şu: şu ŧaǾāmı 296b/23, şu Ǿaskeri 303b/22, şu ħūn-rįzüñ 310a/11, şu Ǿayyāra 327a/8, 

şu nā-bekār 334a/17, şu aradan 349a/18, şu siyāķ 354a/8, şu ķalǾayı 390a/7, şu ĥāle 

393a/23.  

şöyle: şöyle bir dilāver 295b/1, Şöyle bir dıraħt-ı müntehā 298a/2, şöyle bir ķız 

307b/22, Şöyle bir şey 325a/13, şöyle bir bār-gāhda 341b/2. 

böyle: böyle kaġıd 285b/6, böyle bir dilāvere 287b/4, böyle iş 295a/5, böyle nāme 

324b/14, böyle maĥalde 351b/11, böyle sözleri 390a/21. 

 

3.2.2.3. Soru Sıfatları 

ķaç: Yirine saña ķaç cāriye ister-iseñ vireyim 294a/18, Abu iy oġul bir kimsenüñ ķaç 

babası olur 395b/10.  

ķanġı: ķanġı baĥrüñ gevherisin? 318a/8, ķanġı diyārdan gelürsüñüz? 322a/17, Bu āna 

dek ķanġı ħiźmetüñden yüz çevirdüm? 352b/19, ķanġı bāġuñ güli ve bāġçenüñ 

bülbülisin? 366a/18. 

ne: ne cevāb virürsin? 314a/3, ne münāsibdür? 314b/18, ne yoldan gitmişlerdür? 

316b/25, ne ĥāldür? 317a/13, Kįseleri ne rengdür? 333b/9, Būrzū’ya varayım 

Keyħusrev ne muǾāmele eyler göreyim 388b/15, Ġażaba gelüp bu ne bį-maǾnā 

kelimātdur 396a/10. 

 

3.2.2.4. Belirsizlik Sıfatları 

Nesneleri dış görünü, sayı ve miktar bakımından tam olarak belirtmeden ifade eden 

sıfatlardır. 

az: az zamānda 318b/11, az Ǿömri 328a/4. 

başķa: Aña başķa ŧaǾām virürem 297a/9, Şehre Bānū’ya başķa çādır ķurup 352b/6, 

Benüm başķa murādum vardur 395a/4, başķa temāşāya ŧurdı. 412b/10. 

beş on: beş on ķadar niķāb-pūş kimseler giderler. 305b/23, beş on gün 312b/9, beş on 
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ķadar ādemümüzi 313b/15. 

bir: bir naǾra 303a/24, bir gün 303b/16, bir diyār-ı āħara 308b/8, bir Ǿažįm leşker 

320a/24, bir đarb-ı şedįd 321b/22, öyle bir nā-bekāra 324b/14, bir ħaber 343a/25. 

biraz: Biraz Ǿasker ile yāp yāp ĥareme vardı 294b/10, Biraz cengden śoñra 304b/20, 

Biraz śabr eyledi 318a/24, Biraz ŧarįd-i cevelān eyledükden śoñra 321a/23, Biraz şey 

alup 365a/5. 

bir iki: bir iki pehlivān 365a/5, bir iki ķonaķ yoldan śaparuz 366b/23, Var bir iki gün 

369b/1, Cihān-baħş bir iki adım ķıçınlayup 382b/8. 

birķaç: Birķaç gün 303b/16, birķaç nesne 345a/6, birķaç nefer 350a/14, birķaç ķat 

bārūları 364b/12, birķaç ħalįfeler 365a/13, birķaç bāde 378b/7. 

bir nice: bir nice zamāndur 395b/2. 

bir miķdār: bir miķdār ādem 309a/20, bir miķdār bāde 348a/7, bir miķdār ġurūr 

356a/23, bir miķdār ġārāt-ıla 397a/6, bir miķdār Tatar 398a/17. 

bunca: Velākin bunca eĥibbādan devr olup 295a/23, bunca ĥaķķum vardur 361b/19. 

bütün: Ve bütün Tūrān dilāverlerini ŧutdılar 298b/18, Efrāsiyāb bütün Ǿaskere işāret 

idüp 305a/6, Mahāret içün bütün libāsın kesdirüp 306a/18, bütün gün śayd u şikāra 

muķayyed olup 317b/22. 

cümle: cümle begler 289a/9, cümle dilāverlere 289b/22, cümle esįr olan Tūrān 

dilāverlerin 298b/23, cümle pehlivānlar 397b/21, cümle şāhān ve pehlivānān 409a/7. 

çoķ: çoķ at 305b/5, çoķ ħiźmetüñ 324b/19, çoķ zaĥmet 336b/13, çoķ raħş 381b/4, çoķ 

güft u gū 409b/16. 

dört beş: dört beş ķonaķ ķala 298a/13. 

ħayli: Ammā ħayli zaĥmet çekdi 321b/17, Zįrā Semūm-ı Zencįr-zen ħayli nām-dār 

dilāvere beñzer 369b/8, Pādişāhum ħayli ķuvvete mālik serverdür 384a/1. 

her: her gün 285b/14, her aǾżāsın 292b/3, her ŧarafdan 303a/3, her şeyden 313a/8, her 

gice 333b/5, her ķapuda 365a/5, her ĥuśūśda 384b/13, her rūz 409a/9. 

her bir: her bir parmaġınuñ 301b/4, her birisine bir gūş-māl 317b/12, her biri lāf u 

güźāf 327a/20, her birimüz 333a/25. 

hįc: hįc nesne dimeyüp 295a/6, hįc kimesne 314b/25, hįc eŝer 316b/5. 

nice: nice pend-āmįz kelimāt 357b/4, nice manśıblar 365b/23, nice bir naǾra 381b/4, 

nice ġulām ile 394a/8, bir nice zamāndur 395b/2, nice yıllar idi 401a/10. 

on yidi on sekiz: on yidi on sekiz adım 355/20. 

yidi sekiz: Taĥmįnen yidi sekiz ādem ancaķ ķucaķlardı. 298a/2. 
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3.3. Zamir 

3.3.1. Şahıs Zamirleri 

Zamirler, zamirlerin hâl ekleri ile çekimi ve edatlara bağlanışı örnekleri ile şu 

şekildedir: 

Teklik 1. Şahıs Zamiri: ben:  Sen in ben de ineyim 287b/21, ben de aña göre ħaber irsāl 

idüp seni şāhdan ve pederümden ricā ideyim 300b/23, Ħayır yā Şeyde ben seni 

śalıvirmem 307b/24, Ferāmurź! Birāderüñ merhūm Sohrāb rūĥı-cün beni incitme 

310b/13, Eger beni götürmege geldüñ ise beyhūde zaĥmet çekme. 315a/25, Zįrā beni 

ķorķutduñ 342b/19, beni ħalāś eyle 351b/18, ben başın keserem 378a/9, İy valide, ŧoġrı 

söyle ben kimüñ oġluyam? 395b/9.  

 

Teklik 1. şahıs zamirine yaklaşma hâli eki eklendiğinde zamirin kök ünlüsü 

değişmektedir: Eger baña ġālib gelürler ise 285b/5, niçün baña ħaber virmediñüz 

291a/1, įrā sen baña bir gürz ursañ gerek idi. 322b/20, eger baña ġālib gelürseñ 

337a/11, müşāvere idüp baña cevāb-ı şāfį gönderesin. 354a/25, Ve baña şu siyāķda bir 

nāme gönderüp 376a/11, Var baña Ferāmurź’ı daǾvet eyle, gelsün. 390b/17. 

 

Teklik 2. Şahıs Zamiri: sen: Teklik birinci şahısta olduğu gibi bu zamire de yaklaşma 

hâli eki geldiğinde kök ünlüsü kurallı olarak değişmektedir: Nedür bu senüñ 

eyledügiñ? 286a/11, Yā sen beni anlar ile mi ķorķudursın 295a/11, seni Ferāmurź’uñ 

ardınca gönderdük 299b/14, Var sen ķanda giderseñ 309b/14, Keyħusrev Kāmrān seni 

daǾvet eyler. 314b/25, Nola, emr senüñdür 320b/21, Ve-illā senüñ daħı başıñı kesüp 

sāǿirlere Ǿibret eylerem 331a/3. 

 

Yaklaşma hâli eki ile: saña ġalebe idüp seni baśarsa saña bir zehirlü ħancer vireyim. 

287b/10, Bįjen ķanın saña ķor mı? 295b/16, Bįjen ķanın saña ķor mı? 322b/12, Bugün 

saña ruħśat virdüm 331b/4, Nā-bekār įmāna gelmezseñ ben de bilürem saña neylerem 

351b/22, Ben saña muķaddem nāme gönderüp 365a/25, Bu der-bendden saña yol 

yoķdur 375a/21, Neyleyem yā Būrzū saña bir söz söylerdüm ammā delüye ŧaş añmaķ 

gibidür. 388b/21. 

 

Teklik 3. Şahıs Zamiri: o, ol: Benüm boġazumdan tā ol yiyüp ķarnı ŧoymayınca 

geçmez.297a/7-8, Ben de seni andan ricā idüp ol da Rüstem ve Ferāmurź’a ve 
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Keyħusrev Kāmrān’a seni ricā eylesün.305b/4-5, Kendin bildür.” diyü niyāz 

eyledükde ol da eyitdi 318a/8-9, 

 

Bu zamire ek geldiğinde kök ünlüsü değişmektedir: hemān anı gördiler 285b/20, Anuñ 

da ĥamlelerin menǾ eyleyüp anı da bir đarb ile yıķdı 286a/20, Ben de seni andan ricā 

idüp 305b/4, Elbetde anuñ tedārükin görmek gerekdür 338a/25, efendüm Sihām’uñ 

düşmenisin, seni anuñ-içün baġlaram 348b/12, Cihān-baħş anı śalıvirdi. 374a/17, Hįc 

zengį anı boş śalıvirür mi? 414a/18. 

 

Çokluk 1. Şahıs Zamiri: biz: Śoñra Keyħusrev bizi zencįde eyler 288b/8, Śoñra biz 

şāhımuzdan Ǿıtāb çekerüz 304a/8, Andan śoñra biz de işümüze gidelim 310a/18, İy 

güher-āb, bizi bunda kim getürdi ve sen kimsin 319a/16, Bir nesne görüp bize şübhe 

oldı. 338b/16, Ammā kendüsine vücūd göstermiş iķtiżā eyledi ki buña bizde bir gūş-

māl göstermek 356a/24, Yā Ħūrşįd Şāh gerçi sen bizi öldürürsin 371b/20, er bir şey 

žuhūr eylerse bize ħaber irişdirüñ 397a/10, Anlar bizi incidirler 403a/18. 

 

Çokluk 2. Şahıs Zamiri: siz: Gelüñ sizüñle Ferāmurź’a varup ħaber idelim 290b/25, 

Menūce Bānū bint-i Efrāsiyāb Ħān sizi ister 292b/24, Elem çekme, sizi anlar benüm 

elümden alımazlar 308b/6, Ben varup size Bānū’yı getüreyim 313b/20, İşte böyle 

sizüñ gibi 330b/25, Varuñ imdi siz Źerdūn Şāh yanına gidüñ 349a21, Gelüñ sizi ve 

bizi on sekiz biñ Ǿālemi yoķdan var idüp 357b/1, Öyle ise siz de tedārük görüñ 366a/1, 

Ammā śoñra ben de sizüñ cümleñüzi helāk eylerem 392b/8, Gelüñ sizüñle biz daħı 

varup ceng eyledüklerin temāşā eyleyelim 400a/23. 

 

Çokluk 3. Şahıs Zamiri: anlar: Bu zamire de yardımcı ünsüz (-n-) geldiğinde kök 

ünlüsü genellikle düzleşir: Meger ki anları cümle śalıvire.” didi. Nāme getüren 

kimesne ile böyle cevāb gönderdi. 285a/10, RaǾdūş ile Sālūk’a ħaber virüp anlar da 

ĥažž eylediler 330a/24, Zįrā mādām ki anlar elde degüldür 344b/12, Ǿāķıl 

kimesnelerüñ var ise anlar ile {ile} müşāvere idüp baña cevāb-ı şāfį gönderesin 

354a/25, anlar pehlivān degüllerdür 361b/16, Zerdūn Şāh anları ol ĥālde görüp 

365a/20, niķābdār anları bilmedi 386a/19, Zįrā anlaruñ cümlesi senüñ düşmen-i 

cānuñdur 400a/25, Kendi anlar ile muķāvemet idemez 411b/25. 
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3.3.2. İşaret Zamirleri 

Bu zamirler işaret etmek, yerini göstermek suretiyle nesneleri karşılayan 

kelimelerdir177. Metinde geçen işaret zamirleri “bu, şu, şol(<uş+ol), o/ol” ve bunların 

çoğul şekilleri olan “bunlar, şunlar, anlar”dır.  

bu: Ġulāmlar bunı görüp birbirleriyle müşāvere idüp 290b/25, ǾAcabā bunı ķanda 

buldı ola 297a/13, Şimdi ben bunuñla ceng idersem arada fesād vāķiǾ olur.315a/5, Ha 

şunda ha bunda. 318a/22, Şimden girü beni biñ pāre daħı eylerseñ bir pārem bundan 

ayrılmaz.342a/4, Mefhūm-ı nāme bu idi kim 398b/13, İşte şimdi bunu ħaber alup 

417a/16. 

bunlar: Sām’a muķābil olup başladılar bunlar cenge. 286b/3, bevvāblar çıķup bunları 

içeri aldılar 291a/19, Gurgįn Mįlād bunlaruñ ķafasına düşüp ıraķdan ķollardı  293a/23, 

Yine bunlar śaġı ŧutup yüridiler 303b/17, bunlar bir zamān daħı söyleşdiler 332a/9, Ve 

bunlaruñ yanına geldi 417a/10. 

ol/o: Bu zamiri 3. Teklik şahıs zamiri ile karıştırmamak gerekir: İşte aślı ol idi 331b/4-

5, ele var birķaç gün ārām idüp taķviyet ħāśıl eyle de nevbet gelürse o da olur.381b/9-

10. 

 

“ol/o” zamirine ek geldiği zaman zamirin kök ünlüsü değişmektedir: Bįjen anı bilmez 

kim ķızların ibtidā gicesi öyledür 312a/8, Cihān-baħş anı da menǾ idüp nevbet kendüye 

geldi. 355b/4, ǾAnter sāķįden alup anı da nūş eyledi 357b/19, Ben de ol söz ile anı 

ķullanmadum. 369b/12, anda bir laŧįf Ǿişret-gāh vardur 373b/6, Meger Efrāsiyāb’uñ 

ĥaremi yaylaķa gidüp anda Ǿişret iderlerdi 399b/20-21. 

şol(<uş ol)178: Ķıyāfetde şol vaśfludur 313b/16, Ancaķ şol ķadar didi 377b/17, İşte şol 

vaśflu bir müsāfir zengį pehlivānı geldi. 419b/6-7. 

şu: Ha şunda ha bunda. 318a/22, bu gice seni evvelki ķıyāfete ķoyup yarın şundan 

dördimüz ķalķar 386a/7, Dede sulŧān ħançeri (4) Ķahramānį şuña beñzer mi? 388b/3-4, 

Neylersin, şunda oturup Ǿālem eyleyelim 400a/24, Oġul şundan Ǿaskerin alup var. 

405a/20, İşte at şunda baġlu 416b/19, Ne ŧurursuz, ķomañ şunı! 419a/17.  

şunlar: Bre uruñ şunlaruñ boyunların!371b/22, Rüs[t]em’e varınca şunlaruñ elinde 

kesr-i Ǿarż olmadın ħalāś olabileydüñ. 380b/18-19, Besbellü şunlar ĥarāmįlerdür 

416a/5. 

                                                 
177 Ergin, 273. 
178 Ayrıntılı bilgi için bk. Ergin, 276. 
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İşaret zamirleri bilindiği üzere yön gösterme eki almazlar179. Metinde geçen “ora(<ol 

ara), şura(<şu ara), bura(<bu ara)180” vb. kelimeler aslında birer işaret sıfatıdır. Bu 

kelimeleri oluşturan ara sözü tarihî ve yaşayan lehçelerimizde “yer, orun” anlamında 

kullanılan bir kelimedir181. Ergin de bu kelimeleri yer isimleri olarak tanımlamıştır 182. 

Bundan dolayı bu kelimeler işaret zamirleri başlığı altında değerlendirilmemiştir. 

 

3.3.3. Dönüşlülük Zamirleri 

Dönüşlülük zamirleri “öz” ve “kendü” dür. Metinde “kendi” zamiri daha çok 

görülmektedir.  “öz” zamiri ise bir örnekte karşımıza çıkmaktadır. “kendi” ve “öz” 

zamirlerinin birleşmesiyle oluşan “kendüsi/kendisi” zamiri de metinde tespit 

edilmiştir.  

kendü: Rüstem: “Yā öyle mi? Ħoş imdi.” diyüp nevbet kendüde idi.287b/23, Bir gün 

kendü kendüye: “Yā Gurgįn! 293b25, kendüleri üç kerre yüz biñ er-ile cenge girdiler.  

305a/13, Ferāmurź bu ĥāli görüp kendüyi źemįne atdı 315b/21, Pehlivānlaruñ her 

birisine bir gūş-māl virüp kendüm bildürsem 317b/12-13, “Nice görürsin kendüñi yā 

Hezįrān? 323a/13-14, Nice görürsüñüz kendüñüzi?” didükde bunlar “Niçe görsek 

gerek yā Sihām? 329a/18. 

kendi: Rüstem-i Dāstān kendi ārzū idüp geldügi Ǿişret-gāhında oturmış bāde içer 

284b/2, kendiye 286b/14, Ve kendin bildirüp 332a/6, Öyle dime Ǿayyār himmeti 

kendiñe Ǿālį eyle 333a/24, Eger kendinüñ Ǿaķlı var ise 339b/9, ǾAnter Şāh kendilerin 

ne ŧarįķ ile ŧutup ve kendin ne ŧarįķ ile ħalāś eyledügin naķl eyledi. 345a/25, Tek sen 

beni ħalāś idüp śalıvir dįnüm ĥaķķı-çün pederüñ daħı öldürmeyüp kendime yār 

ķarındaş ideyim 351a/8-9, Ve kendiden ümįdi ķaŧǾ eyledi 355b/13. 

öz: Düşmeni ķılıcdan özüñe aralar gördüñ mi hįc? 356a/2-3. 

kendisi/kendüsi(<kendi özi): Baķ nā-bekārį žarāfet-le beni aldadup kendisin ħalāś 

eylemek ister 342b/24, kendi kendüsine vesvese peydā idüp şübheye düşüp kendüsin 

                                                 
179 Korkmaz, 2009, 424. 
180 “Bura” için bk. Gürer Gülsevin, Yaşayan ve Tarihî Türkiye Türkçesi Ağızları (Makaleler I), 

İstanbul: Özel Kitaplar, 2010, 33-38.  
181 Gülsevin, 2010, 35. 
182 Ergin, 275. 
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bādeye virmedi. 344a/21-22, Birazdan ne ĥāl ise göz açup kendisine geldi. 363a/22, 

Cümle erbāb-ı dįvān kendüsine nāžır 352b/15, Ferāmurź kendüsine gelüp gördi 

407a/18, Bu āna dek kimse kendüsine ġālib gelmedi ve gelmez 409a/22. 

 

3.3.4. Belirsizlik Zamirleri 

Metindeki örnekleri şunlardır:  

birbiri/biribir: Birbirine muķābil olup ālāylar ve śāflar baġladılar. 287a/12, Keyħusrev 

Kāmrān ile Humāyūn Şāh’ı birbirleriyle barışdurdı. 288b/3, Daħı pehlivānlar birbiri 

ardınca gelmekde 300b/6, İki Ǿasker birbirinden ayrılup herkes kendi bār-gāhına varup 

rezm ŧonların çıķarup bezm ŧonların giydiler. 305a/18-19, Ĥāśılı Įrān dilaverleri birbiri 

ardınca geldiler. 317b/2-3, Cihān-baħş birbirine gelince nįze ucıyla Ǿaşķ eyledi. 

328a/17. 

biri/birisi/birine Şeybān’uñ parmaķları toħumluķ ħıyara dönüp her birinden ħūn 

fevvāre miŝāl atıldı. 328b/10, birin śaġ ŧarafa birin śol ŧarafa śandalįye oturtdı. 330a/20, 

Biri įmāna geldüginden ötüri ve biri ser-ķaplanlıķ ħılǾati. 331b/22-23, cellāduñ birisi 

ilerü geldi kim Cihān-baħş’uñ başın kese. 334a/18, Ve birine daħı Ġalvāş-ı Hindį 

dirlerdi 338b/8, Žāhir biri düşürmişdür. 350a/17, . Lā-büd biri biri senüñ de ĥaķķuñdan 

gelür. 359a/23. 

cümle/cümlesi: Cümle pehlivānlar ile ceng idüp ġalebe gösterüp zaĥm irişdürdi. 

360b/14, cümle dilāverler śapur śapur raħşlarından zemįne dökilüp Cihān-baħş’uñ 

öñine düşdiler.  362b/5, cümlesiyle ĥamle idüp ārzūñı defǾ eyle.  363b/9, Bu rāy 

cümleden ercaĥ görüp el altından Ǿaskeri āgāhlıķ virdiler.  364b/8, cümlesin ne ŧarįķ-

ile olursa olsun ħalāś ideyim 371b/8, Ŧārıķ varup cümle pehlivānları daħı çözüp bunlar 

daħı gelüp oturdılar. 378b/9, Cümlesinden śoñra Cihān-baħş cümle begler ile şāha 

żiyāfet eyledi. 387a/3.  

herkes: Herkes ħaber-dār oldı. 296b/18, ǾAsker-i Tūrān gördiler ceng yoķdur herkes 

çādırına geldiler. 306b/16, Herkes seni cānı gibi sever. 390a/3, Ve herkes Bįjen’e 

āferįn eylediler. 401b/19, herkes Pįrān’a nažar eyledi. 406b/4, Herkese destūr virüp 

vilāyetlerine gitdiler 408b/22, Herkes Rüstem’den bu ĥāli görüp ħavflarından berg-i 

ħazān gibi lerze-nāk oldılar. 419a/21. 

her biri/her birisi: her biri tįġ çeküp Bįjen üzerine bir uġurdan hücūm eylediler. 313b/8, 

Her biri bir maǾnā virdi. 316b/19, Pehlivānlaruñ her birisine bir gūş-māl virüp kendüm 

bildürsem317b/12-13,  Şeybān’uñ parmaķları toħumluķ ħıyara dönüp her birinden ħūn 
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fevvāre miŝāl atıldı. 328b/10, Saña her birimüz birer kįse altun virelim, tek bu işi gör 

333a/25, her biriñüze nice manśıblar ilĥāķ idüp ülkeler żamįme eylerem 365b/23.  

her kim:  Eger ceng arasında Ħāķān-ı Kūçek’i her kimüñ eline girürse öldürmesünler 

305b/14, Nāhįde Bānū’yı her kim aldıysa bunda getürüp babasına teslįm idelim 

307b/9, Her kimüñ Semūm ile ceng eylemek ārzūsı var ise işte meydān. 368a/20-21, 

her kim meydānuma gelürse ikişer pāre ideyim 372a/9, Her kim bulup beslerse emegi 

żāyiǾ olmaz 393b/12. 

hįc kimesne: İy şeh-zāde hįc kimesne gelüp 314b/25, hįc kimesne ayaġa ŧurup iltifāt 

eylemesünler 388a/9.  

kim/kimi/kimisi: Bunlar kimler ola? 285a/20, Sāǿir dilāverler daħı kimi diyārına gidüp 

kimisi Belħ’de Şāh yanında ķaldı 317b/17, Kim bilür Hezįrān’ı neyler, şimdi andan 

bize fāǿide yoķdur 323a/23, seni bunda kim gönderdi 326b/11, Beyhūde bir ālāy 

dilāverlerüñ kimin ķatl idüp kiminüñ Ǿarżın sįs-ħāne bār-gįri tersine döndürüp kimin 

daħı öteden beri irŝ ile eben Ǿan ceddin ħiźmet eyledükleri Nār-ı Nūr dįninden 

döndürmek ne üzeriñe lāzımdur? 330b/23-24, Nār-ı Nūr ķulların incidüp kimisin 

Ħudā-perest eylemegi gördüñ mi? 334a/15. 

kimesne: Meger ki anları cümle śalıvire.” didi. Nāme getüren kimesne ile böyle cevāb 

gönderdi 285a/10, Rüstem daħı ķalķup kendüye müteǾallıķ olan kimesneler-ile Ǿazm-

i rāh idüp Zābil’e gitdi 289b/2, Kimesne görmezdi 293a/14, Ol da gelürken bu mesįre-

gāhda vāfir kimesneler ve bānūlar var. 309b/6, Ol kimesneler Endelüs öñinde Ŧįmūr 

Şāh Ǿaskerine gelüp bār-gāh-ı Ŧįmūr’a vardılar 325a/18. 

kimse: Yidi nefer kimse selāmete ŧurmışlar 285a/20, Kimseyi istemem, illā Rüstem 

meydānuma gelsün 287a/14, Kimse māniǾ degül idi 292b/9, Bu eŝnāda öldürdigi 

kimsenüñ lāşesin buldılar 299b/10, Ben daħı tįz-mizāc kimseyem 312b/6, Kimse ricā 

eylemedi 316a/12, Hezįrān hemān yitmiş ķadar kimse ile binüp gelür 320b/13, Kimse 

görinmez 323b/13. 

kişi: Kişi hįc evlādın öldürmege meydāna getürür mi 315a/17, İslām’ı ķabūl eyleyüp 

yanumda ħoş kişi olsun 339b/10, Kişi ölmez herçi bād-ābād 392b/14, İy oġul kişi hįc 

vālidesi üzerine tįġ çeküp gelür mi 395b/8-9, Ve ne aśıl kişidür 419b/6. 

ne/neler: Gör imdi ne ķażāya uġradın. 334a/24, Śuś bre küstāħ nā-bekār senüñ ne 

ĥaddüñdür 337b/16, Bilmezüz ne ĥāle uġradı 350a/1, Ne iķtiżā eylerse aña göre 

ĥareket olunur 362a/3, Bir müşāvere idüp maǾķūlı ne ise aña göre 364a/13. 

nesne: Ancaķ žāhiren bir nesne dimeyüp “Nola!” didi 291b/10, Ġayrı nesne yoķdur. 
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318b/2, Baña bir nesne idemez 342b/17, ān-baħş daħı aśla bir nesne dimeyüp döndi. 

385b/23. 

 

3.3.5. Soru Zamirleri 

Asıl soru zamirleri şahıslar için “kim” ve nesneler için olan “ne” zamirleridir. Öteki 

bir kaçı da başka kelime sınıfından alınan sözlerin iyelik eki ilavesiyle zamire 

dönüştürülmüş türleridir: hangisi, ķanı, kaçı gibi183. Metinde tespit ettiğimiz örnekler 

şunlardır:  

kim: ǾAcabā meydāna evvel kim gire ve erlik kim göstere! Ve ecel-i pįr-āhenüñ kim 

giye? 285b/20, Meydāna Ǿacabā kim girür dirken 287a/12, Yā Pįrān? Nedür aślı, saña 

kim žulm eyledi? 314b/7-8. 

ne: Pehlivān ne ŧurursın? 336a/19, Sen ne ķıyās eylersin? 348a/24, seni tįġ ile iki pāre 

idince ne lāzım gelür? 363b/20, Bre başıma ne oldı? 367b/16. 

Yukarıdaki zamirlere ek olarak metinde aslında soru zamiri olmayan ancak soru 

sıfatlarına bağlı bulundukları şahıs ve nesneleri temsil etme işlevi taşıyan iyelik 

eklerinin getirilmesi ile oluşturulan soru zamirlari de vardır184. Metinde bunlardan 

“ķanı” ile buna bulunma ve ayrılma hâl ekleri getirmek suretiyle oluşturulan zamirler 

tespit edilmiştir. Bunlar “ķanda, ķandan” zamirleridir.  

ķanı: Bre ķanı cellād 301a/6, Ķanı Bįjen yā Ŧūs 315a/6, Bre ķanı şu nā-bekār 338b/20, 

Ķanı Ŧārāķ ǾAyyār 349b/24, Ve ķanı sizüñ libāsuñuz 394b/7. 

ķanda: Cān elümden ķanda ħalāś eylersüñüz? 317a/7, Ķandan gelüp ķanda gider? 

320b/1, Ķandasın Endelüs 324a/19, Bre bunlar ķanda idiler 326a/21, Yā ķanda imiş 

386b/2. 

ķandan: Ķandan gelüp ķanda gider? 320b/1, ķandan gelüp 322a/1, Hāy nār, baña 

ķandan žuhūr eyledin? 326a/19, Ķandan gelürsin 345b/17,  

 

3.3.6. Bağlama Zamirleri 

Bağlama zamirleri “kim” ve “ki”dir. Bu zamirler “ki o” manası verir ve sonuna geldiği 

ismin açıklaması yani sıfatı veya zarfı niteliğindedir185.  

ki: Nār-ı Nūr devletinde aña işler idelim ki bu diyārlara geldügine peşįmān olsun 

                                                 
183 Korkmaz, 2009, 441, 
184 Korkmaz, 2009, 447-448. 
185 Erdem, 2007, 84. 
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327a/19-20, Bildi ki bir ĥįle pābendine uġramışdur 334a/13, Ol idi ki Cihān-baħş gelüp 

āhūyı yıķup alınca işte Felįhā-yı Ķūlād Kemān daħı gelüp irişdi 336a/8, Bildi ki 

Sihām-ı Ĥabeşį didükleri pehlivāndur 339a/20. 

kim: Bir Ǿayyār-ı ŧarrārdur kim Semek ve Śarśar’dan nişān virür 326b/10, Ümįddür 

kim Nār-ı Nūr’uñ devletinde ĥaķķından geleyim 330b/12, Lākin gerekdür kim beş kįse 

altun Nār-ı Nūr ĥuddāmına śadaķa viresin 347a/2. 

 

3.4. Zarf 

Korkmaz, zarfları “fiillerden, sıfatlardan, sıfat-fiillerden ve zarf niteliğindeki 

sözlerden önce gelerek onları zaman, yer, yön, nitelik, durum, azlık-çokluk, bildirme, 

pekiştirme ve sorma gibi çeşitli yönlerden etkileyip değiştirerek anlamlarını daha 

belirgin duruma getiren sözlerdir186.” şeklinde tanımlar.  

Metinde tespit edilen zarflar hâl, zaman, yer-yön ve miktar zarfları olmak üzere dört 

başlıkta incelenmiştir. 

 

3.4.1. Hâl Zarfları 

öyle: Ol seng-i siyāh öyle yarmış kim şikāfından içerüde cigeri görinür 288a/16, tįġ ile 

öyle urdı kim 294b/16, İşte cümle Kürdizyān ile el ķabża-i tįġda öyle ŧururlar 316a/20. 

böyle: Sen bu dįvüñ elinden ķızını böyle ħalāś idersin kim 319a/5, Hezįrān her vechle 

yegāne dilāver Cihān-baħş bunları böyle görüp göñül evinden niyāza başladı 321b/2, 

Sen misin baña böyle diyen? 337b/18, Bir ālāy nā-tüvān kimesneleri böyle incitme 

395a/18-19.  

eyle “öyle”: Yine eyle oldı 322a/21, ǾAybdur dime eyle 378a/9. 

eyü: Śoñı eyü olmaz 313b/19, Sihām-ı Ħabeşįden eyü ķurtulmışsın. 324a/5, Cihān-

baħş’ı eyüce dārūlayamamış-ıdı 342b/9, Pehlivān-ı Zengbār eyü olsun da 361b/20. 

gerçek: Şāhlar da gerçek śanup biraz tesellį buldılar 327a/21, Gerçek ķıyās eylediler 

397b/24, Mebġam gerçek śanup inandı 418a/8. 

ħoş: Ammā ħoş ķoķar 318a/18, Yā Behrām ħoş geldüñ 324b/3, Hāy nā-bekār Sihām 

gördün mi Ǿacele ile bir ħoş dārūlanmamış 342b/16. 

nice/niçe: Görelim nihāyeti nice olur 293a/18, İrüp sįnesine bir muşt nice urdıysa 

güher-ābdur nıśfından yuķarusı Ǿamūda ŧoķındı 298a/5, Ve el śunup ķılıc ŧutan 

                                                 
186 Korkmaz, 2009, 451. 
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bileginden ķavrayup niçe śıķdı ise 301b/3. 

bölük bölük: Yolda giderken gördi Ǿasker bölük bölük çekilüp gelürler 303b/11, 

ǾAsker-i Tūrānı alaķ bulaķ idüp bölük bölük yardı 305a/9, Fi’l-ĥāl Ǿaskeri bölük bölük 

eyledi 402a/19.  

pāre pāre: Ve yüregi pāre pāre oldı 28a/17, Būrzū-yı Kūçek zemįne yıķılınca başı bir 

ŧaşa rāst gelüp dört yirden pāre pāre oldı 399b/7, Feraħ “Āh!” idüp burcdan aşaġa 

düşüp pāre pāre oldı 402b/5. 

şöyle: İşte aĥvāl şöyle oldı 291a/13, Baña şöyle vażǾ eyledi 310b/17, Dört cānibe nažar 

eyledi. Şemse Bānū da şöyle ŧurur 319a/15. 

tįz/tiziyye: Sālūk “Bre bre” idüp tįz baş ķaçurdı 330a/1, Şehre Bānū tįz gelüp Ŧārıķ’un 

bendin alup śalıvirdi 351a/10, Keyħusrev Kāmrān tįz istiķbāl itdürdi 376a/18, Ol 

śandalįyi tiziyye ķapup berāber virdi 392a/2, Būrzū-yı Kūçek’üñ tiziyye bir oķ daħı 

urdı 399b/3. 

yalıñız: Ve yalıñız gitmesün 291b/8, Birazdan Cihān-baħş yalıñız ķalķup şikāra gitdi 

373b/10-11. 

yavuz: Eyvāh laǾįn ne yavuz iş geçdi gitdi serverüm 319b/25, Ben bu güne gelince ne 

yavuz günāh eylemişim 345a/16-17. 

 

3.4.2. Zaman Zarfları 

İncelenen metinde Türkçe ve yabancı kökenli birçok zaman zarfı vardır. Bunlardan 

bazıları basit, bazıları birleşik, bazıları da çekim ekleri ve edatlardan oluşmaktadır. 

 

3.4.2.1. İsim ve Sıfatlardan Oluşanlar 

āħir: Gördiler olmaz, āħir “Amān!” diyüp ellerinden ālātların bıraķdılar 365a/9, Andan 

muşt muşta olup āħir düvāl cengin eylediler 370b/3, āħir düvāl düvāle oldılar 382b/12. 

añsuzın: Şeydįz añsuzın ĥerįfüñ boġazın śıķup öldürdi 299b/21, hemān yüz biñ 

zengįyle binüp Ǿaskere añsuzın ķoyuldı 373b/18, Gice varup añsuzın ĶalǾa-i Sipend’i 

muĥāśara idüp uralım 404b/18-19. 

Ǿāķıbet: Şūm baħtum Ǿāķıbet seni bu ĥāle getürdi 295a/18, ǾĀķıbet berābere śulĥ olup 

evvel birbirlerine nįze urdılar 380b/24, Sen daħı Ǿāķıbet żāyiǾ olursın 389a/23. 

bu gice: Bu gice yi kebābı, iç şarābı 287a/24, Lākin bu gice Ǿaskeri on bölük idelim 

302b/23, Gitme, bu gice bunda ķal 305b/20, Bu gice Ǿālem-i ruǿyāda baña tenbįh 

olundı 409b/4. 
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bugün: Ben bugüne gelince ne yavuz günāh eylemişim 345a/16-17, Pādişāhum 

himmetüñle bugün meydān benümdür 358b/12, İşte bugün senden intiķām alsam 

gerekdür 362b/10. 

evvel: Hele evvel sen benümle başa çıķup elimden ħalāś bul da beni iki yırtmaġa 

ķalsun 363b/6, Ŧoldırup evvel kendi içdi 374b/16, ǾĀķıbet berābere śulĥ olup evvel 

birbirlerine nįze urdılar 380b/24. 

gice Çünkim gice mürūr idüp śabāĥ oldı 369b/24, gice içre Ǿaskere geldiler 397b/7, 

Gice varup añsuzın ĶalǾa-i Sipend’i muĥāśara idüp uralım 404b/18-19. 

hemān: Rüstem hemān Ebreş’den atlayup Efrāsiyāb’uñ üzerine düşdi kim bend eyleye 

284b/21, Pūlādvend ziyāde ġażaba gelüp hemān ŧarafeylinden gürzin çeküp irişdi 

286a/16, Hemān başın keseyim 360a/25. 

nā-gāh: nā-gāh dįvān-ı Keyħusrev’de bir gürüldi oldı 291a/17, Kendi kendüye ĥayf 

iderken nā-gāh maġāra ķapusı açılup 351b/14, Biraz geşt-i güźār idüp nā-gāh öñinden 

bir āhū pertāb eyledi 377a/17. 

ol dem: Hemān ol dem Efrāsiyāb cāriyeye ġażab idüp 294b/6, Gerşįvez ile Ekvās daħı 

ol dem içeri girdi 294b/14, ol dem Pįl-pā’nuñ iki destin ķafasına bend eyledi 351a/21. 

ol gün: El-ķıśśa bu iki dilāver ol gün ikindi maĥalline dek gürz uruşup mā-beynlerinden 

ķırķ ĥamle-i ħaŧā geçdi 369a/13-14, Mefhūmına muŧŧaliǾ olınca tįz ol gün irtesi güne 

dek yüz biñ zengį Ǿaskeri cemǾ idüp 370b/25. 

ol gice: Hele ol gice geçüp śabāĥ oldı 287b/13, o gice Ǿayyār gelüp gördi 299b/17, Bu 

yañadan ol gice Ferāmurź daħı yorġun bir{i} yoldan geldi 407a/4.  

śoñra: ‘Yoķ!’ diyüp muħālefet eylerseñ śoñra żarar çekersin 337b/12, Ammā śoñra 

ĥıyānetüñ žuhūr eylerse żarar görürsin 343a/24, Sihām-ı Ĥabeşį daħı śoñra bizüm 

yirimüze seni öldürür 371b/21. 

yarın: Öyle olur yarın yine görüşüñ 287a/8, Efrāsiyāb yarın meydānda cevāb alsun 

301a/15, Ancaķ yarın bütün üzerimüze gelürse niçe idelim? 323a/23. 

 

3.4.2.2. İsme Son Çekim Edatları Getirilerek Oluşanlar 

-a/-a dek: Ħāśılı üçinci zūrda güc-ile ŧaraķlıġa dek ķaldırdı 332b/22, Bu şevķa meclis 

ķurup śabāĥa dek Ǿayş-ı nūş eylediler. 334b/13. 

-dan/-den berü: śaĥrādan berü bir incecik toz belürdi 347a/25, Śāĥib-ķırānlıķ tā 

Keyūmerŝ Şāh’dan berü bire eben Ǿan ceddin silsile-i irŝ-ile intiķāl eylemişdür 

366b/13, Cihān-baħş’uñ öteden berü bildügi ķāǾide-i śāĥib-ķırānįyi naķl u beyān idüp 
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384b/11. 

-den girü: Şimden girü ceng-i cidāl ķalmadı 386a/3, Şimden girü bu şekl ile ben Įrān’a 

gitmem 396a/20, Şimden girü senüñ devrüñ tamām oldı 409b/4. 

-dan/-den śoñra:Ādāb-ı pādişāhį her ne ise icrā eyledükden śoñra çıķarup nāmeyi śundı 

321a/5, Cihān-baħş’dan śoñra gelüp irişdi 371b/18, Enver Şāh’dan śoñra Cihān-ābād 

şāhı Cihān Şāh gelüp geçdi 376b/22. 

 

3.4.2.3. Doğrudan Doğruya Edat ve Zarf Olanlar  

çün: Ammā çün śabāĥ oldı 289a/21-22. 

imdi: Var imdi yā Cihān-baħş! 290b/19, Gör imdi ben de saña ne iş idem 294a/25, Gel 

imdi müselmān ol, baña tābiǾ ol, seni kendime ser-ķaplan ideyim 323a/17. 

ķaçan: ķaçan bir laŧįf āb havādār menzile gelse bir iki gün oturaķ idüp ol yirin śayd 

şikārın eylerdi 335b/4, Her ķaçan bu mührde ķaġıdum gelürse ol zamān gelin 418a/18. 

şimdi: şimdi andan bize fāǿide yoķdur 323a/23, Zįrā şimdi Cihān-baħş bu ķavilde 

śāĥib-ķırān añılurdı 327b/21, İşte gör ĥālüñi, seni niçe ele getürdüm velākin seni şimdi 

öldürsem gerekdür 348a/25. 

  

3.4.3. Yer-Yön Zarfları 

Yer-yön zarfları fiilde meydana gelen iş, oluş ve hareketlerin yer-yön bakımından 

durumunu bildirir. 

aşaġa: Ve ol ŧavuġı zenbįl ile aşaġa śarķıtdı 297a/12, Cihān-baħş pederin görince 

kendin Evren-gūş-ı Baĥrį’den aşaġa atdı 386b/12-13, Būrzū çünkim tābl-bāz yine ŧarra 

urdı ve raħşından aşaġa indi 388a/10. 

beri/berü: Ĥikmet gör kim ötede bunlar yaylaķdan gec ķalķup berüye gelince 313a/10,  

girü: Ben de ġayrı girü dönüp varup öldürdüklerime baķdum. 307b/6, Hemān Tatarlar 

Hūmān’ı alup girü ķaçdılar 309b/19, Efrāsiyāb ile vedāǾlaşup Efrāsiyāb girü döndi 

312b/18. 

içeri/içerü: Pür-ġażab apul apul bār-gāhdan içerü girince Bįjen ayaġa ŧurdı313b/25, Ol 

gelen pehlivānı içerü aldılar 321a/3, Ǿasker ile içeri yüridi 365a/4, Orduya gelüp bār-

gāh-ı Ŧālįmūn’dan içerü girdi 368a/2, Ŧārıķ ǾAyyār segirdüp tozdan içeri girüp 

381a/18. 

 ileri/ilerü: Bre ne yabana söyler bu gec-nažar nā-bekār?” diyüp ileri yüridi 405b/17-

18, Gördi olmaz, ilerü ŧaban ķaldırup vardı 407b/16, Bunlardan biri ilerü gelüp 416a/.  
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ķarşu: Ekvās Türk’e ķarşu varup muķābil oldı 284b/8, El ayasın ķarşu virdi ve kef-i 

destinde żabŧ eyledi 301b/1, Bir maĥal yirde ķarşu gelüp Hūmān on biñ er-ile Śarśar’uñ 

üzerine yüridi 407b/18. 

ŧaşra: Belħ’den ŧaşra çıķardı ve yolladı 316b/4, Hezįrān ŧaşra bār-gāhın çıķardup kendü 

daħı ŧaşra çıķdı 321a/20, Bār-gāh-ı Ŧįmūr Şāh’dan ŧaşra çıķdı 333b/17. 

 yaķın: Pįl-pāy Ǿayyār yaķın gelüp baķdı 360a/24, ĶalǾa-i Berehmen’a gelüp ol ķadar 

yaķın vardılar kim ķalǾa göründi 394b/5. 

yuķarı/yuķaru: Śuya atılup gice içre ķoġaya śarılup bekci ķovayı yuķarı çekdi 299b/18, 

Ol yire kemend atup yuķarı çıķdı 347a/8, Būrzū’yı ol kemend ile baġlayup Būrzū’yı 

yuķaru çekeler 393a/20. 

 

3.4.4. Miktar Zarfları  

3.4.4.1. Doğrudan Doğruya Zarf Olanlar 

ķatı: Benį Ādem’e göre ķatı baǾįddür 318a/14, Ammā bu ķatı teklįfdür 358a/2. 

 

3.4.4.2. Sıfatlardan Yapılanlar 

az: Źelzāl-ı Maġribį az ķaldı raħşından źemįne ser-nigūn olayazdı 331a/20, Felįhā 

menǾ idince ecel terleri döküp az ķaldı kim Felįhā’nuñ altında olan raħşuñ miyānı 

şikest ola 337a/6-7, Ķapu gitdükçe yirinden oynayup dervezeleri sökilüp yıķılmaġa az 

ķaldı 364b/20-21. 

biraz: Ancaķ murādum seni şimdi biraz dögmekdür 342b/18, Pįl-pāy alup biraz yir gibi 

olup 350a/17, bunlar biraz yaķlaşup 353b/9. 

çoķ: ǾĀķıbet Gįv girdi, çoķ niyāz eyledi 304a/9, bu maǾķūle çoķ naśįĥat eyledi 

390a/20, bu gūne çoķ söyledi 390b/9. 

ħayli: Cihān-baħş’uñ nįzesinden ħayli ıżŧırāb çekdi 290b/13, Ammā ħayli zaĥmet 

çekdi 321b/17, Pādişāhum ħayli ķuvvete mālik serverdür 384a/1,  

ol ķadar: Ve Cihān-baħş’ı ol ķadar vaśf eyledi kim 327a/18, Ŧārāķ’ı ol ķadar aradılar 

kim bį-tāb ķaldılar 346b/19, Ol ķadar gitdi ki 351a/14, ol ķadar keşākeş eylediler 

396a/16, Belį, böyle oldı.” diyüp ol ķadar söylediler kim cümlesi inandı 397b/24. 

şol ķadar: şol ķadar vardur kim Ħudā’yı bilmeyüp kendüñüz fürūzān eyledüñüz 

357a/23, Ancaķ şol ķadar var kim 370b/18, Ancaķ şol ķadar didi kim 377b/17. 

pek: Seni cānum pek sevdi 297b/9, Pek ibrām eylersin 311a/3, Ġażab ile pekçe 

çekmişim 338a/6, Yeter śoñra pek keyf olup Ǿalāmet-i keyf ile bir iş olur 391a/2. 
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3.5. Edat  

Edatlar, tek başlarına mânâları olmayıp, ancak cümledeki başka kelime ve öbekler 

arasında çeşitli münasebetler kurmaya yarayan âlet sözlerdir, vasıtalardır187.  

   

3.5.1. Son Çekim Edatları  

Bu edatlar isimlerden sonra gelir ve cümledeki diğer öğelerle zaman, mekân, yön vb. 

bakımdan ilgi kurarlar.  

 

3.5.1.1. Eksiz Hâl İsteyen Edatlar 

3.5.1.1.1. Benzetme Bildirenler 

gibi: siper āyineleri çįnį ŧabaķ gibi ŧaġıldı 288a/2, Ķahrām’uñ parmaķları toħumluķ 

ħıyara dönüp her bir parmaġınuñ dibinden ķan fevvāre gibi atıldı 301b/4, ǾAnter 

Şāh’uñ eñsesi çam ŧas gibi çıñlayup “Oħ” diyü yüzinüñ üzerine ķapandı 346a/17, Ve 

berg-i ħazān gibi ditremege başladı 381a/12, Ebreş gül-endām’ı meydāna sürüp yanar 

āteş gibi Cihān-baħş’uñ öñin aldı 383a/7. 

Zamirlerden sonra: Ben anuñ gibi degülem 341a/2, Bā-ĥuśūś senüñ gibi 349a/15, Sizüñ 

gibi dilāverler 357a/25, Kendüñ gibi işte beni 364a/17. 

 

3.5.1.1.2. Sebep Bildirenler 

içün: Ciger-kūşeñüz Sām-ıla şikār içün 291a/2, Seni ħalāś eylemek içün 299b/23, 

Cānımuz ħalāś içün 343b/22, Sihām-ı Ĥabeşį içün 348a/11, ħaber almaķ içün 350a/9, 

Ķārūn dįv-bend ħāŧırası içün 389a/22. 

Zamirlerden sonra:  Efrāsiyāb anuñ içün 298b/15.  

diyü Gelince eglenüñ diyü śalıvirmedüm 288b/17, Bu āteş ne ola?” diyü Ǿamūdın 

ķapup āteşe ŧoġrı gelürken gördi 297b/22, Birķaç gün ceng teǿħįr eyle.” diyü 

Ferāmurź’a ħaber gönderdi 304a/20, Cürmüm Ǿafv eyle, Ǿilāc ideyim, bilmedüm, ħaŧā 

eyledüm.” diyü yalvarmaġa başladı 419a/20,  

bināǿen Ancaķ götüren düşmenlik içün degül dostluġa bināǿen götürmiş 318b/7. 

 

 

                                                 
187 Necmettin Hacıeminoğlu, Türk Dilinde Edatlar, İstanbul: MEB Yayınları, 1992, 5. 
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3.5.1.1.3. Beraberlik Bildirenler 

bile: Ŧārāķ ǾAyyār Fitne Rāy vezįrüñ etbāǾına ķarışup çādırına bile gitdi 348a/3, Var 

imdi Verāy Nār-ı Nūr’uñ himmeti senüñle bile olup ķaba ķaba çıķan tütünleri gözüñ 

nūrlandursun 356a/17, Cihān-gįr at-ıla bile yıķıldı 380b/8, Būrzū’nuñ yanına ħāźıķ 

ĥekįmler ķoşup ķırķ biñ Ǿaskeri ve pehlivānları bile Merķad-ı Ādem’e gönderdiler 

394a/1, Ammā bir đarb yimiş kim daħı bu đarbı pederi Rüstem’den bile görmemiş idi 

411a/6. 

birle: Ǿālem nūr-ı Yezdān birle münevver ve müzeyyen olduķda 332a/25, Cihān-baħş 

gelüp Ǿażamet-i tām birle 354a/3, bir kerre saǾy u ihtimām birle 358a/6. 

ile: Nāme getüren kimesne ile 285a/10, Nāhįde Bānū ile 308b/18, Ammā ķarındaşı şāh 

ile Fitne Rāy 354b/4, biñ belā ile 355b/23, ol ġaddāre ile 372a/12, Gordāferįd ile 

388a/5, yüz biñ sipāh ile 402a/5. 

 

3.5.1.1.4. Yer ve Tarz Bildirenler 

üzere: Enher Şāh bu tedbįr üzere 308b/23, VuķūǾı üzere beyān idüp 310a/4, Āsān-vech 

üzere menǾ eyledi 340b/3. 

 

3.5.1.1.5. Uygunluk,  Denklik ve Nispet Bildirenler 

göre: Di imdi ĥamle eyle görelim, ķaddiñe göre hünerüñ var mıdur? 380b/22, ol 

ħaśmuñ miķdārına göre đarb urur ve miķdārına göre ālāt ķullanur 384b/8, Fermānuñ 

ne yüzden olursa aña göre varup ifāde ideyim. 386a/24, Śoñra ne žuhūr eylerse aña 

göre tedārüki görilür 404b/5.  

 

3.5.1.2. Yaklaşma Hâli Eki İsteyen Edatlar 

-a/-e degin: irtesi güne degin 321a/21.    

-a/-e dek: bār-gāhına dek 313b/12, bu maĥalle dek 337b/1, şimdiye dek 345b/12, ikindi 

vaķtine dek 357a/4, Ceyĥūn kenārına dek 397a/18. 

-a/-e ŧoġrı: ŧaġa ŧoġrı 342a/19, kendü Ǿaskerine ŧoġrı 357a/14, Ǿalemlerinüñ sāyesine 

ŧoġrı 361a/20,  ķalǾa ķapusına ŧoġrı 391b/20. 

-a/-e ķarşu: Ĥāśılı Ferāmurź’a ķarşu gelüp aĥvāli naķl eyledi 317a/5, Evren-gūş-ı 

Baĥrį’den źemįne atılup Sām’a ķarşu yüridi 382b/6, Ferāmurź’a ķarşu ŧurup Ferāmurź 

da ķalķdı 391b/7, Efrāsiyāb Ferāmurź’uñ tįġına ķarşu ŧurmaġa cesāret idemeyüp döndi 

411b/2-3. 
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tā: Farsça olan bu edat “-a/-e ķadar” anlamı ifade eder: Tā sarāy-ı Humāyūn’a varınca 

gideyim 313a/19-20, Tā Cihān-baħş’dan emr olmaduķça ceng eylemezlerdi 373b/22-

23, Ġayrı Hezįrān-ı Fįl-süvār ile imtiĥān olup tā ayırd olmayınça ceng 

eylemeñ.322a/22, Şimden girü bu şekl ile ben Įrān’a gitmem tā ol oġlāndan intiķām 

almaduķça 396a/20. 

 

3.5.1.3. Ayrılma Hâli Eki İsteyen Edatlar 

3.5.1.3.1. Yer ve Zaman Bildirenler 

-dan/-den girü: Şimden girü Belħ’e gidelim 289a/23, Siyāmek Şāh şimden girü beni 

ķatl ider 302a/22.  

-dan/-den śoñra: şimden śoñra 365b/24, eyledükden śoñra 367a/14, Bundan śoñra 

373a/23, andan śoñra 376b/25, temennādan śoñra 378b/20, ķılınduķdan śoñra 381b/16, 

Cümlesinden śoñra 387a/3, müşāvereden śoñra 397a/3, Birķac günden śoñra 405a/25. 

-dan/-den yaña: Benden yaña 310a/20, kendüden yaña 388a/14, Įrānįden yaña 400a/10.   

-dan/-den aşaġa: raħşından aşaġa 388a/10, burcdan aşaġa 392a/16, ķaśrdan aşaġa 

395a/9.  

 

3.5.1.3.2. Sınırlama Bildirenler 

-dan-/-den ġayrı: Senden ġayrı 331b/2, gitmekden ġayrı 408a/11, benden ġayrı 

417a/17.   

 

3.5.2. Soru Edatları 

āyā: Āyā Įrānįlerden midür yoħsa bizden midür? 309b/6, Sihām-ı Ĥabeşį āyā kim bir 

nāme daħı göndere mi? 378b/18.  

Ǿaceb: Gördi Pil-pāy ǾAyyār görinmez Ǿaceb nice oldı 353a/13, Baña ne Ǿaceb reng 

eyledüñ? 410a/11.  

ķanda: Śoñra ķanda giderse gitsün 292b/20, Her ķanda murād iderseñ maŧbaĥ ķurup 

ŧaǾām pişür 296b/14, Hele bir ĥāl-ile ħaber aldı ki ħalāś olmış velākin ķanda gitdügin 

kimse bilmez 353a/14, Cān elümden ķanda ħalāś idersiz? 361a/10, Yā ķanda imiş? 

386b/2, Ve ķanda gidersin? 407a/22, Ķandan gelüp ķanda gidersin? 415a/21. 

ķandan: İy ħvāce! Ķandan gelürsin?296b/11, baña ķandan žuhūr eyledin? 326a/19, 

Ķandan gelürsin ve adın nedür? 345b/17, Ķandan gelüp ķanda gidersin? 415a/21. 

ķanı: Bre ķanı cellād? 301a/6, Bre ķanı şu nā-bekār gelsün görelim 338b/20, Ķanı 
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Cihān-baħş? 386a/25, Ve ķanı sizüñ libāsuñuz kim aldı? 394b/7, Ķanı ol senüñ bu 

ħaberi getüren ādemlerüñ? 398a/19. 

niçün: Yoķ pādişāhum, niçün öldürür ĥāżır pehlivānları? 341b/9, ǾAyyār niçün içmez? 

344b/2, Dilāver ĥāżır ħalāś olmış iken kendüñi ĥusn-i iħtiyār-ile tekrār niçün bende 

itdirürsin? 348a/18, Elem çekerdi ki niçün ol Ǿayyārı ķaçurduñ? 352b/3, Niçün 

meydāna girersüñüz? 359a/20, Beyhūde niçün birbiriñüze ķaśd idersüñüz? 369b/1. 

ne: Sāve daħı ne ĥāl-ise menǾ eyleyüp 287a/17, Ne yaman baña ķıyduñ? 288a/15, Bre 

ne söylersin? 294b/5. 

neden: Neden lāzım geldi aña uyup ceng eylemek? 291a/12, baña ħuśūmetüñ 

nedendür?350b/14, Neden ötüri daǾvet eyledüñ? 409a/14. 

nere: Ve bu ara neredür? 350b/9, Lākin bura neresi ola?360a/20, Beni nereye 

götürürsin? 407a/23. 

niçe/nice: Pil-pā’yı niçe eyledüñ? 352b/9, Śaķalum benüm niçe oldı? 353b/10, Zerdūn 

Şāh ġayrı şaşup niçe ideçegin bilmedi 365a/6, Niçe gördüñ Rüstem’i? 384a/6. bu gūne 

nice naśįĥat-āmiz kelimāt ile nāmeyi ħatm itmiş 389a/24, Şimdi nice idelim? 389b/9, 

Śoñra nice olduġın bulımadı. 391b/18, Yarın Ferāmurź ile ĥālimüz nice olur? 406b/24. 

nice bir/niçe bir: Parmaġına geçürüp Seħāb-ı Zengį’nüñ fįlüñ kellesin nişāna alup niçe 

bir seng atdı ise gelmedi 359b/12, Ferāmurź murādın bilüp Ǿalem sāyesinden nice bir 

naǾra urdı ise çoķ raħş ürküp śāĥibin yire urdı. 381b/3-4, Niçe bir nāme gönderürler 

390a/6. 

 

3.5.3. İşaret Edatları  

işte: Yā Hezįrān işte senüñle bugün ķırķ gündür kim ceng eylerüz 322b/24, işte ben de 

bugün gelüp bu ķonaķda buldum 327a/1, Var Ǿayyār ol şāhuñ olan śaķśaġan Ǿaķıllu 

ǾAnter Şāh’a söyle yabana söylemiş, işte meydān 339b/6, Hāy işte beni bunda getüren 

budur 360a/23. 

 

3.5.4. Kuvvetlendirme Edatları 

Fiildeki ifadeyi kuvvetlendirmek için kullanılan bu edatların metinde geçen örnekleri 

şunlardır:  

da/de188: śoñra duyup da niçün baña ħaber virmediñüz diyü bize ħıŧāb eyler 291a/1, 

                                                 
188 Edatın türeyişi ile ilgili olarak “Mehmet Özmen, Türk Dili Üzerine Makaleler, 1. Basım, Ankara: 

Akçağ Yayınları 2010, 11-17.”’ye bakınız. 
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Ħoş-imdi birķaç gün geçsün, eyüce olayım da görüñ 361b/15, Selām virürse de 

selāmını almañuz 388a/9, Ben bu ķadar cılasın yigitlere varmadum da şimdi senüñ 

zişt-rū kebūd çehreñe mi māǿil olup varayım? 413b/15-16. 

daħı: Ferāmurź daħı ol gice ziyāde mest idi 303a/10, Öteden Sehįl’e daħı at irişdirüp 

süvār idüp Ǿalem śāyesine iletdiler 305a/1, Ĥurrem Şāh daħı ne disün 324a/7, Nā-gāh 

ormandan berü bir āhū daħı žuhūr idüp 335b/12, Felįhā daħı kendi olduġı yire gitdi 

337a/3, Bunlar daħı ĥaps olduķları ĥāli söyleşür 349a/14, Bir yıl daħı olursa 361b/25, 

Bāb-ı sarāya geldükde bir Ǿažįm ķırılmaķ daħı anda oldı 365a/11, Semūm daħı zencįri 

eline alup 370a/25, Cihān-baħş daħı Ħusrev’i medĥ eyledi 381a/3, Yoħsa Įrān’ı daħı 

ħarāb eyler 400a/3. 

illā: Kimseyi istemem, illā Rüstem meydānuma gelsün 287a/14, Ve-illā bir ġayrı 

ĥarāze mümkin degüldür 378b/25, Ve-illā muħālefet idüp gelmezseñ günāhı boynuna 

387b/14, Eger ölmeyüp yine gelürsem ħoş ve-illā gelmezsem śaķınuñ 410a/3. 

hep: DLTde’ bu edat “çok, hep, bol, bütün, tamamiyle” gibi anlamlarda köp/kop olarak 

geçmektedir189. Tāzelik Ǿālemi hep başımuzdadur 289/13, Bunlar hep geçerken şāhlar 

taĥt üzerinde ayaġa ŧurup selāmlardı 376b/20, Hep bu ġavgālara sebeb sensin kim bu 

ķadar fitne ve fesād ve ceng senüñ-çün oldı 391a/24-25, İy nā-bekār Ǿādį hep bu ķadar 

fitne ve fesāda bāǾiŝ ve bādį olan sen degül misin 401a/5-6.  

ne: Bu edat metinde genelde soru edatı olarak geçmiştir. Kuvvetlendirme edatı olarak 

kullanıldığı örnekler şunlardır: Eger ŧoġrı yoldan baśup ġalebe eylersem ne ħoş 

287b/12, Kendiñüz gelürseñüz ne güzel 302b/18, Eyvāh laǾįn ne yavuz iş geçdi gitdi 

serverüm 319a/25, Hāy nā-bekār Ĥabeşį ne acı ķuvvete mālik olur 336b/2, Poħ ne laŧįf 

ĥalvā imiş. 350a/17. 

 

3.5.5. Çağırma-Hitap Edatları 

yā: Ħayır yā Humāyūn Şāh! 287b/11, Gel yā Rüstem! 296a/23, Gelmez yā Rüstem 

310a/15, Var yā Ŧūs! 314b/19, Gel yā Gordāferįd yanuma 388a/18, Neyleyem yā 

Būrzū saña bir söz söylerdüm 388b/21. 

be: Be yüri gidelim 394a/24. 

bre: Çek elüñ bre sefįh oġlan! 291a/8, Efrāsiyāb Bre binüñ eyledi 310a/6, Bre ne 

                                                 
189 Birol İpek, Divanü Lugâti't t-Türk'te Başta Kullanılan Kuvvetlendirme Edatları, Fırat Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, 2010, 193, (Eski Türkçenin Grameri isimli eserinde Gabain, 

bu edatın kökünü (ķo-d- ) (“koymak” kuvvetlendirme fiilinin kökü “ķo- fiilinden ) –p zarf-fiil eki 

gelerek “bütün, hep” anlamında olduğunu iddia eder, akt. İpek, 193.) 
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ŧurursuñuz 313b/7, Śuś bre küstāħ nā-bekār senüñ ne ĥaddüñdür 337b/16, bre ķoma 

gitdi, öñin aluñ ŧutuñ 346a/23, Bre meded, ŧabl-ı ārām çalduralım 361a/15, Vāy bre 

nā-bekār daħı söylersin 410b/12. 

iy: Yabana söyleme iy Geylānį 290b/19, Nereye gidersüñüz iy nā-bekārlar? 297b/24, 

Bendedür iy dilāver-i Ǿālem 307b/24, Bre nedür iy ħādimler? 313b/14, Niçesin iy nā-

bekār ħākį ne Ǿaźāb ile helāk ideyim? 319a/13, Buyuruñ iy dilāver, bār-gāhımuza teşrįf 

idüñ 322a/15, İy bed-çehre zengį nā-bekārı! 410b/19. 

hey: Şeddādį binā mısın hey nā-bekār! 323a/7, Bildiginden ķalma hey nā-bekār! 

328b/1, Bre hey pādişāhum, altun içün dimem 333b/4, Var hey nā-bekār Ĥabeşį 

343a/2, Bre hey Ǿayyār sen orasın neylersin 348a/19, Be yüri hey nā-bekār Ħabeşį! 

363b/6. 

 

3.6. Bağlaç 

Görevdeş ya da anlamca birbiriyle ilgili kelimeleri, kelime gruplarını ve cümleleri 

birbirine bağlayan ve şekil ve anlam bakımından ilişki kuran dil birliklerinin birlikte 

kullanılmasını sağlayan gramer yapısına bağlaç denmektedir190.  

 

3.6.1. Şart Bildirenler 

bārį: bārį tenhāda öldürün 295a/16, İy şāhlar oldı olacaķ bārį tamām olsun 333b/15,  

ikisin bārį senüñle alup getürelim 350a/15. 

eger: Bildüginden ķalma, eger sen bizi öldürürsen Nār-ı Nūr bizüm ķanumuz senden 

alur 365b/6, Ve eger kimse yoķ ise girüp şol āhūyı kebāb idüp 377a/22, Yā Sihām eger 

merd iseñ inśāf eylersin 385b/22. 

gerçi: Gerçi Būrzū-yı Kūçek Ǿilm-i ħadengde yegāne idi 396b/4, Gerçi bizüm 

pehlivānlarımuz cümle zaĥm-dār oldı 406a/25. 

egerçi: Egerçi Behrām-ı Evren-süvār’a öyle cevāb virüp irsāl eyledi 324b/23, Egerçi 

āsān-vech üzere menǾ eyledi 332a/11, Egerçi bir mūyına haŧā gelmemiş 355b/20. 

 

3.6.2. Sınırlama Bildirenler 

bu lįke: Bu lįke ben (2) Keyħusrev’i çalup oraya iletebileydüm 300a/1-2, Bre meded 

bu lįke öyle olaydı 347b/15, bu lįke bu gice işüñ rāst getüre iy ser-bāz-ı cihān 347b/23, 

                                                 
190 Serdar Yavuz, Türkiye Türkçesi Ağızlarında Bağlaçlar. Diyalektolog-Ağız Araştırmaları Dergisi, 

(3), 2016, 59. 
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Bu gice varup bu lįke Sihām’ı çalup getürebileydi 357b/13, Bu lįke “Śabāĥ olmadın iş 

görebileydüm 358a/18. 

lākin: Lākin bir fırśatın bulamadum 327a/4, Lākin varup niçe olduķlarınuñ ħaberin 

getüreyim 329a/15, Lākin pek muħāŧaradır 333b/4, Lākin gerekdür kim beş kįse altun 

Nār-ı Nūr ĥuddāmına śadaķa viresin 347a/2. 

velākin: Velākin bunca eĥibbādan devr olup pederüm Rüstem śāĥib-ķırāna ve dāyum 

Ferāmurź-ı gord-i leşker-şikene, vālidem Güşāsb Bānū’ya ĥasret giderem 295a/23-24, 

İşte gör ĥālüñi, seni niçe ele getürdüm velākin seni şimdi öldürsem gerekdür 348a/25, 

Hele bir ĥāl-ile ħaber aldı ki ħalāś olmış velākin ķanda gitdügin kimse bilmez 353a/14, 

Velākin ceng merd-āne degüldür 369a/9, Velākin sen biraz vaħşį ŧabįǾat olduñ 390a/3. 

 

3.6.3. Sıralama Bildirenler 

ammā: Egerçi oķ āhūyı urdı ammā yufķa yirine urdı 290a/17, Keyħusrev Kāmrān daħı 

“Gelsün!” didükde ammā bevvāblar çıķup bunları içeri aldılar 291a/19, Ferāmurź 

ammā ġāfil degül 298a/1, Heybet ü śalābet ile gelür, ammā ne gelür! 407b/25. 

 

3.6.4. Sebep Bildirenler 

çün: Ammā çün śabāĥ oldı 289a/21-22. 

çünki: Bįjen çünkim mest idi 313b/1, Sulŧānum, çünkim murādın tebdįl olmaķdur, seni 

tebdįl ideyim 320a/13, Pādişāhum, çünki bir işdür oldı 342a/10, Eź-įn-cānib çünkim 

śabāĥ oldı 349b/21. 

 zįrā: Elbetde barışursın, zįrā Rüstem’e kim cevāp virse gerekdür? 288b/1, Gelürken 

Şeydįz’e rāst gelüp zįrā kendi daħı Zenge leşkerüñ öñince gelürdi 300a/12-13, śaķın 

baña incinme, zįrā bilürem 316b/2, Bir ħoş baśįret üzere ol, zįrā kim benüm niyyetüm 

yine Zerdāb ķalǾasına varmaķdur. 352b/11, Yārmān zįrā eyü idi 407a/11. 

 

3.6.5. İstisna Bildirenler 

meger: Birķac ķadeĥ bāde nūş idüp meger Şemse Bānū da Kūh-ı Ķāf otlarından bir ot 

(17) var idi 318a/16-17, Ammā rāvį ķavlince meger aħfāda perrįler var-ıdı 326a/17, 

Sizin meger böyle ĥįleñüz mi var-ıdı? 344b/4, Ħūrşįd Şāh meger evvelden ĥāżır 

eylemiş-idi 375a/1. 

yaǾnį: Ŧoġrı bār-gāh-ı Rüstem’e yaǾnį Keyħusrev Kāmrān dįvānına kim bār-gāh öñine 

gelüp ŧabl-bāza ŧarra urdı 388a/6. 



 

 

102 

 

 

3.6.6. Açıklama Bildirenler 

belki: Belki saña da Ǿıtāb gelür 288b/8, Śoñra pādişāh ŧuyup belki incinür 296b/22, Tā 

belki rāst gelüp biri öldürür 302a/13.  

elbette/elbetde: Elbette vir āhūyı 290b/6, Elbetde şu Ǿaskeri ķıralım 303b/22, Bugün 

elbetde bu zarār intiķāmumı aluram 306a/6, Elbetde ben kendim gitmege muĥtācdur 

307b/25, Zįrā elbette seni ne yüzden olursa olsun alup giderem 310b/12. 

gerekdür kim: İmdi nāme vuśūlünde gerekdür kim ķızı Hezįrān’dan alup ĥużūrıma 

irsāl idesin 321a/10, Nāme vuśūlünde gerekdür kim ķızuñ Hezįre Bānū’yı ser-

ķaplanum olan Hezįrān-ı Fįl-süvār’a viresin 324b/10, Lākin gerekdür kim beş kįse 

altun Nār-ı Nūr ĥuddāmına śadaķa viresin 347a/2. 

ĥāśılı kelām: Ĥāśılı kelām RaǾdūş’ı ve Sālūk’ı ve Pįşevį’yi ve Kahrāc’ı ve Ĥaytāl’ı 

aldı. 344a/9, Ĥāśılı kelām yidi gün Hezįrān ķalǾaya yüriyiş eyledi 347a/22, Ĥāśılı 

kelām Ferāmurź ol gün ol gice baśdı şemşįri 408b/5. 

ħulāśa-i kelām: Ħulāśa-i kelām birķac gün Sipend{’e} öñinde oturup Ǿayş u nūş 

eylediler 408b/21, Ħulāsa-i kelām bir pençe-i āfitāb ve bir duħter-i zühre-cebįn idi 

292b/6, Ħulāśa-i kelām Ferāmurź’ın cengin görmeyen yeñi gelmiş pehlivānlara ġayret 

düşüp birbiri ardınca meydāna girüp Ferāmurź elinde küşte oldı. 302a/10-11. 

ħulāśa: Ħulāśa Pūlādvend öteden (19) dönüp ŧurdı 286b/18-19, Ħulāśa ħōd çāre yoķ 

351b/14. 

 

3.6.7. Cümle ve Kelime Bağlayıcılar 

ki: Metinde işlek olarak kullanılan ki’li cümleler ilk olarak Türkçeye Uygur Türkçesi 

döneminde girmeye başlamıştır191. 

Şāyed ki bizi istiķbāl eylemeyeler 292b/11, Ahālį-i Belħ bu ĥāli görüp bilürler ki Būrzū 

ile başa çıķılmaz 389a/8, İĥtimāldür ki eger idebilürsek Belħ’ı alurduķ 397a/24, Birķaç 

kimesneler daǾvā eylediler ki “Biz bu işi başa çıķarup icrā iderüz.” didiler 397b/6, Ben 

senden Ǿāciz mi oldum ki ķılıca yapışayım? 410b/22, Zįrā bilürdi ki Ķādir Şāh olsun 

ve Şābūr Şāh olsun zįr-dest ĥerįflerdür 411b/24. 

kim: Menūce Bānū’yı görince bildi kim henūz yaylaķdan gelür 294a/10, Ŧaş öyle 

yuvarlandı kim tā ķalǾa dįvārına urdı 298a/9, Zįrā gördi kim beş on ķadar niķāb-pūş 

                                                 
191 Şinasi Tekin, Uygurcada Yardımcı Cümleler Üzerine Bir Deneme, TDAY-Belleten, Ankara: TDK 

Yayınları, 1965, 62. 
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kimseler giderler 305b/23, Žāhir bellü kim daǾvete gelmişdür 310a/25, Cihān-baħş 

taǾaccüb idüp Ǿaķlına bu geldi kim taĥķįķ sāħiredür 318a/5, Ümįddür kim Nār-ı Nūr’uñ 

devletinde ĥaķķından geleyim 330b/12, Gördi kim ordudan bir ķaraltu çıķdı 342a/17, 

yle kim gūyā ķuru ney-istāna āteş-i sūzān düşdi veyāħūd bārān gelüp sürdi 361a/11, 

Ħūrşįd Şāh’ı ser-nigūn eyledi ve diledi kim bende çeke 372b/19. 

hem…hem…: Bu bağlaç Standart Türkiye Türkçesinde cümleleri bağlamak için 

kullanılırken metinde “hem… ve hem” şeklinde de kullanılarak isimleri birbirine 

bağlamıştır: Ferāmurź bir ķılıç urmış kim hem aġaç ve hem Ǿamūd ve hem dįvi altı 

pāre eylemiş 298a/6-7, Hem śoĥbet-i ħāś eyleyelim hem Kūh-ı Ķāf vādįlerin śayd u 

şikār idelim 318a/12, Hem saña ve hem anlara ħışm eylerem 345a/7, Hem ķızı ħalāś 

idelim hem biz ħalāś olalım 370b/17, Ammā hem yir ve hem ol ķıza nažar eylerdi 

415a/13. 

gerek… gerek: Metinde çoğunlukla gereklilik kipinde kullanılan “gerek” kelimesi bazı 

örneklerde de bağlaç olarak kullanılmıştır. “hem… ve hem” yapısı gibi “ve”li 

kullanımları da mevcuttur: Śabāĥ olup baǾde’l-ġusl dįvāna gelüp gerek Cihān Şāh’dan 

gerek Cihān-baħş’dan ħılǾat giydi 338a/18-19, Gerek ŧaşradan ve gerek içerüden vāfir 

kimesne telef oldı 347a/21, ǾAsker binüp birbiri ardınca gitmekde tā maĥalle dek gerek 

Rüstem’üñ ve gerek Būrzū-yı Kūçek’üñ zaĥmları eyü olmış-ıdı 400a/5-6, Gerek 

bāzirgānlardan ve gerek śāǿir yolcılardan eger bir eyü at gelürse baña ħaber virüñ 

416b/-10. 

hele: Gįv siper berāber virüp hele Behmen’üñ nįzesin menǾ eyledi. Behmen gürz-ile 

geldi 285b/24, Ammā hele göreyim ne ĥareket eyler 318a/6, Daħı biz meydāna 

girmedük hele gör Nār-ı Nūr devletinde bir hem-tān āteş-kede-i berzįn himmetinde ol 

Ĥabeşį’ye neler eylerüz 329a/11-12, Bunlar hele ĥamd idüp “Ħaŧā olmadın sulŧān-ı 

Ǿayyārān irişmiş.” didiler 352a/9-10. 

olsun… olsun: Öteye varduķda dedesi Rüstem olsun ve Keyħusrev ve sāǿir bahādırān 

olsun vuķūǾı üzere ħaber virüp: “Pehlivānlar içinde ve şāh yanında ĥayżum ķalmaz.” 

didi 292a/11-12, ǾAnter Şāh olsun, Fitne Rāy vezįr olsun inandılar 345a/18, ǾAnter 

Şāh olsun Fitne Rāy olsun Ǿažįm şād olup Pįl-pāy diyü Ŧārıķ ǾAyyār’a duǾā eylediler 

352a/17-18, Zįrā bilürdi ki Ķādir Şāh olsun ve Şābūr Şāh olsun zįr-dest ĥerįflerdür 

411b/24. 
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3.6.8. Atıf Bağlaçları  

ile: Kemend ile aşaġa śuya śarķıtdı 299b/24, Zenge-i Şāvrān ile Bānū Güşāsb 

Rüstem’üñ yanına geldiler 300a/23, Niçesin iy nā-bekār ħākį ne Ǿaźāb ile helāk 

ideyim? 319a/3, Ve öyle bir süheyl-i sehmnāk urdı kim daĥme-i Ŧālįmūn śadā ile ŧoldı 

319b/25, Ol da muħālefet itmeyüp vüzerāsı ile İslām’a geldiler 324a/11, Bu nā-bekāra 

böyle pehlivānlar birbir girmek ile cevāb virmek güçdür 355a/8, Luŧf ile beyān eyle, 

işidelim 366a/22, Cihān-baħş elinde ķalan zencįr pāresi ile Sām’uñ başına niçe urdı 

382b/16, Tūrān-zemįn dilāverleri ile süvār olup geldi 404a/11. 

yā: Öyledür, yā nidelim delüķanludur 289a/13, Hāy mekkāre! Yenildüñ, yā ben de 

anuñ intiķāmın sende ķor mıyam? 302b/6-7, Pādişāhum yā neyleyem, gelmedi 315a/7, 

ŚaǾlūk-ı Zengį yine žann eyledi kim Cihān-baħş yine yā cāzū veyā dįv perrį şerrine 

rāst geldi 318b/2, ǾAnter Şāh’a ol ķıyāfet ile varınca ŧurmaz lā-büd yā kendi gelür, yā 

Ǿasker gönderür 338a/9, Ŧutalım öyle olmış, yā Sihām-ı Ĥabeşį Seħāb’uñ eyü olmasına 

baķar mı? 361b/22-23, Elbetde yā śuyumdur yā ŧopraġumdur 409a/15.  

yāħūd: Yā vir āhūyı yāħūd zūr ile Ǿarżuñ yıķup aluram 336a/11, Śoñra yā ceng ideyüz, 

yāħūd kendüsine tābiǾ oluruz 362a/3, ĶalǾaña yāħūd yarın meydāna gelesin 389b/20, 

Keyħusrev ise Būrzū-yı Kūçek üzere gitmege yāħūd Būrzū üzerime gelürse diyü 

Ǿasker cemǾ idüp 397a/16. 

 

3.6.9. Atıf Vavı  

ve/vü/u/ü: Şemse Bānū’yı Şāh-ı Įrān’a Ǿaķd ü nikāh idüp 289a/18, birbirleriyle Ǿahd ü 

güft eylediler 301b/13, Zenge-i Şāvrān daħı destūr ile Efrāsiyāb ĥużūrına girüp ādāb 

u erkān icrāsından śoñra 310b/1, zer ü züyūra ġarġ idüp neşşāteler ikisin daĥı ħasene-

zįb zįnet virüp yüzlerine al divaġ aśdılar 311b/18, Hem śoĥbet-i ħāś eyleyelim hem 

Kūh-ı Ķāf vādįlerin śayd u şikār idelim 318a/12, Ammā ben urup yıķdum ve aldum 

336a/1, Cihān-baħş nįzesin żabŧ idüp geçdi ve ser-i meydāna vardı 336a/25, Aħşam 

olınca yine ġālib ve maġlūb belli olmadı 337a/2, Heybet ü śalābetinden yüzine 

bakılmaz 339a/19, İrüp Cihān-baħş’a bir nįze ve bir gürz urdı 340a/8, Bunlar bār-gāh-

ı Ŧālįmūn’uñ keŝretin ve zįnetin görüp anda olan pehlivānları görüp reşk eylediler 

341b/1, Biraz śoĥbetden śoñra ayaġa ŧurup Cihān-baħş’ı şāhlar ve begler ile daǾvet 

eyledi 344a/7, Ve her dāǿim girye vü zār iderem 366b/3-4, anı da ayende vü revende 

bāzirgānları śoyup mālların ellerinden alur 394a/13, nāle vü feryād idüp geldi 402b/6. 
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3.6.10. Benzetme Bildirenler 

ola ki: Himmetüñüz ile varup bir kerre saǾy u ihtimām birle ŧurışım ola ki Nār-ı Nūr 

āsān eyleye 358a/5-6. 

şöyle: Gāh şöyle gāh böyle olur 352b/19, Ŧanŧarān’a ħaber gönderelim, maǾşūķañu 

şöyle bir Ĥabeşį almaķ ister. Gelüp ķurtarasın 370b/22, Ben şöyle bir tedbįr eyledüm 

373b/7. 

beñzer: Ŧaġa beñzer bir dilāverdür 339a/20-21, dįv palazına beñzer ehrimeni bir đarb 

ile yıķup miyānından ħançer-i Ķahramānį aldı kim ben virmiş-idüm 388b/2. 

gūyā Efrāsiyāb daħı gūyā Şāh’uñ ħātırı içün 289a/14, Öyle giderdi ki gūyā bād-ı śar-

śar gibi 351a/14, Gūyā ķuşcılar tekkesine dönmiş 353a/1, Gūyā kendinden bir şey tırāş 

eylemeyeler 382a/12. 

 

3.7. Ünlemler 

āh: bu ünlem incelenen metinde genelde isim olarak kullanılmıştır: Hemān Pūlādvend 

bir kerre āh idüp 288a/15, Cihān-baħş’uñ raħşını alup āh vāh iderek şehre geldi 318b/3, 

nev-civān öyle bir āh eyledi kim 366a/19, ol nev-civān tekrār bir āh çeker 366a/23.  

hāy: Hāy laǾįn! 298a/1, Hāy beni ġafletle ŧutdı 353b/21-22, Cihān-baħş’uñ biraz dārūsı 

defǾ olup nā-gāh ķulaġına bir hāy hūy śadāsı girüp 360a/18, Hāy hāy sen ol Cihān-gįr 

misin kim büyük ķarındaşın var-ımış 380a/9, Yüri hāy nā-bekār! 416a/8. 

meded: Hāy meded şimdi baña pederüm Ferāmurź Ǿitāb ider. 291a/9, Bre meded ŧāye!  

292b/16, Bre meded oġul 316a/19, Bre meded dönüp varalım 350a/15, Hey meded 

şöyle bir Ǿayyār-ı ŧarrār gitdi 392a/23, Hey meded şol dilāver dįvāne oldı 418b/22. 

vāy: Vāy bre nā-bekār ħākį 319a/23, Vāy gözüm! 346a/22, Vāy bre nā-bekār daħı 

söylersin. 410b/12.  

 

3.8. Fiil 

3.8.1. Olumsuzluk Eki  

-ma, -me olumsuz çatı eki: Türkçenin bilinen ilk metinlerinden günümüze kadar 

yüklem olan çekimli fiillerle beraber kullanılan olumsuzluk ekidir. Fiil kök ve 

gövdelerinden sonra gelip onların manalarını olumsuzluk yönüyle genişleten  “-mA”  

eki olumsuz fiil cümleleri oluşturulurken kullanılmaktadır192. 

                                                 
192 Nadir İlhan. Türkçede Olumsuzluk,  Karaman Dil Kültür ve Sanat Dergisi,  T.C. Karaman Valiliği 

Yayınları, TBBM Yayınevi, 2005, 271. 
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durmayup 360a/2, ķalmamışdı 360a/8, olmadum 297a/21, añlamaduñ mı? 297a/23, 

Olmasun 301b/23, ķorķma 302b/9, ķomazlar 303a/3, baķunmayup 311b/5, śataşmasun 

314a/10, söylemedi 314a/22, bulunmaz 318a/18, unutmayasın 319b/15, olmazam 

320b/20, bakılmaz 321b/1, eylemeyüp 329b/19, olmayasın 341a/4, ayrılmaz 342a/4, 

Ŧuyılmadın 349a/18, uyumadı 350a/25, yıkmayayım 355b/5, durmayup 360a/2, 

baśmayaydı 361a/17, ķıymayam 363a/4, ayrılmazuz 365b/25, ķaldıramaz 367b/16, 

Diñlemedüñ 367b/23, eylemez misin? 370a/12, idemedi 370b/4, getüremez 376a/2, 

dime 384b/2, şübhelenmesin 384b/6, beñzemez 395b/5, śalıvirmeyelim 404b/19, 

gelmezsem 410a/3. 

-maz, -mez sıfat-fiil eki: Olumsuzluk kavramını içinde bulunduran bu ek fiil kök ve 

gövdelerine gelerek onları sıfatlaştırır. Bu sıfat fiil eki muhtemelen –ma olumsuzluk 

eki ve -z geniş zaman ekinin kendi işlevleri dışında kaynaşarak meydana getirdikleri 

yeni bir ek olduğu için çekimli fiillerdeki yapının aksine bitişik olarak 

değerlendirilmelidir193.  

kendin bilmez bir oġlandur 291a/12, Bir vechle girilmez bir śarb ve metįn ķulledür 

299b/16-17, Oradan ķaçup bir tenhā çıķmaz śoķaġa girdi 346a/24, at yaramazdur 

417a/11. 

 

Çekimli fiillerde de sadece geniş zamanın olumsuzunda bu ek görülmektedir: 

virmezler 285b/6, cevāb viremez 287b/8, rıżā göstermez 293a/20, Cihān-baħş gördi 

olmaz 323b/23, Başuma gelen ķażāyı ŧuymazsın 352a/22, Ol zamān Ķahŧarūn gibi bir 

bahādır pehlivānı arayup bulmazsın 419a/11. 

 

3.8.2. Şahıs Ekleri 

Şahıs ekleri fiilde meydana gelen iş, oluş ve kılışın kim veya kimler tarafından 

yapıldığını belirtmek amacıyla kullanılan eklerdir. Bu eklerle yüklem şahsa bağlanır.  

Metindeki tespit edilen şahıs ekleri genel olarak Eski Türkiye Türkçesinin özelliklerini 

taşımaktadır. Birçok şahıs eki de ses uyumuna girmeye başlamıştır. 

                                                 
193 İlhan, 2005, 272. 
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Türk dilinin fiil çekimlerinde yer alan kişi eklerini bazı gramerciler 3 gruba; bazı 

gramerciler ise emir ve istek kipleri üzerine gelen kişi eklerini de ayırarak dört gruba 

ayırmaktadırlar194. 

 

3.8.2.1. Zamir Kökenli Şahıs Ekleri 

Eski Türkçe döneminde bilinen geçmiş zaman ve emir hariç bütün fiil çekimleri 

zamirlerle yapılmaktaydı. Batı Türkçesinin başlarından itibaren zamirler ekleşmeye 

başlamış, bu eklerin kullanılma sahası da daralmıştır. Neticede, zamir kökenli şahıs 

ekleri, Eski Türkiye Türkçesinde öğrenilen geçmiş zaman, geniş zaman, gelecek 

zaman,  şimdiki zaman ve istek çekimlerinde kullanılmıştır195. 

  Teklik 1. Şahıs: -am, -em 

  2. Şahıs: -sın, -sin 

  3. Şahıs:   -  (-dur, -dür, -durur) 

  Çokluk 1. Şahıs: -uz, -üz, -vuz, -vüz, -yuz, yüz 

   2 Şahıs: -sız, -siz, -sıñuz, -siñüz 

   3. Şahıs: -lar, -ler 

 

3.8.2.2. İyelik Kökenli Şahıs Ekleri 

Eski Türkçede yalnızca bilinen geçmiş zamanda kullanılan iyelik kökenli şahıs ekleri 

Eski Türkiye Türkçesinin başlarından itibaren şart kipinde de kullanılmaya 

başlanmıştır.  

 Teklik 1. Şahıs: -m 

  2. Şahıs: -ñ 

  3. Şahıs: - 

 Çokluk 1. Şahıs: -k, -ķ 

  2. Şahıs:  -ñuz, -ñüz 

  3: Şahıs: -lar, -ler 

   

 

 

                                                 
194 Şahıs ekleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız: Paşa Yavuzarslan, Türk Dilinde Kişi Eklerinin 

Tarihsel Gelişimi ve Değişimi, 38. ICANAS (International Congress of Asian and North African 

Studies), Bildiriler Kitabı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara 2007, 1953-1966. 
195 Erdem, 2007, 100. 
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3.8.2.3. Emir Ekleri 

 Teklik 1. Şahıs: -ayım, -eyim 

  2. Şahıs: -eksiz 

  3. Şahıs: -sın, -sin, -sun, -sün 

 Çokluk 1. Şahıs: -alım, -elim 

  2. Şahıs: -ñ, -ñuz, -ñüz, -(ı)ñuz, -(i)ñüz 

   3. Şahıs: -sunlar, -sünler 

 

3.8.3. Fiil Çekimi 

3.8.3.1. Haber Kipleri 

3.8.3.1.1. Bilinen Geçmiş Zaman 

Bilinen Geçmiş zaman, hareketin konuşma anından önce yapıldığını ve konuşanın 

hareketin gerçekleşip gerçekleşmediğini kesin olarak bildiğini belirten bir zamandır196. 

Teklik 1. Şahıs: -dı-m, -di-m, -du-m, -dü-m: aldum 290b/2, getürdüm 293b/2, irişdüm 

302b/15, pinhān eyledüm 358b/2, ġāfil bulundum 372a/8, almadım 378b/25, daǾvet 

eyledim 387b/13. 

Teklik 2. Şahıs: -du-ñ, -düñ, -dın, -din,: giydüñ 291b/16, geldüñ 305b/9, ķapduñ 

321b/3, alduñ 322a/2, ne gördüñ ve ne işitdüñ? 325b/15, ĥamle eyledüñ 328b/12, 

gördüñ 343b/22, ħoş geldüñ 357b/17, dimedüñ 413a/17. 

Birkaç örnekte ñ>n değişimi sonucu teklik 2. şahıs eki -dın, -din şeklinde tespit 

edilmiştir: vardın 324b/14, ķul oldın 324b/14, Neylerdin 334/23, ne kemlik gördin 

345a/12. 

Teklik 3. Şahıs:  -dı, -di: aldı 315b/6, geçdi 327b/7, geldi 337b/5, atdı 346b/14, danışdı 

346b/25, ŧurdı 371b/22, söyledi 382a/12, gönderdi 389a/16. 

Çokluk 1. Şahıs: -du-ķ, -dü-k: girmedük 329a/11, gezdük 397a/19, öldük mi 398a/15, 

cabaladuķ 416a/13. 

Çokluk 2. Şahıs:  -dı-ñuz, -di-ñüz: Söyleşdiñüz 322b/14, dimediñüz 325a/1, oldıñuz 

334b/17, işitdiñüz 362b/4, ķodıñuz 393b/1. 

Çokluk 3. şahıs: -dı-lar, di-ler: ķurdılar 327b/5, didiler 337b/5, aradılar 346b/19, 

geldiler 360b/25, başladılar 382a/12. 

                                                 
196 Hatice Şahin, Türkçede Zaman Belirleyicileri ile Kip ve Zaman Eklerinin Uyumu, Prof. Dr. Fikret 

Türkmen Armağanı, (Editörler: Gürer Gülsevin-Metin Arıkan), İzmir: Kanyılmaz Matbaası, 2005, 

652. 
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Olumsuzu:  giymedüm 291b/16, baķmadılar 292a/14, dimediñüz 325a/1, getürmedüñ 

352b/20, almadım 378b/25, dimedim mi 393a/8. 

 

3.8.3.1.2. Öğrenilen Geçmiş Zaman 

Gelişmesini Türkçenin ilk yazılı metinlerinden beri izleyebildiğimiz bu zamanın eki, 

Türkiye Türkçesine kadar hep düzlük-yuvarlaklık uyumu dışında, "-mış, -miş" 

şeklinde kalmıştır197.  

 

Kartallıoğlu ek ile ilgili olarak; “17. yüzyılda Delâil-i Nübüvvet dışındaki bütün 

eserlerde ek, düz ünlülüdür ve Delâil’de yuvarlak tabanlardan sonra % 96 oranında 

(buyrulmuş, düzülmüş, örtmüş, düşmüş) dudak uyumuna bağlıdır. 18. yüzyıldaki Arap 

harfli metinlerde ek, genellikle düz ünlülü olmasına rağmen, 3 yuvarlak tabandan 

sonra dudak uyumuna bağlıdır. Bu ek, 18. yüzyıldaki transkripsiyon metinlerinde 

dudak uyumuna bağlanmıştır. 17. yüzyılın son çeyreğinde yuvarlak tabanlardan sonra 

uyumlu şekilleri görülen ek, 18. yüzyılın sonunda dudak uyumuna bağlanmıştır. Bence 

18. yüzyılın sonundan itibaren ek, yuvarlak tabanlardan sonra {+muş, +müş} şeklinde 

okunmalıdır.” demiştir198. Ancak metnin tam olarak 18. yy. sonlarına ait olduğu 

söylenemez. 

 

İncelenen metinde de ek daima harekesiz olarak “mim” ve “şın” harfleriyle “ شم ” 

yazılmıştır. Bundan dolayı dönem özellikleri de dikkate alarak ek düz ünlülü 

okunmuştur.  

 

Teklik 1. Şahıs: -mış-ım, -miş-im -mış-am, -miş-em: çekmişim 338a/6, uġramışam 

342b/11, eylemişim 345a/17, bulmışamdur 409a/18, unutmışım 415a/19. 

Teklik 2. Şahıs:  -mış-sın, miş-sin: almışsın 319a/17, ķurtulmışsın 324a/5, 

yıķamamışsın 336a/1, dimişsin 345a/10,  eylemişsin 367a/18, mālik olmışsın 369a/6. 

Teklik 3. Şahıs: -mış, -miş (-dur, -dür): ķaçmış 288b/16, olmışdur 289b/19, çalmışdur 

300a/9, gelmişdür 310a/25, getürmişdür 321a/9, uġramışdur 334a/13, götürmiş 

413b/18, Dimiş 414a/21, helāk eylemiş 417a/11, istemiş 417a/13, gelmişdür 418b/22. 

                                                 
197 Erdem, 2007, 102. 
198 Yavuz Kartallıoğlu, Osmanlı Türkçesindeki Ekler Dudak Uyumuna Göre Nasıl Okunmalıdır, 

Turkish Studies - International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or 

Turkic, Volume 3/6, Fall 2008, 466.  
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Çokluk 1. Şahıs: Metinde tespit edilememiştir. 

Çokluk 2. Şahıs: -miş-siz, -miş-süñüz: getürmişsiz 314b/9, ittiħāź eylemişsüñüz 

357a/24. 

Çokluk 3. Şahıs: mış-lar, -miş-ler (-dur, -dür): ŧurmışlar 285a/20, yemįn eylemişler 

288b/22, ħaber virmişler 289a/12, ķapamışlar 296a/17, śāf çekmişler 301a/19, almışlar 

307a/4, Ǿadüvv olmışlardur 311a/4, çalmışlardur 316b/21, ķaçmışlar 323b/7, 

eylemişlerdür 323b/19, bulmışlar 330b/7, żabŧ eylemişlerdür 388b/22, ķomışlar 

414b/17. 

Olumsuzu: urmamış 317b/8, dārūlanmamış 342b/16, olmamışsın 413b/14, 

gelmemişdür 418b/22. 

 

3.8.3.1.3. Geniş Zaman 

Geniş zaman eki Eski Türkçede umumiyetle -ur,-ür nadiren -ar, -er, çok az olarak da -

ır, -ir idi. Vokalle biten bir kelimeye getirildiği zaman -(u)r, -(ü)r, nadiren de -r 

şeklinde bulunuyordu199. İncelenen metinde ekler aşağıdaki gibidir.  

Teklik 1. Şahıs: -r-am, -r-em, -ar-am, -er-em, -ir-em, -ur-am, -ür-em: ķaluram 317a/25, 

çıķaram 333b/3, ķıraram 334a/22, giderem 335a/22, bilürem 335b/24, baġlaram 

348b/12, araram 360a/20, döndürirem 409b/14,  işidirem 413a/22, götürirem 417a/21. 

Bir örnekte de “-ur-ın” şeklinde tespit edilmiştir: varurın 325b/17. 

Teklik 2. Şahıs: -r-sın, -r-sin, -ar-sın, -er-sin, -ur-sın, -ür-sin: ķalursın 302a/20, istersin 

309a/11, bulursın 360b/5, zaĥmet çekersin 364a/6, ħalāś eylersin 365a/2, görürsin 

365a/25, gidersin 375a/21, dirsin 382b/15, eglenürsin 390a/8, olursın 398b/14. 

Teklik 3. Şahıs: -r, -ar, -er, -ur, -ür: oturur 285b/14, uyur 289a/23, ditrer 329b/22, ħalāś 

eylemek ister 342b/24, gider 343b/11, ħavf ider 353b/2, iner 363a/18, çeker mi 372a/3, 

beñzer mi 388b/4, döner 415a/1. 

Çokluk 1. Şahıs: -r-uz, -r-üz, -ar-uz, -er-üz, -ır-uz, -ur-uz, -ür-üz, -vuz, -vüz, -yuz: ceng 

eylerüz 287b/19, olavuz 292b/12, giderüz 303b/13, Bilürüz 314a/15, varıruz 316b/22, 

ķoruz 323b/1, aluruz 343b/25, Ķorķaruz 353a/9, çıķaruruz 399b/10, baķayuz 311b/1, 

imtiĥān olayuz 320b/19, varayuz 338a/14. 

Çokluk 2. Şahıs: -r-sız, -r-siz, -ar-sız, -er-siz, -ur-sız, -ür-siz, -r-sıñuz, -ar-sıñuz, ur-

suñuz, -r-siñüz,: ararsıñuz 284b/5, ķaçarsıñuz 310a/3, ŧurursız 315b/7, dirsiz 353b/1, 

                                                 
199 Timurtaş, 141. 
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ħalāś idersiz 361a/10, bilürsiz 365b/22, ķażā idersiñüz 369a/25, peşįmān olursuñuz 

371b/10, yollarsıñuz 375b/24, söylersiz 386a/25, ŧurursuñuz 398a/22. 

Çokluk 3. Şahıs: -r-lar, -r-ler,  -ar-lar, -er-ler, -ur-lar, -ür-ler: gelürler 285b/5, yirler 

289b/20, dirler 295b/22, ararlar 308a/10, helāk iderler 333a/23, gözedürler 333b/25, 

gelürler 341b/13, bilürler 353b/24. 

Olumsuzu: Geniş zamanın olumsuzu genellikle  “-maz, -mez” ekiyle yapılmaktadır. 

Metinde oldukça çok örneği vardır. Bunlardan bazıları: uyumaz 289a/24, śaķlamaz 

294b/21, muķayyed olmazlar 302b/12, ķomazlar 303a/3, Bulmazlar 308a/10, 

bulunmaz 318a/18, olmazam 320b/20, Bilmezüz 323b/13, açmaz 329a/9, 

ķurtulmazsıñuz 334a/8-9, ŧurmaz 338a/9, ayrılmaz 342a/4, añmazsın 351a/5, 

aldanmazlar 353b/24, śalındurmaz 356a/16, bulmazsın 363b/3, yaramaz 363b/8, 

uçurmazlar 365a/6, rām olmaz 387b/19, bilmezsüñüz 391b/2. 

 

Birinci şahısların olumsuz çekimi “-maz, -mez+şahıs eki” ekinin yanında “-ma, -

me+şahıs eki” şeklinde de tespit edilmiştir: 

Teklik 1. Şahıs olumsuzu: ķabūl eylemem 285a/8, Bilmem 293b/15, virmem 294a/20, 

gitmem 310a/25, istemem 340a/23. 

Çokluk 1. Şahıs olumsuzu: Bilmezüz 307b/12, ķomayuz 310b/7, ele virmeyüz 315a/15, 

oturmayuz 334b/21, ayrılmazuz 365b/25, bende olmazuz 379b/16. 

 

3.8.3.1.4. Şimdiki Zaman 

Şimdiki zaman kipi fiilin gösterdiği oluş ve kılışın içinde bulunulan zamanda 

başladığını gösteren ektir. Bu ek hem şekil hem zaman ifade eden eklerden biridir. 

Şekil eki olarak bildirme, zaman eki olarak da şimdiki zaman ifade eder200. 

 

Eski Türkçede bu zaman çekimi için belirli bir ek olmayıp bu zamanı ifade etmek için 

geniş zaman eki kullanılmış hatta geniş zaman eki bazen gelecek zaman için 

kullanılmıştır201. 

 

 

                                                 
200 Fatih Özek, Türkiye Türkçesi Doğu Grubu Ağızlarında Şimdiki Zaman Ekleri, Turkish Studies - 

International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/1, 

Winter 2012, 1752. 
201 Gabain, 2007, 80; Timurtaş, 144. 
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Eski Türkiye Türkçesinin ilk dönemlerinde az sayıdaki örnekte zarf-fiil eki yardımıyla 

birleşerek fiil olarak kullanılan “–a yorur” yapısı, 16. yüzyıldan itibaren ekleşmeye 

başlayarak “–yor<-yorı<-yorır” şekilleriyle ve gelişimiyle günümüz Türkiye 

Türkçesine (TT) kadar gelmiştir202. 

 

Bilinen ilk örneği XIV. yy.da203 görülen -yor ekinin204 işlek bir biçimde kullanılması 

ise daha sonraki yüzyıllara denk gelmektedir205. Metinde tespit edilen şahıs çekimleri 

aşağıdaki gibidir. 

Teklik 1. Şahıs: Metinde tespit edilememiştir. 

Teklik 2. Şahıs: -yor-sun: āvāre ideyorsun 364a/18. 

Teklik 3. Şahıs: -yor: geliyor 288b/14, öldürüyor 302b/8, gideyor 343a/10, münhezim 

oluyor 372b/25. 

Çokluk 1. Şahıs: -yor-uz: gideyoruz 400a/21. 

Çokluk 2. Şahıs: Metinde tespit edilememiştir. 

Çokluk 3. şahıs: -yor-lar: gideyorlar 295b/5, ber-dār ideyorlar 295b/10, Ǿişret ideyorlar 

307a/6. 

 

Türk dilinde şimdiki zaman ekleri geç ortaya çıksa da -mAktA ekinin -yor ekine 

kıyasla daha eski olduğu unutulmamalıdır206. Metinde mastar ve ayrılma hâli ekinin 

birleşmesinden oluşan “-maķda, -mekde” eki şimdiki zaman fonksiyonunda teklik 3. 

şahıs çekiminde tespit edilmiştir: gelmekde 345a/3, śavurmaķda 348a/2, gitmekde 

350b/7, ķırmaķdadur 360b/16. 

 

3.8.3.1.5. Gelecek Zaman 

Eski Türkçenin sonları ve Orta Türkçede kullanılan -ġay, -gey olan bu ek Eski Türkiye 

Türkçesinde -ısar, -iser yer yer de, -acaķ, -ecek şeklindedir; ancak -ısar, -iser şekli 

sadece Eski Türkiye Türkçesinde kullanılmış, başka dönem ve devrelerde yoktur. Bu 

                                                 
202 Tuncer Gülensoy, Anadolu Ağızlarında Şimdiki Zaman Eki, Türk Kültürü Araştırmaları, (Prof. 

Dr. İbrahim Kafesoğlu’nun Hatırasına Armağandan ayrı basım), Ankara, 1995, 283’ten akt. Özek, 1752. 
203 Timurtaş ekin ilk defa Ahmed Fakihin Çarh-nâme’sinde geçtiğini belirtir. Timurtaş, 145. 
204 Ekin kökeni konusunda ayrıntılı bilgi için bakınız: B.A. Serebrennikov, N.Z. Gadjieva, Türk Yazı 

Dillerinin Karşılaştırmalı Tarihi Grameri, Tevfik Hacıyev, Mustafa Öner (çev.), Ankara: TDK 

Yayınları, 2011, 148-149. 
205 Hatice Şahin, Türkçede Şimdiki Zaman Eklerinin Zaman Belirleyicilerle Kullanımı, U.Ü. Fen-

Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 11, 2006, 215. 
206 Şahin, 2006, 215.  
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devrede -acaķ, -ecek yer yer kullanılmıştır207. 

 

Metinde gelecek zaman şahıs çekimleri çok fazla tespit edilememiştir. Bununla birlikte 

-acaķ, -ecek eki sıfat-fiil fonksiyonuyla sıkça karşımıza çıkmaktadır. 

Teklik 1. Şahıs: idecek degülem 357b/24, baķacaķ degülem-ye 392b/3. 

Teklik 2. Şahıs: Metinde tespit edilememiştir. 

Teklik 3. Şahıs: girecekdür 354b/12. 

Çokluk 1. Şahıs: Metinde tespit edilememiştir. 

Çokluk 2. Şahıs: Metinde tespit edilememiştir 

Çokluk 3. Şahıs: Metinde tespit edilememiştir 

Olumsuzu: idecek degülem 357b/24, baķacaķ degülem-ye 392b/3. 

 

3.8.3.2. Dilek Kipleri 

3.8.3.2.1. Emir 

Emir çekiminin en temel özelliği önermede yer alan ifadenin eyleyici/kılıcıya 

dışarıdan bir kuvvet tarafından yaptırılmasıdır. Zamandan bağımsız olarak tasarlanan 

hareketin yapılması emir biçiminde ifade edilir. Emir kipleri diğer zaman ve şekil 

eklerinden bağımsız olarak kendi bünyesinde şahsı da karşılamaktadır. Bu durum 

emrin her bir şahısta ayrı bir emir ekiyle ifade edilmesine sebep olmuştur208. 

İncelenen metinde de emrin her şahış için ayrı örneğe rastlamak mümkündür. Bazı 

şahıslarda eklerin ses uyumuna girdiği görülür.  

Teklik 1. Şahıs: -ayım, -eyim: varayım 292b/22, bakayım 293a/14, Varayım, 

getüreyim 307b/24, barışdurayım 316a/1, bıraġayım 319a/19, Varayım seyr ideyim 

325b/25, göreyim 326a/23, ileteyim 327a/3, sökeyim 328a/16, gireyim 330b/12, 

ineyim 332b/15, göstereyim 337a/21, öldüreyim 344b/11, içeyim 374a/3. 

Bir örnekte “-eyin” şekli tespit edilmiştir: gireyin 293b/4. 

Teklik 2. Şahıs: -eksiz įmāna gel 342b/23, söyle 345a/7, göster 351b/7, otur 357b/17, 

ħoş ŧut 366b/20, bağışla 372b/20, kes 385b/9. 

Teklik 3. Şahıs: -sın, -sin, -sun, -sün: diñlensün 347a/23, Ǿöźr dilesin ve Ħudā-perest 

olsun 327a/17, uġrasın 329a/6, yisin 353a/9, bilsün 371a/12, gelsün 372b/23, buluşsun 

374a/22, ŧursun 404a/23. 

                                                 
207 Muzaffer Akkuş, Kitab-ı Gunya, Ankara: TDK Yayınları, 1995, 243. 
208 Erdem vd, 2015, 488. 
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Çokluk 1. Şahıs: -alım, -elim: eglenelim 284b/1, görüşelim 287a/24, nidelim 289a/13, 

Ķapayalım 295b/23, getürelim 311b/3, ķaçalım 317a/8, düvāl ŧutuşalım 322b/25, 

çalduralım 361a/15, görelim 368a/24, baķalım 369a/7, gönderelim 370b/22, helāk 

idelim 371b/12, varalım 385a/20, gidelim 386b/9, śarılalım 404b/19.  

Çokluk 2. Şahıs: -ñ, -uñ, -üñ, -(ı)ñuz, -(i)ñüz: göriñüz 316a/15, teşrįf idüñ 318a/11, 

aluñ 347b/2, yürüñ 360a/4, ħoş ŧutuñ 362a/9, ķılıc çekmeñ 380b/12, selāmını almañuz 

388a/9. 

Çokluk 3. Şahıs: -sun-lar, -sün-ler: çaġırsunlar 288b/18, teşrįf eylesünler 289a/4, 

ķosunlar 310a/21, getürsünler 312b/10, Görsünler 317b/13, ķırsunlar 373b/19, 

dārūlasunlar 407a/24. 

Olumsuzu: Elem çekmeñ 353b/21, Ġāfil olmañ 361a/2, dırāz itmeyelim 374b/23, 

çıķmañ 379b/17, selāmını almañuz 388a/9, girmeñüz 394b/25, ķomayalım 402b/2, 

śanmañ 410a/3, Ķaçmañ 412a/11. 

 

3.8.3.2.2. Şart 

Şart çekimi, incelenen metinde Türkiye Türkçesinde olduğu gibi “-sa, -se” eki ile 

yapılmaktadır. 

 

Şart çekiminin zarf-fiil mi yoksa kip mi olduğu konusunda farklı görüşler vardır. 

Gülsevin209, Karahan210, İlhan211 bu ekin, kip özelliğinden çok zarf-fiil özelliği 

gösterdiği ve zarf-fiiller başlığı altında incelenmesi gerektiği hususunda 

birleşmişlerdir. Son yıllarda Özdemir de bu gruba katılarak buradaki sorunu şöyle 

özetler: “Problem aslında ne bu yapının şahıs işaretleriyle kullanımının var olduğunu 

göstermek ne de yapının zaman fonksiyonlu kullanımlarına bakmaktır. Problem, bu 

yapının yargı belirtmemesinin ve şart anlamı taşıdığı her durumun onu zarf-fiiller 

arasına katmaya yetip yetmeyeceğidir212” diyerek yargı bildirme noktasında 

problemler çıktığından dolayı bu ekin zarf-fiiller içerisinde değerlendirilmesi 

                                                 
209 Gürer Gülsevin, “Türkçede -sA Şart Gerundiumu Üzerine” Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, 

Kasım, Cilt II, Sayı 467, 1990, 276-279. 
210 Leyla Karahan, “-sa/-se Eki Hakkında” Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Aralık 1994, Cilt II, Sayı 

516, 1994, 471-474. 
211 Nadir İlhan, Birleşik Cümle Kuruluşunda Şart Cümlesi ya da Zarf Grubu, İstanbul Kültür 

Üniversitesi Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Bildiriler, Cilt 1 Türkçenin Söz Dizimi, 27-

28 Ağustos 2007, 259. 
212 Hakan Özdemir, Bir Nöbetleşme Hadisesi ve -SA Şart Ekine Yansımaları, Karadeniz 

Araştırmaları, Bahar, Sayı 37, 2013, 205. 
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gerektiğini ifade eder213. Develi ise bu görüşe sahip olanların yeterli sayıda örnekten 

faydalanmadıklarını öne sürmüş, bu durumun, onların tarzlarının ve görüşlerinin belli 

başlı bir eksiği olduğunu belirtmiştir214. Zarf durumu bu ekin cümle içerisinde almış 

olduğu fonksiyonlardan sadece birisidir ve –se/-sa şart eki cümle içerisinde bundan 

başka işlevlerde de kullanılır215. Karaörs, bu konudaki çalışma sonucunda şöyle der: 

“-sa/-se ekinin asıl işlevinin hem şart kuran bir kip eki olduğu, hem de şart zarf-fiili 

görevini üstlendiği anlaşılmaktadır216.”  

 

Korkmaz ise konu ile ilgili olarak eserinde görünüş ve işlev olarak birbirinden farklı 

iki ekin (-sAr ve -sAk) zaman içerisinde görünüş olarak birleşip kaynaşarak tek ek 

görünümünde iki temel görevde kullanılmasına bağlamıştır. Bundan dolayı eserinde 

Şart çekimini “şart kipi kuran –sA” ve “dilek kipi kuran –sA” olarak iki başlık altında 

incelemiştir217.  

 

Bulak da günümüzde şart kipine ana cümlenin zarfı olarak görev yaptığından dolayı 

zarf-fiil demenin mümkün olmadığını belirterek bu durumu şöyle açıklar: “Zarf 

olmadıkları hâlde zarf görevinde kullanılan çeşitli kelime grupları olduğu gibi, zarf-

fiil olmadıkları hâlde zarf-fiil görevinde kullanılan kelime grupları da mevcuttur218.” 

 

Teklik 1. Şahıs: göndersem 308a/17, Niçe eylesem ki elinden ħalāś olsam 310b/9, 

varsam 314a/16, gelsem 317b/12, bildürsem 317b/13, iletsem 326a/10, öldürsem 

348a/25,  alsam 395b/17.  

Teklik 2. Şahıs: -sañ, -señ: varsañ görseñ 338a/20. 

Teklik 3. Şahıs: -sa, -se: ķırsa 291b/23, bulsa 292a/14, varsa 296b/3, ķādir olsa 

308a/12, gelse 335b/4, murād eylese 340b/19.  

Çokluk 1. Şahıs: -sa-ķ, -se-k: Nice eylesek 288a/25, ayırd olsaķ 322b/17, varsaķ 

                                                 
213 Özdemir, 2013, 206. 
214 Hayati Develi, -sA Eki Nedir? Kip mi, Zarf-fiil mi?, İlmî Araştırmalar, 1995b, 91-94. 
215 Bk. Develi 1995b, 91-94; Hayati Develi, {sA] Morfemli Yardımcı Cümleler ve Bunlarla Kurulan 

Birleşik Cümeler Üzerine Bir İnceleme, TDAY-Belleten, 1995c, 115-152.  
216 Metin Karaörs, Türk Dilinde Şartlı Birleşik Cümle ve Nevayi’nin II. Divanı Nevariü’ş-Şebâb’ta 

Şartlı Birleşik Cümleler, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı I, Ankara: TDK Yayınları, 20-26 Eylül 

2004, 1671. 
217 Korkmaz 2009, 676-693. 
218 Şahap Bulak, Tarihî ve Çağdaş Türk Yazı Dillerinde Şart Kipi, Selçuk Üniversitesi Türkiyat 

Araştırmaları Dergisi SUTAD, Konya, Sayı 30, 2012, 89. 
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338a/21, aġlasaķ 343a/21, yürisek 388b/24, girsek 397b/4, ħaber virsek 397b/9. 

Çokluk 2. Şahıs: -sañuz, -señüz: söyleseñüz 395b/18. 

Çokluk 3. Şahıs: -salar, -seler: Ǿişret eyleseler 290a/13, bilseler 317b/13, getürseler 

322b/2, bıraķsalar 364b/22, diseler 397b/2. 

Olumsuzu: görmesem 294b/3, böyle eylemesem 316b/3, çekmese 340b/10, olmasa 

357b/11, irişmeseñ 408a/7. 

 

İkinci teklik ve çokluk şahıs çekimlerinde şahıs ekinden sonra getirilen bir -a-, -e 

seslenme ünlüsü ile şart çekimine “emir, ısrarlı dilek ve rica” anlamının dâhil edildiği 

örnekler de tespit edilmiştir219: Gitseñe 333b/7, diseñe 333b/11, diseñüze 338b/20. 

Şart eki “-sa, -se” nin kalıplaşarak cümle bağlayıcısı olarak da kullanılmıştır: İrişüñ 

yoħsa bir ħaŧā olur 291a/3, Āyā Įrānįlerden midür yoħsa bizden midür 309b/6. 

 

3.8.3.2.3. Gereklik 

Türkçede gereklilik kipi bir oluşun, bir kılışın veya tasarlanan bir eylemin yapılması 

gereğini bildirmektedir. Gereklilik kipinin ana işlevi, yapılması tasarlanan bir işin 

gerekli olduğunu bildirmektir220.  

 

Eski Türkçede gereklilik kipi “-gU/- mIş/-mAk kergek (kerek)” ve “kergek bol- / 

kergek er-“ yapıları ile oluşturulmuştur221. 

 

Kergek / kerek / gerek kelimesi Eski Türkçe döneminden beri hem isim cümlelerinin 

yüklem olarak kullanılmasında hem de bazı fiillerle birleşerek gereklilik anlamını 

ifade etmede kullanılmıştır. Eski Türkiye Türkçesi döneminde -mAk gerek, -A gerek, 

-sA gerek, -mIş gerek, -Up gerek, -IsAr gerek, biçimleri gereklilik anlamında 

kullanılmış, daha sonra -mAlI ekinin ortaya çıkması ise diğerlerinin kullanımları 

düşmüştür222. 

 

                                                 
219 Şahap Bulak, -sA Ekinin İşlevleri,  AÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (TAED), 

Erzurum, Sayı 46, 2011, 32. 
220 Korkmaz, 2009, 563. 
221 Sir Gerard Clauson, An Etymological Dictionary of PreThirteenth-Century Turkish, Oxford: At 

The Clarendon Press, 1972, 742. 
222 Özmen, 2010, 472. 
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Korkmaz: “Kitâbü’l-İdrâk ve Ettuhfetü’z-Zekiyye’de böyle bir ek yoktur. Bergamalı 

Kadri’nin Müyesssiret’ül-ulûm’unda –mAlU eki vardır. Ancak yazarın ekle ilgili 

yaptığı açıklamadan da anlaşılıyor ki –mAlU eki bu dönemde daha bir ad 

niteliğindedir. Ekin –mAlU > -mAlI değişimi ile gereklilik bildirme işlevini 

kazanabilmesi herhâlde daha sonraki Osmanlı Türkçesi dönemindedir223.” diyerek 

gereklilik çekiminin -malı, -meli ekleri ile yapılmasının daha geç dönemlerde ortaya 

çıktığını belirtmektedir. Metinde bu yapı yaygın olarak kullanılmamıştır. 

 

İncelenen metinde dönem özelliklerine uygun olarak gereklilik kipi için çoğunlukla “-

sa/-se + kişi eki + gerek”  kullanılmıştır224. Şahıslara göre çekimleri şu şekildedir:  

Teklik 1. Şahıs: virsem gerekdür 288b/7, gitsem gerekdür 310b/24, ŧapsam gerek 

319a/21, NaǾra ursam gerekdür 361a/2, yırtsam gerekdür 362b/13. 

Teklik 2. Şahıs: ursañ gerek idi 322b/20, rāst gelseñ gerekdür 366b/6-7, Ĥamle eyleseñ 

gerek idi 384b/15, tesellį virseñ gerek 413b/21. 

Teklik 3. Şahıs: cevāp virse gerekdür? 288b/1, çekse gerekdür 302b/21, teslįm olunsa 

gerekdür 307b/17, getürse gerekdür 308a/5. 

Çokluk 1. Şahıs: Nice eylesek gerek 288a/25, ayırd olsaķ gerekdür 322b/17. 

Çokluk 2. Şahıs: cevāp virseñüz gerek 375b/23. 

Çokluk 3. Şahıs: gitseler gerek 297b/16, ceng eyleseler gerek 362a/14, aķın isteseler 

gerekdür 404b/1, götürseler gerek idi 417a/14. 

Olumsuz çekimi virmese gerekdür 338a/25, śalıvirmemek gerek idin 343b/5, vāķıf 

olmasa gerekdür 410a/2-3. 

 

Gereklilik çekimi için kısmen de “-maķ/-mek gerek” şeklinde kullanılmıştır:  ħalāś 

itmek gereksin 296b/1, çıķarmaķ gerekdür. 296b/4, tedārüklü bulunmaķ gerekdür 

314b/21, Öyle eylememek gerek idüñ 338a/8, olmaķ gereksin 380a/7, ķomaķ gerek idi 

389b/2.  

 

 

                                                 
223 Korkmaz, 2009, 694. 
224 “Deny “-sa gerek” yapısıyla kurulan cümlelerin mecburiyet ve lüzum yanında istikbal kavramını da 

karşıladığını belirtir.” Jean Deny, Türk Dili Grameri (Osmanlı Lehçesi), Ali Ulvi Elöve (çev.), 

İstanbul: Maarif Matbaası, 1941, 810’dan akt. Ahmet Demirtaş, Dede Korkut Hikâyelerinde “Gerek” 

Kelimesi İle Kurulu Cümleler, Turkish Studies International Periodical For the Languages, 

Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 3 Issue 1 Winter 2008, 17. 
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Bir örnekte Türkiye Türkçesinde de kullanılan “-malı, -meli” eki tespit edilmiştir: bu 

iş olmalıdur 357b/23. 

 

3.8.3.2.4. İstek 

Metinde istek kipi için “-a, -e” eki kullanılmıştır. Bu ek’in Eski Türkçedeki gelecek 

zaman gereklilik, dilek kiplerini kuran -ga(<-gay) /-ge(<-gey)’den geldiği kabul 

edilmektedir225.  

 

Eski Türkiye Türkçesinde ekin tek bir şekil hemen hemen bütün tür ve derecelerde 

istek bildirebilmektedir. Yani aynı ek hem dilek-istek, hem emir, hem tavsiye yolu ile 

gereklilik, hem temennî vs. göstermek için kullanılmıştır. Bu fonksiyon çoklukları, 

günümüz Türkçesine gelindikçe belirli eklerde yoğunlaşmış ve koyulaşmıştır. 

Türekiye Türkçesinde ‘nispeten’ emir (veya istek) için ayrı ek, gereklilik için ayrı 

ekten bahsedilebilir. Ancak, Eski Türkiye Türkçesinde her kip için ayrı ayrı ekler 

göstermek mümkün değildir226.”  

 

Bugün “-(y)A” biçiminde verilen istek kipinin, Türkçenin başlangıç dönemlerinde 

bulunmadığı, daha sonraki dönemlerinde ise sadece istek için değil, diğer başka 

fonksiyonlar için de kullanıldığı (gelecek zaman, emir vb.) anlaşılmaktadır227. 

Teklik 1. Şahıs: -a-m, -e-m: daǾvet eyleyem 310a/14, Neyleyem 311a/2, gösterem 

362b/2, olam 387b/3, deprenem 416a/10. 

Teklik 2. Şahıs:  -a-sın, -e-sin: perįşān idesin 285a/6, irişesin 285a/15, gelesin 299b/8, 

yüriyüviresin 308a/15, rıżā viresin 324b/11, ħāk-pāyine düşesin 346a/2, irsāl idesin 

396a/9, ķurtarasın 372a/2, ĥāżır olasın 375b/21, gönderesin 396a/10, gelesin 405a/11. 

Teklik 3. Şahıs: -a, -e: otura 290a/3, var ola 292a/25, ura 294b/17, ķala 296b/2, oñara 

297b/7, śarıla 304b/17,  ķabūl ola 308a/12, öpe 309a/10, büyüye 313b/19, indüre 

315b/22, cenge gele 364b/4, göstere 379a/20, gide 397b/3, irişdire 408a/15. 

Çokluk 1. Şahıs:  -a-vuz, -e-vüz, -e-yüz, -a-yuz: bāǾiŝ olavuz 292b/12, baķayuz 311b/1, 

getüreyüz 314b/11, żabŧ ideyüz 342a/12, dost olavuz 350b/14. 

                                                 
225 Mustafa Özkan, Tarihi Türkiye Türkçesi Metinlerinde İstek eki -a/-e’nin Kullanılışı Üzerine, 

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt 30, 2003, 359-360. 
226 Gürer Gülsevin, Eski Türkiye Türkçesinde İstek Kipi Üzerine, İlmî Araştırmalar, Sayı 13, Bahar, 

İstanbul 2002, 48. 
227 İnan Gümüş, Türkçede Emir-İstek Kipi ve Yabancılara Türkçe Öğretimi, Selçuk Üniversitesi 

Türkiyat Araştırmaları Dergisi SUTAD, Bahar, 2016, 255. 
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Çokluk 2. Şahıs: -a-sız, -e-siz, -e-süñüz: diyesüñüz 288b/20, gelesiz 303b/19, bende 

cekesiz 334a/17, dileyesüñüz 347a/5, giresiz 357a/25, iǾtimād eyleyesiz 398a/21, żabŧ 

idesüñüz 404b/24, İmdād idesiz 405a/11, dost olasız 414b/4. 

Çokluk 3. Şahıs: -a-lar, -e-ler: ķoparalar 316a/12, pāre pāre eyleyeler 316a/14, 

ĥaķķından geleler346a/13, giydireler 353a/23, münhezim olalar 360b/17, ŧutalar 

367b/5, uralar 371b/23, diyeler 374b/25, bildüreler 385b/1, çıķaralar 399b/9, alalar 

400a/10.  

Olumsuzu: musallaŧ olmaya 299a/25, gitmeyesin 299b/9, Ǿöźr eylemeyesiz 310b/12, 

fermān eylemeye 315a/10, bahāne eylemeyesin 332b/10, ŧuyulmayam 333a/10, 

dimeyesin 336a/11, öldürmeyem 351b/7, śalıvirmeyesiz 375a/14, ķomayalar 401b/24. 

 

3.8.3.3. Birleşik Çekimler 

3.8.3.3.1. Hikâye 

Bilinen Geçmiş Zamanın Hikâyesi: Örneğine yalnızca 3. teklik şahısta rastlanmıştır:  

Teklik 3. Şahıs: geldi idi 301b/15, zamān oldı idi 305b/19, bıraķdı idi 338b/18, 

kesdiremedi idi 392a/9. 

 

Öğrenilen geçmiş Zamanın Hikâyesi 

Teklik 1. Şahıs: göndermişdüm 307a/18, virmiş-idüm 388b/2, nāmzād eylemiş idüm 

419a/23. 

Teklik 2. Şahıs: Metinde çekimi tespit edilememiştir. 

Teklik 3. Şahıs: uyumamışdı 292a/16, cemǾ olmış-ıdı 302a/12, barışdurmış idi 

305b/12, süvār olmış idi 315b/13, gelmiş idi 316a/16, ķomış idi 327a/24, irişmiş-idi 

330b/8, ħaber almış idi 336b/9, göndermiş idi 344b/16, ölmiş idi 361a/25, ķalmamışdı 

363b/5, nişānlamamış idi 369a/2, gelmemiş idi 392a/10, irişmiş idi 400a/17, darılmışdı 

410b/16. 

Çokluk 1. Şahıs:  taǾyįn olunmış-ıduķ 397b/12. 

Çokluk 2. Şahıs: Metinde çekimi tespit edilememiştir. 

Çokluk 3. Şahıs:  gelmişler idi 290b/24, gitmişler idi 293b/11, ķalmış idiler 293b/12, 

şikāra çıķmışlar idi 294a/9, gitmişlerdi 294b/19, icrā eylemişlerdi 296a/10, 

göndermişlerdi 309b/20, ķabża-i tįġa urmışlar idi 316b/3, tenbįh eylemişlerdi 364b/13, 

keyf olmışlar idi 397b/18, sarılmışlardı 405b/6, dönmişlerdi 414a/7. 
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Geniş Zamanın Hikâyesi 

Teklik 1. Şahıs: söylerdüm 297a/22, ķıyās iderdüm 307a/19, ķatl eylerdüm 324b/20, 

iletürdüm324b/21, ħalāś olurdum 333b/12, ķoparurdum 337b/17, girürdim 384b/4, 

otururdum 413a/16, virürdüm 414b/9. 

Teklik 2. Şahıs: şįrįn-kārlıķ iderdüñ 312a/7, żāyiǾ olurduñ 316b/3, śanurduñ 348a/24, 

gözedürdüñ 358a/16, ķatl eylerdüñ 392b/22. 

Teklik 3. Şahıs: var-ıdı 285b/15, ŧururdı 288a/13, otururdı 290a/7, aķardı 306a/21,  

uçururdı 325a/10, ķovardı 326a/6, ġālib ŧutardı 356a/16, selāmlardı 376b/20.  

Çoğul çekiminde sadece 3. şahısta tespit edilmiştir. 

Çokluk 3. Şahıs:  dirler-idi 285b/15, içerlerdi 289b/20, ŧoyururlardı 296b/19, 

gözedürlerdi 335a/10, temāşā iderlerdi 385a/25, ķaçarlardı 404a/5, ŧutarlardı 407a/18, 

dirlerdi 411b/16. 

  

İsteğin Hikâyesi 

Teklik 1 şahıs: iletebileydüm 300a/2, śatabileydüm 350b/20, iş görebileydüm 358a/18, 

olaydum 395b11. 

Teklik 2. şahıs: göreydüñ 289a/15, gelmeyeydüñ 361a/16, ħalāś olabileydüñ 380b/18-

19. 

Teklik 3. şahıs: uġrada idi 292a/24, dilāver olaydı 320a/1, fermān eylemiş olaydı 

324b/20, getürde idi 339a/23, iş görile idi 356a/12, getürebileydi 357b/13, baśmayaydı 

361a/17. 

Çokluk 1. şahıs: gideydük 294a/12, ħalāś idebileydük 329a/14, helāk idebileydük 

408b/7.  

Çokluk 2. şahıs: ayırabileydiñüz 364b/21, öldürebileydiñüz 364b/22. 

Çokluk 3. Şahıs: Metinde çekimi tespit edilememiştir. 

 

Şartın Hikâyesi 

Metinde sadece teklik 3. şahıs çekiminde tespit edilmiştir: irişmese idi 324b/6, elüñden 

gelse idi 392b/22, olsa idi 416b/8. 
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3.8.3.3.2. Rivâyet 

Geniş Zamanın Rivâyeti 

Teklik 1. Şahıs: Metinde çekimi tespit edilememiştir. 

Teklik 2. Şahıs: ŧaparmışsın 354a/21, ĥamle idermişsin 410b/21, ķılıc çekermişsin 

413a/23. 

Teklik 3. Şahıs: geçinürmiş 377b/13, gidermiş 377b/22. 

Çokluk 1. Şahıs: Metinde çekimi tespit edilememiştir. 

Çokluk 2. Şahıs: Metinde çekimi tespit edilememiştir. 

Çokluk 3. Şahıs: Ǿişret iderlermiş 294b/4, dirlermiş 376b/9, dirler imiş 376b/14. 

 

3.8.3.3.3. Şart 

Bilinen Geçmiş Zamanın Şartı 

Teklik 1. Şahıs: bend oldum ise 348b/3. 

Teklik 2. Şahıs: geldüñ ise 315a/25, Ǿāciz ķalduñ ise 385a/19-20. 

Teklik 3. Şahıs: urdıysa 298a/5, fırlatdıysa 302a/9, neylediyse 303a/4, çekdiyse 

303a/18, aldı ise ve śaķladı ise 307b/17, el uzatdı ise 337b/18, ķuçaķladıysa 346b/14, 

girdi ise 368b/13, söylediyse 387b/20, buldı ise 408a/5, çarpdıysa 417a/1. 

 

Geniş Zamanın Şartı 

Teklik 1. Şahıs: ġalebe eylersem 287b/12, śaġ olursam 291b/17,  ölürsem 293a/19, 

ceng idersem 315a/5, ele girürsem 333a/23, çıķarsam 333b/6, gelürsem 353a/6, 

gidersem 358a/23, alursam 395b/6, ķılıç çekersem 410b/23, işidürsem 419a/14. 

Teklik 2. Şahıs: alur iseñ 301b/12, dilerseñ 308a/10, murād iderseñ 308a/10, dirsen 

323a/24, giderseñ 326b/12, dilerseñ 332b/19, gider iseñ 342a/2, Rāst söylerseñ 360b/5, 

öldürürseñ 365b/6, irişmez iseñ 405a/15. 

Teklik 3. Şahıs: urursa 287a/6, düşer ise 302a/16, duyarsa 314a/3, ayaķ baśarsa 

316a/11, İnśāf olursa 337a/10, duyarsa 339a/9, boşanursa 360a/14, çıķarsa 396a/21, 

ķalursa 409a/24. 

Çokluk 1. Şahıs: śoĥbet eylersek 342a/3, mühlet istersek 361b/25, oyalanursaķ 

364a/23,  idebilürsek 397a/24. 

Çokluk 2. Şahıs: öldürürseñüz 295a/16, gelürseñüz 302b/18, dirseñüz 302b/19, 

Dilerseñüz 333a/20, gitmezseñüz 365b/21-22, giderseñüz 365b/22, Neylerseñüz 

392b/8, diñlerseñüz 414b/3. 
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Çokluk 3. Şahıs: dilerlerse 295a/22, muķayyed olmazlar ise 302b/12, fırśat bulurlarsa 

303a/1, muħālefet iderlerse 345b/7, isterlerse 389b/15, virürlerse 396a/14, gelürlerse 

416a/6. 

Olumsuzu: Gelmez ise 293a/8, getürmezse 308a/6, kesmez isem 331a/5-6, 

irişmezseñüz 397b/2, ķabūl eylemezseñ 403a/9, irişmez iseñ 405a/15, gelmezsem 

410a/3. 

 

3.8.3.4. Soru Eki  -mı, -mi 

Edat menşeli olan bu ek sonradan ekleşmiştir. İsimleri ve fiilleri işleklik sahasına alan 

umumî bir işletme eki durumundadır. Türkçenin bu umumî işletme eki bütün şekil ve 

hâlleriyle bütün isim çeşitlerini, bütün edatları, bütün fiilleri işleklik sahasını içine alır. 

Kelime gruplarında ve cümlede hangi kelime soru şeklinde belirtilmek isteniyorsa o 

kelimeye soru eki getirilir. Ancak getirildiği ismi muhakkak fiile bağlar228. Burada 

fiilere getirilen soru ekleri incelenecektir. 

 

Soru eki, fiil çekimleri içinde görülen geçmiş zaman, şart, emir ve istek kiplerinde 

şahıs eklerinden sonra; gelecek zaman, geniş zaman, şimdiki zaman, duyulan geçmiş 

zaman, gereklilik kiplerinde şahıs eklerinden önce gelir. Emir çekimlerinde sadece 

ikinci şahıslardan sonra soru eki getirilmez. 

 

Ek Türkiye Türkçesinde uyuma girmişken incelenen metinde sadece düz olarak “-mı/-

mi” şeklinde tespit edilmiştir. 

 

Bilinen Geçmiş Zaman ile: gitmediñüz mi 293b/15, Gördüñ mi 294b/2, ķalmadı mı 

317b/13, Öldürdi mi 341b/9, geldi mi 346b/5, śalıvirdiler mi 353a/13. 

Duyulan Geçmiş Zaman ile: getürmiş mi 324b/1. 

Geniş Zaman ile: ķor mı 295b/16, ħalāś olur mısın 319a/23, ķor mıyam 322b/2, 

ķarındaş olur mısıñuz 334b/11, ķalur mısın 335a/22, baķar mı 361b/23, ayrılur mıyuz 

365b/24, çıķar mı 410a/13. 

İstek kipi ile:  araya mı geldüñ 343a/17, göndere mi 378b/18.  

Emir kipi ile: Śalıvirelim mi 295b/17, urayım mı 316a/9, helāk ideyim mi 334b/11, 

                                                 
228 Ergin, 243. 
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keseyim mi 365b/4, ķaldırayım mı 385b/16. 

Bildirme ekleriyle: Įrānįlerden midür 309b/6, Gerçek midür 321a/13, genc midür 

śaķallı mıdur 326b/5, Ķıyāfetine göre midür, degül midür 348a/12, iş midür 368a/6, 

münāsib midür 378b/15, var mıdur 380b/22, Śaġ mıdur 409a/9. 

 

3.8.4. Ek Fiil 

3.8.4.1. Bilinen Geçmiş Zamanı 

Metinde tespit edilen çoğu örnekte "i-" fiilinin düşmediği görülmektedir:  

Teklik 1. Şahış: -idüm: Ǿaskerinde idüm 307a/1, perrį idüm 319b/12, pādişāhı idüm 

366a/24, oġlan idüm 379a/1, cihān-bānı idüm 382a/5, pāy-i taĥt pehlivānı idüm 

418b/12.  

Teklik 2. Şahış: -idüñ: Ķanda idüñ 307a/1. 

Teklik 3. Şahış: -idi, -ıdı: yoġıdı 284b/5, var-ıdı 286a/4, bu idi 296a/10, ol idi 310a/18, 

mest idi 313b/1, celāl-i ġażabda idi 315a/11, pādişāh idi 325a/7, Źelzāl-ı Maġribį didi 

326a/3, az idi 341b/11, dilāver idi 359a/13, zengį idi 370b/15, birķaç sene idi 387a/9, 

kütvāli idi 389a/5, nice yıllar idi 401a/10. 

Çokluk 3. Şahıs: -idiler: ĥaps miydiler 288b/21, Yüz biñ er-ile Gįv ve Ruĥĥām ve Hecįr 

idiler 305a/14, ķanda idiler 326a/21, muntažır idiler 334a/8, Dārūlı idiler 349b/22, 

ķalǾada idiler 407b/21, bį-pervā idiler 408a/13. 

 

3.8.4.2. Geniş Zamanı 

Metinde geçen ek fiilin geniş zamanı aynı zamanda şimdiki zaman ifadesi de 

taşımaktadır. Tespit edilen örneklerde  “i-” fiili düşmüştür.  

Teklik 1. Şahıs: -em, -am: śaġam 419a/24, maġlūb degülem 287b/21, benem 304b/18, 

ser-Ǿaskeriyem 355a/18. 

Teklik 2. Şahıs: -sın, -sin: dilaversin 291a/12, ħānesindesin 318b/15, Ĥurrem Şāh’sın 

321a/8, Ķandasın 335b/2, ersin 339b/23, nicesin 341b/20, kāfirsin 359a/22, bülbülisin 

366a/18, Ǿāşıķsın 418b/10. 

Teklik 3. Şahıs: -dur, -dür: ĥįledür 285a/8, maĥpūsdur 285a/9, Menūce Bānū’dur 

296b/2, muĥtācdur 307b/25, pādişāhlardur 315b/1, dįvāndur 327b/15, benümdür 

332a/2, śaġdur 334a/3, ĥāżırdur 342a/3, ķalǾasındadur 351b/2, uludur 356a/23, 

yirindedür 357a/3, ĥāldür 374a/5, pehlivāndur 376b/2, ŧarafdadur 394a/20, 

Ferāmurź’dur 406b/20. 
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Çokluk 1. Şahıs: -uz, -üz: esįrüz 329a/19, śāĥib-ķırānlarız 330b/25, bāzirgānlaruz 

394b/7, sipāhį degülüz 394b/25, Temāşācıyuz 394b/25, Ǿaskeriyüz 397a/14, 

ādemleriyüz 397b/11, ne ĥarāmįyüz ve ne cāzūlaruz. Ammā biz yidilerüz 416a/19. 

Çokluk 2. Şahıs: -siñüz, -süñüz: nicesüñüz 295a/4, merdsiñüz 380b/11-12, Kimsüñüz 

394b/21, kimlersüñüz 397b/10. 

Çokluk 3. Şahıs: -lardur, -lerdür: dilāverlerdür 307a/12, Cāriyelerdür 307b/6, 

pādişāhlardur 315b/1, perrįlerdür 323b/19, serverlerdür 339a/22, yorġunlardur 

377a/15, zaĥm-dārlardur 407a/14, ĥerįflerdür 411b/24, Güzellerdür 413b/16, 

ĥarāmįlerdür 416a/5. 

 

3.8.4.3. Öğrenilen Geçmiş Zamanı 

Teklik 2. Şahıs: dįvāne imişsin 319a/23, śādıķ imişsin 413b/20. 

Teklik 3. Şahıs: yoķ imiş 307a/20, ĥalvā imiş 350a/17, dārūlı imiş 351b/13, ser-Ǿaskeri 

imiş 355b/5, oġlı imiş 376b/15, tįġ ile imiş 410b/20. 

 

3.8.4.4. Şartı 

Teklik 2. Şahıs: Merd-i güzįn iseñ 310b/13, Er iseñ 315b/3,  

Teklik 3. Şahıs: ĥāl-ise 287a/17, var-ısa 301b/25, dilāver ise 326b/13, maǾķūl ise 

333a/18. 

 

3.8.4.5. Zarf-fiili 

Ek fiil, "-ken229" zarf-fiil ekiyle birleşerek fiillerin ve isimlerin zarf şekillerini yapar.  

Metinde tespit edilen bir kısmında "i-" fiili düşmüş, "-ken" ise ekleşmiştir: gelürken 

285a/17, dirken 286a/7, nigerān iken 291b/14, seyr ü temāşā iderken 296a/14, 

dirlerken 304b/8, cevāb virilmez iken 305b/1, giderken 313a/24 ayaķda iken 333b/19, 

ovarken 346a/22, ararken 358a/3, Cihān-baħş’da iken 370b/2, bį-Ǿaķl iken 381b/8, 

yanuñda iken 388a/12, binerken 393b/13, gelür iken 401a/12. 

 

3.8.5. İsimden Fiil Yapma Ekleri 

-la-, -le-: En işlek olan isimden fiil yapma eklerindendir: işledi 288a/14, boġazladı 

290a/23, yolladı 297b/5, ķıçınladı 305a/5, ķarşulayup 344a/11, yükletmişler 345a/1, 

                                                 
229 -ken zarf-fiili hakkında daha geniş bilgi için bakınız: Mehmet Özmen, Türkçede -Ken Zarf-Fiili, 

Ankara: TDK Yayınları, 2014. 
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avlayup 350a/11. 

-al-, -el-: Genelde sıfatlardan fiil yapar: buñaldılar 346b/12, yufķaldup 406a/17. 

-a-, -e-: İsimden olma veya yapma ifade eden fiiller yapar: diledi 284b/13, beñzer 

285b/14, boşanup 412b/25. 

-ar-, -er-: Genelde renk isimlerinden fiiller yapar: aġarmaya343a/18, ķararmış 363b/5, 

ķararup 417a/24. 

-da-, -de-, -ta-, -te-: ister (<iz-de) 419b/8. 

-at-, -et-: Geçişli bir ektir, metinde fazla rastlanmamıştır: gözetdi 296a/16. 

-ġır-, -ķır-:  Tabiat taklidi kelimelerden fiiller yapar: ĥayķırup 307b/23. 

-ıķ, -ik: biriküp 408a/11.  

-r-: Olma ifade eden, ancak işlek olmayan bir ektir: belürdi 317b/1. 

 

3.8.6. Fiilden Fiil Yapma Ekleri 

3.8.6.1.-n-: Dönüşlülük eki 

çalınup285b/12,  geyinüp 300b/8, döşendi 357a/17, śoyunup 361b/6, bilinmedi 

383b/18, göründi 394b/5. 

 

3.8.6.2.-l-: Meçhullük ve pasiflik eki 

yıķıldı 303a/15, ayrılmazdı 326a/11, ķırılmaķda 343b/16, śarıldılar 361b/5, yoġrılup 

363a/19. 

 

Bazı örneklerde ekin yardımcı ünlüsünün ünlü uyumuna bağlı olarak yuvarlaklaştığı 

görülür: uruldı 332a/21, ŧuyulmayam 333a/10, duyuldı 342a/18. 

 

3.8.6.3.-ş-: Ortaklaşma ve müşareket eki 

aġlaşdılar 295a/25, çekişdürmege 303a/22, dolaşup 344b/7, baķışdılar 358b/21, 

yetişdirüp 367b/11, irişdi 368b/10, yapışdı 382b/20. 

 

Ek uyuma bağlı olarak iki örnekte yuvarlak ünlülü şekilde tespit edilmiştir: görüşdüm 

380a/12, uyuşdı 381a/10, buluşdı 404a/25. 
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3.8.6.4. Faktitif Ekleri 

-ur-, -ür-: Geçişli fiiller yapar: içürdi 289a/10, geçürüp 300a/4, düşürdi 316a/5, 

bitürdüm 345a/13, Pişürüp 377b/4. 

-tur-, -tür-: Fazla örneği olmayan bir ektir: getürüñ (<keltür-)289a/11, oturur (<oltur-) 

296a/19. 

-t-:  İşlek bir ektir: çökertdi 288b/23, pişürtmege 296b/18, çaġırtdı 297a/4, oturtdı 

324a/1, getürtdi 347a/3, oynadaraķ 392b/24. 

-ġur, -gür: Metinde ir- ve ŧur- fiillerinde tespit edilmiştir:  ŧurġurdılar 295b/2, irgürmedi 

331a/9, irgürürsin 358b/22, ŧurġurdı 415b/3. 

-dur-, -dür-: Geçişli filler yapan işlek bir ektir, düz ünlülü örnekleri de tespit edilmiştir: 

söndürdi 289b/20, yandırurdı 302a/16, bildürdi 308a/13, döndürdi 312b/18, indürdi 

327a/13, irişdürdiler 359b/13, öldürüp 369a/14, ķondurdı 396b25, yandırup 408b/8. 

-ar-, -er-: çökertdi 288b/23, çıķardılar 331b/5, ķoparurdum 337b/17, ħavfı ķalbinden 

giderdi 358a/5. 

-der: Metinde sadece gönder- fiilinde tespit edilmiş fazla işlek olmayan bir ektir. Ergin 

de bu ekin -dır, -dir, -dur, -dür’ün bir başka şekli olduğunu belirtir230: gönderdi 286b/8, 

göndersin 288b/12. 

 

Bu ek -dür şekli ile de tespit edilmiştir231: göndürüp 305b/11, 357b/11. 

 

3.8.7. Birleşik Fiiller 

Birleşik fiiller birleştirme yoluyla oluşturulan fiillerdir. Birleşik fiilde isim veya fiil 

unsuru önce yardımcı fiil unsuru sonra gelir. Birleşik fiillerde esas anlamı birinci unsur 

taşır. İsimlerle oluşturulan yapılarda yardımcı veya esas fiilin işlevi isimleri 

fiilleştirmek, yani ismi fiil durumuna getirmektir. Türkçede yabancı kökenli isimleri 

fiilleştirmede birleşik fiil kalıbından yaygın bir şekilde yararlanılmaktadır. Birleşik 

fiiller ne şekilde oluşturulursa oluşturulsun tek bir kavramı karşılarlar. Her zaman 

birleşik fiilde anlamca bir kaynaşma mevcuttur232. 

 

                                                 
230 Ergin, 213. 
231 Ekin –dür şeklinde tespit edilmesi Ergin’in (sayfa 213) belirttiği gibi yaygın olan gönder- fiilindeki 

ekin “-dür”den düzleşme yolu ile olmuş olmalıdır. 
232 Abdurrahman Özkan, Mehekkü’l-İlim ve’l-Ulemâ İsimli Eserde Birleşik Fiiller, Selçuk Üniversitesi 

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi SUTAD, Sayı 34, 2013, 13-14. 



 

 

127 

 

Birleşik fiillerin sınıflandırılması konusunda bilim insanları arasında çeşitli görüş 

farklılıkları bulunmaktadır233. Biz birleşik fiilleri Birinci Unsuru İsim Olan Birleşik 

Fiiller ve Birinci Unsuru Fiil Olan Birleşik Fiiller başlıkları altında inceleyeceğiz. 

 

3.8.7.1. Birinci Unsuru Fiil Olan Birleşik Fiiller 

Bu yapıda iki fiil arasına bir zarf-fiil eki getirilir. Metinde fiil+fiil kuruluşunda olan 

birleşik fiiller oldukça fazladır234. 

 

Yeterlilik 

u-: Yeterlilik fiilinin olumsuzu için kullanılır. Bu kuruluşta iki ünlü yanyana 

gelemediği için “u-” fiili düşer: çıķamazsın 295a/22, ķaldıramaz 367b/16, ķıyamazdı 

390b/10, muķāvemet idemez 411b/25, göremez 416b/23. 

-bil: Zarf-fiil eki -(y)a, -(y)e üzerine bil- yardımcı fiili getirilerak yapılır: iletebileydüm 

300a/2, alabilürseñüz 301a/8, virebilürüz 323a/24, Cevāb virebilürse 339a/23, 

öldürebileydiñüz 364b/22, idebilürsek 397a/24, alabilürseñüz 405a/3. 

 

Süreklilik 

Asıl fiile “-a, -e, / -ı, -i” zarf-fiil ekleri getirmek suretiyle yapılır. 

gel-: Bazen süreklilik bazen de ansızın olma ifade eder: bend idegelmişler 348b/3, 

çıķageldi 391b/19. 

gör-: Süreklilik ve sürekli bir gayret ifade eder. Örnekleri fazla değildir: alagör 

316b/22, zūr idegördi 328b/1, śıķagördi 374b/20. 

ķo-: Metinde fazla tespit edilememiştir: alıķodı 295b/11, Alıķoyup 394b/1, 

śaraķomışlar 401a/15, baġlayaķodı 418a/11. 

var-: Aynı örnek birkaç yerde geçmektedir: ŧuravardı 33a/25. 

 

Tezlik-Yaklaşma 

Asıl fiile " -ı/-i, -u/-ü, / -a, -e”  zarf-fiil ekleri eklenerek meydana getirilir. 

vir-: tezlik, acelecilik ifade eder: çekivirdiler 284b/23, silkivirdi 301a/23, atıvirdi 

302a/7, śalıvir 343a/2, ŧutuvirdi 356b/18, açıvirdi 372b/22, diyüvirdiler 398b/5, 

                                                 
233 Bu görüş farklılıkları için bakınız Erdem, 2007, 109-110.  
234 Eski Türkiye Türkçesinde çok yaygın olan bu birleşme Türkiye Türkçesinde azalmıştır. Bunun yerine 

ya “kal-dı düş-tü, al-dı yürü-dü, anlayama-dım git-ti” gibi yapılar veya “-ma+ya gel-, -acağımız tut-tu, 

-mak ver-” gibi yapılar kullanılır. (bk. Gabain, 1953, 27). 
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yüriyüvirdi 411a/4. 

yaz-: Asıl fiilin gerçekleşmeye çok yaklaştığını belirtir: geleyazdı 326a/25, 

vireyazdum 327b/16, ser-nigūn olayazdı 331a/20, gideyazdı 340b/6, ödi ķopayazdı 

342b/15, çıķayazdum 352a/16, fırlayayazdı 356b/5, uġradayazdı 374a/21. 

getür-: çeviregetürüp 356a/6, 417a/22.  

 

Uzaklaşma 

 -maz/-mez ol-; -ur/-ür ol- : Kesinlik ifade eder: üşenür oldı 317b/9, elleri ŧutmaz oldı 

359b/24, ceng istemez oldı 408b/19.  

-p ŧur-/-p dur-: “dur-/tur-” Eski Türkiye Türkçesinde ve Osmanlı Türkçesi döneminde 

işlek olarak kullanılan bir yardımcı fiildir. Fiil birleşmelerinde bir oluş veya kılışın 

veya bir hâlin bir an için oluşunu veya sürüşünü gösterir235. 

śaf çeküp ŧurdı 315b/10, diyüp dururdı 317b/23, alup dururlar 416a/5, gelüp durdı 

419b/3. 

 

Bunlardan başka Gabain’inin de belirttiği gibi236 günümüzde de kullanılan geçti gitti 

vb yapılar incelenen metinde de tespit edilmiştir: laǾįn ne yavuz iş geçdi gitdi 319a/25, 

gergedān ķuvvetiyle geçdi gitdi 356b/6, Ve Ǿaceleten ilerüye ŧoġrı geçdi gitdi 400a/22. 

 

3.8.7.2.  Birinci Unsuru İsim Olan Birleşik Fiiller 

Bu yapıda “it-, iyle-, ķıl-, ol-”yardımcı fiilleri kendi anlamlarını kaybederek 

birleştikleri isimleri fiilleştirirler.  

it-: Metinde çok sayıda örneği vardır237: suǿāl itdürdi 285a/21, ĥaps itdürdi 288b/25, 

nidā itdiler 289a/24, kelām itdi 290a/1, ħalāś itmek 296a/1, Ǿafv itdüreyim 300b/23, 

istiķbāl itdirüp 308b/13, muħālefet itmeyüp 324a/11, nidā itdür 335a/24, devr itdürüp 

341a/9, Ħudā-perest itmişler 349b/15, dįvān itmedi 373a/2, ŧılsım itdürdi 404a/4, binā 

itdirüp 404a/9, ĥareket bile itdiremedi 417b/19. 

eyle-: ĥavāle eyledi 284b/10, taǾyįn eyledi 309a/19, Ǿaşķ eyledi 310b/11, āferįn eyledi 

322a/5, menǾ eyledi 328b/24, suǿal eyle 338b/15, pertāb eyledi 346a/14, żabŧ eyledi 

                                                 
235 A. Von Gabain, Türkçede Fiil Birleşmeleri, TDAY-Belleten, 1953, 19. 
236 Gabain, 1953, 21.  
237 Bu yardımcı fiil standart Türkiye Tükçesinde de çok işlek olarak kullanılmakta ve benzer görevlerle 

karşımıza çıkarmaktadır (bk. Gülsel Sev, Etmek Fiili ile Yapılan Birleşik Fiiller ve Tamlayıcılarla 

Kullanılışı, Ankara: TDK Yayınları, 2001. 



 

 

129 

 

355b/3, ķıyās eylerdi 360a/17, zūr eyledi 370b/4, fermān eyledi 379a/12, iŧāǾat eyleyüp 

387b/14, helāk eylemiş 393b/15, ŧaleb eyledi 406b/19. 

ķıl-: ķadem-i rencįde ķılup 318a/11, sūħte ķıldı 321b/9, pįrāste ķılınduķdan 329b/7, 

ŧapu ķılup 333b/12, temennā kıldılar 352a/7, keşįde ķılup 354b/16, rāst ķıldı 355b/20, 

ĥavāle ķıldı 362b/20, namāz ķılup 416a/25. 

ol-: muķābil oldı 284b/8, taǾyįn olunsun 295b/25, müşkil olur 305b/3, birlik oldılar 

311a/12, ķatl olunsun 316a/11, māǿil oldı 318a/7, süvār oldılar 330b/1, yād olmaz 

336a/2, cemǾ oldılar 340a/13, dāħil oldı 348b/24, bende-i Sübĥān ol 365b/1, suǿāl 

olundı 374b/9, düvāl düvāle oldılar 382b/12, śabāĥ oldı 389b/7, ħaŧā olmasun 394b/2, 

ħarāb u yebāb olur 397b/2, āteş-maĥż oldı 402a/14, eyü olmışlardı 408a/9, cemǾ olup 

417a/9.  

 

Metinde aslında yardımcı fiil olmadığı hâlde Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelerle 

birleşerek, anlamca kaynaşıp birleşik fiiller oluşturan kelimeler de vardır. Bu birleşik 

fiillerin bazıları mecazî anlam taşırken bir kısmı da deyimdir. 

aç-: göz açup 293a/25.  

al-: murād alup 289b/19, nişān alup 290a/22, Destūr alup 300b/18, selām aldı 313a/16, 

cevāb alsun 321a/15, intiķāmın almaġa 333a/6, ħaber alup 343a/25, nefes alınca 

350b/4, cān almaķ 363a/8, Ǿaleyk alup 366a/14, yaşın alduñ 383a/9, İźin alup 389b/17, 

ġanįmet alup 397a/20, öñin aldı 416a/8. 

at-: cān atdılar 371a/16. 

baġla-: ālāylar ve śāflar baġladılar 287a/12, bil baġladı 408b/20.  

baś- : baġrına baśup 298b/4, ayaķ baśarsa 316a/11. 

bitür-: işlerin bitürdüm 345a/13, Cān bostānda bitmez 333a/23. 

bul-: rehā bul 301a/24, tesellį buldı 318b/9, ġāfil bulundum 322b/13, fırśat bulup 

326a/16, ĥurmet bulup tįġumdan ħalāś bulursın 331a/3, şeref buldılar 357b/4, necāt 

bulduġın 365b/12, vuśūl bulduķda 414a/22. 

çek-: el çekdi 323b/22, ķadd çekerdi 325a/9, taĥassür çekdi 326a/4, Elem çekme 

329a/10, bende çekdi 330a/16, Dem çeküp 334b/8, Şişe çekdürdi 361b/13, dillerin 

çeksünler 387a/22. 

çıķ-: śāĥib çıķmam 385a/10, seyāĥate çıķup 317b/12, benüm neslim tā Gürşāsb āhen-

deste çıķar 323a/15, kelleden çıķayazdum 352a/16, boynuz ararken ķulaķdan çıķaram 

358a/3, başa çıķılmaz 361b/17, ħāŧırından çıķmadı 411a/9.  
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çıķar-: başa çıķardılar 331b/5, cān başdan çıķaram 333b/3, elden çıķarasın 349b/18, 

dil çıķarmayup 414a/17. 

dön-: gözleri dönüp 297b/13, toħumluķ ħıyara dönüp 301b/4, mecnūna döndi 313b/5, 

ĥallāc yayına döndi 340b/18, kelb-i Ǿaķūra dönüp 363a/3. 

döndür-: ŧopa ŧutılmış maymuna döndürmişler 326b/23, dįnine döndürsem 369b/17, 

ġırbāla döndürürdi 394a/7, sürme-i Śafāhān’a döndürirem 409b/14. 

düş-: ardına düşdi 284b/24, ħavfe düşdi 292a/11, ayaġına düşüp 305b/16, öñine düşüp 

309b/21, şübheye düşüp 344a/21, telāşa düşdi 355a/7, ķafasına düşdi 393a/12. 

düz-: hedāyā düzdi 296b/10, keyflerin düzdükde 324a/10, muĥkem düzdi 415b/7. 

gel-: įmāna gelüp 319b/7, rāst geldi 345a/24, Ħoş geldüñ 356a/19, ġayrete gelüp 

356b/1, ġālib gelüp 370a/5, tecāhülden gelüp 381b/24, ĥaķķından gelüp 384b/4, 

ġażaba geldi 398b/24, lāzım geldügi 412a/25. 

getür-: ŧāķat getüremediler 302a/18, İslām’a getürdiler 322b/1, noķśān getürür 

323b/20, ele getürüp 345a/16, įmān getür 363b/3, āsān getürüp 365b/23, vesvese 

getürüp 395b/6, cünūn getürmiş idi 399b/17, elem getürmez 411b/10. 

 gir-: śūretine girüp 294a/2, gözine ħvāb girmeyüp 314a/17, ele girürsem 333a/23, 

dįnine girer yoķdur 354b/2, elime girdüñ 362b/10, heyǿetine girüp 386a/10. 

gör-: tedārükler görilüp 285b/9, żarar görürsin 308a/3, ziyān görürsin 324b/12, ķaydı 

görilür 338a/14, rāst gördi 360a/25, ħoş görüp 369a/2, ķaydın görelim 373b/1, śavāb 

görüp 389a/1. 

göster- : yol gösterdi 286b/16, niyāz gösterdi 289a/2, Mülāyemet gösterüp 311a/2, gūş-

māl göstermek 356a/24, ġalebe gösterüp 360b/14, cevāz göstermedi 409a/11.  

götür-: Ķan gövdeyi götürüp 360a/9-10. 

ir-: kemāle irdi 312a/15, elem irgürmedi 331a/9, bulūġa irüp 349b/10, ħaŧā irgürürsin 

359a/22. 

iriş-: ķażā irişmesün 318a/25, keyfler irişdükde 322a/16, zaĥm irişdi 359b/2, ħaŧā 

irişdüre 394a/10. 

ķal-: ħāŧırı ķaldı 294a/20, ĥālį ķalup 309a/22, Ǿāciz ķalduñ 385a/19-20, yanuña ķalur 

mı 405b/19. 

ķaldur-: ŧaban ķaldırup 316b/15,  baş ķaldırup 369b/24. 

ķo-: śaġ ķomam 328b/3, ķarşu ķomaķ 389a/19, intiķāmum ķor mıyam 396a/24, el 

ķomaķ 417b/20. 

ķop-: tozlar ķopdı 305a/10, At ķoparup 305b/25, ķıyāmet ķopar 316a/21, paturdı ķopdı 
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335b/17, ödi ķopayazdı 342b/15, feryād ķopdı 352a/4. 

ķoş-: biñ nefer sipāh ķoşup 396a/6, asker ķoşup 405a/24. 

ķoy-: kendi śūretine ķoyup 352a/11, Ǿaskere añsuzın ķoyuldı 373b/18, ķıyāfete ķoyup 

386a/7. 

söyle-: Ŧoġrı söyle 293b/18, rāst söylemez 326b/12, Yabana söylemiş 337b/14, yalan 

söyler 345b/22, ħılāf söylerseñ 360b/6, cevāb söylemek 391b/3. 

sür-: yüz sürüp 305b/13.   

ŧut-: yurt ŧutup 291b/2, yönin Ĥaķķ dergāhına ŧutdı 291b/20, yasaġı ŧutmaķdur 

296b/23, śaġı ŧutup 303b/17, yüz ŧutdı 305a/16, Ǿālemi ŧutmış 320a/25, śaf ŧutup 

337a/21, ġālib ŧutardı 356a/16, vādįleri ŧutdı 363a/18, ħoş ŧut 376a/20, aġrısı ŧutup 

392b/12, nabżların ŧutduķdan 409a/24. 

uġra-: belāya uğrar 293a/19, ħışmına uġrasın 329a/6, ķażāya uġradın 334a/24, ĥarām-

zāde şerrine uġramışam 342b/11, varŧaya uġradayazdı 374a/21, bedduǾāsına uġrayup 

389a/23. 

ur-: naǾra urup 285b/22, zindāna urdılar 288b/10, sūra bünyād urup 289a/16, Ǿaskere 

urdı 303a/11, uyurluġa urdı 360a/24, cenge urdılar 372b/15, el urup 380b/25. 

var-: ķarşu varuñ 284b/7, ilerü varup 309b/13, fikre vardı 406b/24. 

vir-: rıżā virmediler 285a/2, cān virdi 286a/4, lenger virüp 288a/10, ħaber virürdi 

298b/15, el virmez 312b/7, śadā virürdi 337b/22, ruħśat virdi 357a/5, gūş-māl vireyim 

363a/4, cevāb virüp 376a/20, selām virdi 390a/1, iźin virüp 403a/22. 

yi-: ne herze yidügin bilmez 348a/1, ġam yimem 395a/19, đarb yimiş 411a/6. 

 

3.8.8. Sıfat-Fiiller 

Sıfat-fiiller nesnelerin hareket vasıflarını karşılayan fiil şekilleridir238. 

-an, -en: oturanlaruñ 284b/4, olanca 313b/5, Varan 324b/12, çalınan 339b/20, baķan 

353a/24, gelen 366b/16, giden 401a/17. 

-ası, -esi: aśılası 326b/10.  

-duķ, -dük: geldügi 284b/2, gitdügi 312b/20, didügüñ 319a/22, itdügi 339b/9, olduġı 

343b/7, ķoduġum 352a/17, ŧutduġı 365a/22, çıķduġı 392b/15, ŧurduġı 413a/2. 

-maz, -mez: kendin bilmez bir oġlandur 291a/12, görinmez maħlūķı 323b/17, çıķmaz 

śoķaġa 346a/24. 

                                                 
238 Ergin, 2004, 333. 
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-mış, -miş: ķızarmış ŧavuķ 297a/12, ŧopa ŧutılmış maymuna 326a/23, ķudurmış kelbe 

328b/8, ĥāśıl olmış bir duħter-i pākįze-aħteri 370b/13, iş görmiş kimesnedür 405a/5. 

-acaķ, -ecek (-açaķ): ķuruyacaķ eliyle 295a/2, olacaķ ĥāl 304a/11, uracaķ maĥal 

315b/19, İki kerre yüz biñ Ǿaskere yetecek ālāt-ı ceng 319b/13, Ayırd olacaķları gün 

322b/19, ĥamle idecek ālātum 363b/7, Ǿarżına ŧoķınacaķ bir iş 368a/5, Ayaġ üzere 

ŧuracaķ ĥāli 391b/8. 

 

3.8.9. Zarf-Fiiller 

Zarf-fiillerin Türkçede üç temel görevi vardır. Bunlar; zarf-fiilli parça kurmak, 

yardımcı fiillerin önüne gelerek birleşik fiiller yapmak ve görünüş-zaman eki olarak 

bitimli cümleler kurmaktır239. 

-a, -e: yata yata uśandı 293b/24, ŧuravardı 313a/25, alagör 316b/22, çeviregetürüp 

356a/6, śaraķodı 378a/21. 

-duķda, -dükde: geldükde 284b/1, didükde 285b/7, gördükde 300a/22, indükde 330a/9, 

yüridükde 342a/18, ħāba varduķda 353a/17, vuśūl bulduķda 367a/20, ķonduķda 

379b/25, doyduķda 416a/24. 

-ı, -i: alıvir 290a/9, śalıvirdiler 296a/2, silkivirdi 301a/23, atıvirdi 302a/7, açıvirdi 

372b/22. 

-ıcaķ, -icek; (-ıçaķ, -içek): düşicek 301b/4, dönicek 330b/5, işidicek 417b/7. 

-ınca, -ince; (-ınça, -inçe): baķınca 284b/23, oturınca 299b/7, varınca 316a/4, ķurulınca 

325a/24, bulınca 342a/16, diyince 358b/24, gidince 376a/6, yüriyince 382b/18, sürince 

389b/6, işidince 398a/23, gösterince 414a/4. 

-ken, -iken: gelürken 285a/17, giderken 302b/5, dirken 314b/5, nažar iderken 320a/24, 

yaylaķda iken 320b/13, zūr eylerken 328b/4, otururken 337b/4, dururken 342b/11, ele 

getürmiş iken 347b/8, baķınurken 350b/9, Ķalķarken 372a/16, düşerken 372a/24, bį-

Ǿaķl iken 381b/8, Gezerken 397a/12, ħvābda iken 407a/6. 

-madan, -meden (-madın): göstermeden 294a/12, bend eylemeden 326a/7, ayırd 

olmadan 331b/7, almadan 333b/11, ķorķmadan 419a/13. 

-u, -ü: silküvirdi 289b/25, diyüvirdi 351b/21, ŧutuvirdi 356b/18, yüriyüvirecek 

378a/11. 

-up, -üp: alup 297a/16, tekerlenüp 300b/2, Ǿuryān idüp 305a/9, Sürüp 317a/2, bükilüp 

                                                 
239 Mustafa Uğurlu, Memlük Türkçesinde Zarf-Fiilli Parçaların Dizimi, Ankara: TDK Yayınları, 

1999, 20. 
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323a/4, Ǿazm-i meydān-ı rezm idüp 332b/1, gönderüp 339a/2, bildirüp 348a/14, öpüp 

351a/11, elem çeküp 356b/8, alıvirüp 366b/10, atılup 372a/24, murādın bilüp 381b/4, 

varup 386b/16, Göz açdurmayup 404b/19. 

-uraķ, -ürek240: aġlayuraķ 291a/10, arayuraķ 318a/22, söyleşürek 321b/6, Düşünürek 

391b/17, İñleyürek 407a/7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
240 Ek hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: Janos Eckmann, Türkçede -raq, -rek Ekine Dair, TDAY-

Belleten, 1953, 49-52. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONUÇ 

Çalışmaya konu olan Firdevsî’nin Şehnâme çevirisi 18. yüzyılda Derviş Mustafa 

tarafından istinsah edilmiştir. Eserin bilinen tek nüshası günümüzde İstanbul 

Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde 6132 demirbaş numarasıyla kayıtlıdır. Eserin 

orijinali, üç cilt hâlinde olup tamamı 1778 varaktır. Her sayfası 25 satırdan oluşan 

eserde minyatürler de bulunmaktadır. Bu Şehnâme çevirisinin istinsah yılı 1773’tür. 

 

Bu çalışma, Derviş Mustafa’nın yaptığı üç ciltlik istinsahın II. Cilt 284b-419b 

varakları arasını kapsamaktadır. Eserin bazı varaklarında minyatürler vardır. Eserin 

incelenen bölümünde farklı şahıslara ait kahramanlık hikâyeleri ve olağanüstü 

olayların cereyan ettiği savaşlar anlatılmaktadır. 

 

İncelediğimiz Şehnâme Türk dili açısından dönemin önemli eserlerindedir. Dönemin 

diğer eserleri gibi Arapça ve Farsça kelimelerin çok sık kullanıldığı bu eser Türkçe 

ekleri ve birtakım ağız özelliklerini içerisinde barındıran kıymetli bir dil yadigârıdır. 

Bundan dolayı eser üzerinde tüm yönleriyle tam bir ses ve şekil bilgisi incemelesi 

yapmaya gayret ettik. Hazırlanan incelemenin ses ve şekil bilgisi kısımlarının XVII-

XVIII yy. açısından bir başvuru kaynağı niteliği taşımasına özen gösterdik. Diğer 

bölümlerinde de aynı hassasiyeti koruduk. 

 

İncelenen metinde imla konusunda tam bir birliktelikten söz edilemez. İmla özellikleri 

açısından eser Eski Türkiye Türkçesi sonları ile Osmanlı Türkçesinin başları arasında 

görünmektedir. Gerek Arap-Fars imlası gerek Uygur imlası metinde yer bulmuştur. 

Kelime kök ve gövdelerindeki ünlü-ünsüz harflerin yazımında düzensizlik göze 

çarpmaktadır.  
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İncelenen eserde aynı kelimelerin özellikle özel isimlerin yazımında birtakım 

farklılıklar mevcuttur. Bu farklılıkları eklerde de görmek mümkündür. Bu farklılığın 

temel nedeni eserin Eski Türkiye Türkçesi ile Osmanlı Türkçesi arası geçiş aşamasında 

yazıya geçirilmiş olmasından ve müstensihin ağız özelliklerinin metne yansımasından 

kaynaklanmış olabileceği kanaatindeyiz. 

 

Eski Türkçe döneminden beri kullanılan “-up, -üp” zarf-fiil eki, orijinal metinde “b 

 ile  “-ub, -üb” şeklinde yazılmıştır. Bu zarf-fiil şekli dönem özellikleri de göz ”(ب)

önüne alınarak “-up, -üp” şeklinde çeviri yazıya geçirilmiştir. 

 

Türkçenin tartışılan konularından biri olan “kapalı e” meselesi de metin açısından 

cevap bulunamayan konulardan biridir. Kapalı e sesinin varlığına ilişkin metinde özel 

bir imla kullanılmamıştır. Ancak birçok araştırmada kapalı e sesiyle gösterilen 

kelimelerin, metinde daha çok “i” şekliyle karşımıza çıktığını söyleyebiliriz.  

 

İncelenen eserin diğer bir hususu da özel isimlerin çokluğu meselesidir. Orijinal 

Şehnāme’de de özel isimler bir hayli yekün tutar. Şehnāme’nin aslının Farsça 

olmasından dolayı olsa gerek bu özel isimlerin çoğunluğu Farsçadır. Özel isimler 

metinde kişi, hayvan ve yer isimleri olarak geçer. Eserin bir savaş ve kahramanlık 

hikâyesi olmasından dolayı en fazla özel isim şahıs isimleridir. Ancak bu özel isimlerin 

yazımında önemli olduğunu düşündüğümüz bir sorun vardır. Müstensih özel isimlerin 

yazımında çok fazla hata yapmıştır. Örnek olarak Bįjen/ Pįjen, Bįl-bā / Bįl-bār / Pil-

pāy / Pįl-pāy / Pįl-pā/ Pil-pā / Bįl-pāy, Ŧārāķ / Ŧārıķ, Felįhā-yı Ķūlād Kemān / Felįhā-

yı Hindį / Felįhā/ Felįhāy gibi isimlerde birçok eksik veya yanlış harf yazılmıştır. 

Bunun nedeni kanaatimizce müstensihin istinsah ettiği metnin içerdiği kültürü ve 

Farsça dilbilgisi kurallarını yeterince bilmemesidir.  

 

İncelenen eserde sözcük türlerinden isim, fiil, sıfat, zamir, zarf, bağlaç, edat ve 

ünlemler tespit edilmiştir. Edat, bağlaç ve ünlemlerde Arapça ve Farsça; fiil ve 

isimlerde ise Türkçe kelimeler ağırlıklıdır. 
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Türkiye Türkçesi’nde kaynaştırma harfi (y) ile birlikte kullanılan belirtme hâl eki (-ı, 

-i, -u, -ü) yerine metnin bazı örneklerinde ünlüyle biten isimlerden sonra hemze ( ء ) 

işareti kullanılmıştır. Bununla ilgili birkaç örnek şöyledir:  

nāmeyi 367a/9 ( ), kimseyi 370a/4 ( ), ķalǾayı 389b/1 ( ). 

 

Metinde zaman ve şahıs eklerinin neredeyse tamamı kullanılmıştır. Emir ve istek 

çekimi de dikkat çekecek ölçüde fazladır. Bunun nedeni metinde sürekli olarak devam 

eden mücadelelerin anlatılmasına bağlı hükümdarlar, vezirler, ayyarlar ve askerler 

arasında emir-komuta zincirinin bulunmasıdır. Gelecek zaman çekimi ise birkaç 

örnekle sınırlıdır. Gereklilik kipi için Türkiye Türkçesinde kullanılan “-malı, -

meli”den ziyade dönem özelliklerine uygun olarak “-sa/-se gerek” “-maķ/-mek gerek” 

yapısı kullanılmıştır. Şimdiki zaman çekimi de tam olarak tespit edilememiştir. Bu da 

ekin tam oturmadığını gösterir. 

 

Vurgusuz orta hece düşmesi “yalıñız” ve “buyuruñ” gibi bazı örneklerde 

gerçekleşmemiştir. 

 

Nazal n, genizsi n, damak n’si gibi birçok isimle anılan ve metinde “kef ( ك/ڭ )” ile 

gösterilen “ñ”, ilgi hâli, bilinen geçmiş zaman, emir çekimi, iyelik ekleri gibi bazı 

yerlerde “nun )ن)” ile yazılarak ñ>n değişiminin devam ettiği gösterilmiştir: bunların 

346b/16, dilāverin 414a/15, ķocan 413b/11, diñlemedin 417a/12, elin 418a/9, gelin 

418a/18. 

 

ġ/g>v değişimi ile ilgili olarak her iki şeklin de var olması değişim sürecinin 

tamamlanmadığının bir göstergesidir. Hatta bir örnekte aynı cümlede aynı kelimeyi 

hem “ġ”li hem “v”li görüyoruz: ķoġaya śarılup bekci ķovayı 299b/18. 

 

“Özel İsimler Dizini”nde metnin 284b-419b varakları arasında geçen insan, hayvan, 

yer, cin, din, soy ve kavim isimlerine yer verilmiştir. İncelenen bölümde yer alan tüm 

özel isimlerin verilmesi bunların tespiti açısından araştırmacılara son derece 

kolaylıklar sağlayacaktır. Özel İsimler Dizininde aynı ismin farklı yazılışları ile 

birlikte 500 civarında özel isim tespit edilmiştir. Bunlardan 1342 tekrar ile Feramurz 
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oğlu Cihan-bahş ilk sıradadır.  İkinci sırada ise 953 tekrar ile Cihan-bahş’ın dedesi 

Rüstem yer alır. İncelenen metnin ana kahramanı bu iki kişidir.  

 

Eserde günümüz Türkiye Türkçesi ağızlarında da tespit edilen birçok kelimeye 

rastlanmasından dolayı müntensihin bulunduğu çevrede halk ağzının fazlaca 

kullanıldığı sonucuna ulaşabiliriz. Tespit edilen kelimelerden bazıları şunlardır: 

“kıçınla-, kıçın kıçın, sın-, yapın-, öykelen-, büri-, azgış-, alda-, tiziyye, depele-, 

depme, tabancala-, yalman-, dibelik, debelen-, aġ-, karañu”. Metin bu özelliğiyle 18. 

yüzyıl halk ağzı hakkında bilgiler vermektedir.  

 

Türkiye Türkçesi ağızlarında yer alan kelimelere ek olarak Tarama Sözlüğü ve Divânü 

Lügât’it-Türk’te yer alan bazı kelimeler de eserde geçmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında müstensihin metne Türkçe düzeyinde önemli eklemeler yaptığı 

anlaşılmaktadır.  

 

Eserde tonsuz ünsüzler “p, ç, t, k” ile tonlu ünsüzler “b, c, d, g”’nin birbirleri yerine 

kullanımına sıkça rastlanmıştır. Müstensih hiçbir ayrım gözetmeden bazen tonsuz “p, 

ç, t, k”, bazen tonlu “b, c, d, g” ünsüzlerini aynı kelimeler için tercih etmiştir. Bunu en 

çok “b-p” ile “c-ç” kullanımında görmekteyiz. İkili yazılan bazı kelimeler şöyledir: 

“pūs/būs, ķılıc/ķılıç, ķulac/ķulaç, gice/giçe, ic-/iç-, güc/güç, ac/aç, cenber/çenber, 

gec/geç”. 

 

Metinde müstensih tarafından yanlış yazılan bazı kelimeler tespit edilmiştir. Bu hatalar 

bazen noktalı harflerdeki noktaları koymama, bazen harf atlama, bazen düzensiz yer 

değiştirme olabilmektedir. İncelenen metinde bu yanlışlar azımsanamayacak kadar 

fazladır. Bu gibi bazı hatalar düzeltilerek orijinal şekilleri dipnotta yazılmıştır. Eserde 

yapılan bu hatalardan yola çıkarak metnin yazımıyla alakalı yazım yanlışlarının çok 

fazla olduğu söylenebilir.  

 

Müstensihin yaptığı hatalardan biri de aynı kelimeyi tekrar etmek veya gereksiz harf 

yazmaktır. Bu gibi hatalar da gereksiz olan yapının {} parantez içine alınarak metinde 

olmadığı belirtildi. Örneklerinden bazıları şöyledir: 
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taǾaccüb idüp {idüp}308b/13, ķapular{lar}ın 323b/21, ķalķup {ķalķup} tedārükin 

gördi 324a/7, Behrām-ı{’a} Evren-süvāruñ yüzine baķup 324a/15, Az ķaldı ki bir 

{bir}yānından güzer eyleye 331a/15, bir nįze yi{t}miş degül idi 331a/17, Ŧārāķ{’ı}: 

“Belį pādişāhum 345a/10. 

 

Dönüşlülük zamiri “-n-” yerine kaynaştırma harfi “-y-”nin kullanıldığı tespit 

edilmiştir. Bundan yola çıkarak bu konuda yazım birliği olmadığını söyleyebiliriz. 

Örnekleri şöyledir: 

kendüye 345b/1, kendüni 355b/19. 

 

Metinde devrik cümleler de tespit edilmiştir. Bu durum 18. yüzyılda cümle bilgisi 

hakkında bazı ipuçları vermektedir. Devrik cümlelerin metinde çokça karşımıza 

çıkmasının bir sebebi de anlatıma canlılık ve heyecan katmak olduğu söylenebilir. 

Devrik cümle olarak tespit edilen kimi örnekler şöyledir:  

 Sām’a muķābil olup başladılar bunlar cenge 286b/3. 

 ǾAşķ idüp başladılar yine gürz cengine 287b/18. 

 Şengel Hindį daħı oturup başladılar bunlar Ǿayş-ı śoĥbete 307a/13. 

 Şaķāķ daħı berāber sāzın āhenk idüp başladılar faśla 344a/16. 

 İşte Cihān-baħş bunı Ǿan-ķaśdın söyledi kim darılup evvel ĥamle eylesün diyü 

380a/13. 

 

Sözlük bölümünde de incelenen eserin daha iyi anlaşılabilmesi için özellikle seçilen 

kelimelerin anlamları verilmiştir. Farsça ve eski Pehlevice kelimeler metinde bir hayli 

fazladır. Buna sebep olarak Firdevsî’nin İranlıları tekrar eski şaşalı dönemlerine 

döndürmek eski tarihi kökenlerine ait kelimeler ile metni oluşturmak istemesi 

gösterilebilir.  

 

İncelenen metinde birçok deyim ve atasözü ile Arapça, Farsça kalıplaşmış ifadelere 

rastlanmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir: 

 

Atasözleri 

 Śu uyur düşmān uyumaz 289a/23-24. 

 Pādişāh gözinden düşen kimse bed-baħt olur 296b/25. 
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 El elden üstündür 323a/14. 

 Ayaġıyla varana ölüm olmaz 388a/1-2. 

 Ķaçanı ķovmaķ olmaz 411a/7. 

 Ŧaġ yürimezse Ǿabdāl yürür 388a/15. 

 

Deyimler 

 ǾAķlı başından git- 285a/11. 

 ǾAķlı kes- 287b/8. 

 Yüregi pāre pāre ol- 288a/17 

 Göz ķulaķ ol- 296a/1. 

 Cān başına śıçra- 314a/13. 

 Ķul ol- 319b/6. 

 Yüz sür- 324b/11. 

 Ŧopa ŧutılmış maymuna dön- 326b/23. 

 Felegüñ cenberinden güzār eyle- 327a/6-7. 

 Yil gibi gel- 328a/24. 

 Mįl-āhen gibi ŧur- 328a/24. 

 Gözleri fāl ŧaşına dön- 332a/17. 

 Yā devlet başa, yā ķuzġun leşe 333b/2-3. 

 Gözin ķorķ- 334a/9. 

 Ecel terleri dök- 337a/6. 

 El uzat- 337b/18. 

 Felegüñ gözinden sürmesin çal- 338b/11. 

 İş işden geç- 344b/6. 

 Belā deryāsı başdan aş- 344b/6. 

 Boġazı ele vir- 346b/15. 

 Ħora geç- 348a/7. 

 Boynuz ararken ķulaķdan çıķ- 358a/3. 

 Bal yimez ŧopı gibi çıķ- 358b/20-21. 

 Ķan gövdeyi götür- 360a/9-10. 

 Yüregine śu serp- 362a/9. 

 Ķapudan ķovarsañ bacadan düş- 365b/25. 

 Ķan ķaşan- 381a/22. 
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 Gün ķubbe-i felege dikil- 385b/2. 

 Göz ķuyruġıyla baķ- 388a/19. 

 Ķanları ķurı- 388a/19. 

 Dişine ŧaş vir- 389b/2. 

 Felege kelek simurġa siñek di- 389b/23. 

 Yüz yire ķo- 398b/3. 

 Gözin budaķdan śaķın- 400b/24. 

 Gözinden āteşler śaçıl- 402a/12-13. 

 Türbede yılan görmüşe dön- 406b/13. 

 Ödi aġzına geleyazdı 406b/13. 

 Ac ķurd ķoyuna ne resme girerse 408b/3. 

 Fikre düş- 408b/21. 

 Bil baġla- 408b/20. 

 El arķası yirde it- 410a/1. 

 

Arapça ve Farça Kalıplaşmış İfadeler 

 İnnā li’l-lāhi ve innā ileyhi rāciǾūn raĥmeten vāsiǾa 288a/22-23. 

 En-necātü fi’ś-śıdķ 293b/25. 

 Bi-lā-teǿħįr 295b/25. 

 Bi-emri’l-lāh 297b/17. 

 Taĥsįn, śad hazār taĥsįn Ǿaleyke Ǿavni’l-lāh 301b/9. 

 Keyfe mā ittifaķ 303b/20. 

 Bi-eyy-i vechegān 310b/21. 

 Bi-eyy-i ĥālin 310b/24. 

 Estaġfiru’l-lāh 314a/5. 

 Yā maǾbūd-ı bį-zevāl 319b/1-2. 

 Lā yaǾlemü’l-ġaybe illa’l-lāh 318b/6. 

 Lā ilāhe illa’l-lāh ve ħalįfetu’l-lāh Süleymān emįnu’l-lāh 329a/23. 

 El-ĥamdüli’l-lāh 348b/3. 

 İnşāǿa’l-lāhu’r-raĥmān 351a/13, 411a/23. 

 Lā-yaǾķıl 356b/21. 

 İnşāǿa’r-raĥmān 366b/9-10. 

 Eben Ǿan ceddin 330b/24, 366b/13. 
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 El-Ǿuhdetü Ǿale’r-rāvį 332b/4. 

 Ale’r-raǿsi ve’l-Ǿayn 338a/21.  

 Min evvel ile’l-āħire naķli bi’l-muśŧarr 338b/22. 

 Fį-nefsü’l-emr 344b/23. 

 ǾAlā zuǾm-i aǾdā 357a/17. 

 İftaĥ Ǿaynüke 363a/6. 

 Engüşt ber-dehān 364a/10. 

 Bi-ĥamdi’l-lāh 365b/20. 

 Ŧarfetü’l-Ǿayn 369a/24. 

 Mā-lā-yaǾnį 379b/1. 

 ǾAn-ķaśdın 380a/13. 

 MaǾa’l-kerāhe 390a/1. 

 ǾAleyhi mā-yesteĥaķ 374b/10. 

 İĥrāķ bi’n-nār 404a/1. 

 ǾAleyhi’s-selām 409a/21. 

 El-ĥükmü li’l-lāh 410b/3.  

 Fį-nefsi’l-emr 413b/19. 

 Teklįf-i mā-lā-yuŧāķ 414b/9-10. 

 

Metinde Türkçe, Arapça ve Farsça aynı anlama gelen kelimeler sıkça kullanılmıştır. 

Bu şekilde tespit edilen eş anlamlı kelimelerden bazıları aşağıdaki gibidir: 

Hāliyā (Ar.) ve Şimdi, İmdi (T.) (Şimdi) 

Gūş (Far.) ve Ķulaķ (T.) (Kulak) 

Seg (Far.) ve Kelb (Ar.) (Köpek) 

Ħūk (Far.) ve Ħınzīr (Ar.) (Domuz) 

Kūh (Far.) ve Ŧaġ (T.) (Dağ) 

Źānū (Far.) ve Diz (T.) (Diz) 

Çādır (Far.) ve Ĥayme (Ar.) (Çadır) 

Mūy (Far.) ve Ķıl (T.) (Kıl) 

Burc (Ar.) ve Bārū (Far.) (Burç) 

Sefįne (Ar.) ve Gemi (T.) (Gemi) 

Semek (Ar.) ve Balıķ (T.) (Balık) 

Miyān (Far.) ve Bil (T.) (Bel) 
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ǾAžįm (Ar.) ve Büyük (T.) (Büyük) 

Çeşm (Far.) ve Göz (T) (Göz) 

 

Genel olarak eserin Türk Dili açısından öneminin yanında halk bilimi, tarih ve 

toponimi açısından da değerli veriler içerdiğinden dolayı disiplinlerarası çalışmalara 

da kaynaklık etmesi mümkün görünmektedir.  

 

 



 

 

METİN 

Metnin Oluşturulmasında Takip Edilen Yöntem  

 Metnin çeviri yazıya geçirilmesinde 12 punto 1,5 satır aralığında Times Turkish 

Transcription fontu tercih edildi.  Metindeki varak numaraları köşeli parantez içinde 

“[284b], [285a], [285b], [286a]” olarak verildi. Satır numaraları da üst simge “(1), (2), 

(3)” hâlinde gösterildi. Örnek bir paragraf şöyledir: 

“[285b] (1) leşker-i Įrān’ı ķaldırup Humāyūn Şāh’uñ Ǿaskerine muķābil ķondılar. 

İki cānibden üç gün asāyiş idüp (2) dördinci gün Rüstem-i Dāstān sözi ile Keyħusrev 

dįvān idüp bir nāme inşā eyledi. Gorāze ile (3) Humāyūn Şāh’a gönderüp ķızı istedi. 

Nāmedür Humāyūn Şāh’a irdi. Dānā eline virüp ķırāǿat eylediler. (4) Mefhūm-ı 

nāme olınca Pūlādvend hemān gürz atup “Var söyle Keyħusrev Kāmrān Şāh’a 

yarın meydān (5) olup ve benümle pehlivānları muķābil olup ceng iderler. Eger baña 

ġālib gelürler ise ķızı ol zamān Keyħusrev (6) alabilür.”   

 

 Metinde müstensih hatası olarak değerlendirdiğimiz bazı yazım yanlışları 

düzeltilerek metinde geçtiği şekli dipnotta (Metinde “…”) şeklinde verilmiştir. Metnin 

tamamında “-ub, -üb” şeklinde yazılan zarf fiil eki de “-up, -üp” olarak çeviri yazıya 

geçirilmiştir. Örnekler: 

Metinde   Dipnotta 

bāzirgān   Metinde “bārizgān”. 

 

gelüp 368b/14 ( ), ķılup 377a/8 ( ), diyüp 384a/12 ( ). 

 

 Metin meydana getirilirken eserin orijinal bölümündeki sayfa numaralarına, 

nazım ve nesir şekillerine bağlı kalınmıştır. Noktalama işaretleri günümüz nesir 

kurallarına uygun olarak tarafımızdan metne uygulanmıştır. Metinde kırmızı olarak 

yazılan kelime veye cümleler çeviri yazıda koyu (bold) şekilde verilmiştir. 

“Beyt:  

Dün gice seyrüñ içinde ķaralar giydüñ mi hįc? 

 Düşmeni ķılıcdan özüñe aralar gördüñ mi (3) hįc? 

diyüp Cihān-baħş’a bir tįġ-i āteş-engįz ĥavāle eyledi.” 
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“Rāvį Şįrįn Zebān öyle naķl u beyān eyler kim: ĶalǾa-i Źerdāb Şāhı Seħāb-ı 

Zengį’yi Seylāb-źemįn’e (23) ǾAnter Şāh’uñ imdadına gönderüp śoñra Pil-pāy 

ǾAyyār geldükde anı daħı Seħāb-ı Zengį’nüñ ardınca göndermiş idi.” 

 

“Ħulāśa-i kelām, Źerdūn (5) Şāh pehlivānlarına ġayret gelüp birbiri ardınca on 

beş ķadar pehlivān girdi. Cihān-baħş vaķt-i žuhr olınca (6) cümlesin bende 

ceküp Ǿalem dibine gönderdi. Daħı kendi ālātına yapışmadı.” 

 

 Ek fiilin çekiminde metne bağlı kalınmış, araya eklenen “y” kaynaştırma harfi 

çeviri yazıda da gösterilmiştir. Birleşik yazılan i- fiili eklendiği kelime ile arasına “-” 

işareti getirilerek belirtilmiştir. Bu fiilin düştüğü yerlerde müstensihin yazımına sadık 

kalınmıştır. Tamamen ayrı yazıldığı yerlerde de ayrı bir kelime olarak verilmiştir: 

icrā eylemişlerdi 296a/10, ne var idi 297a/1, Ekvāl Nerre mekānında oturur iken 

297b/21, Siyāmek Şāh’uñ pes-perde-i Ǿiśmetinde bir duħteri aħteri var-ıdı 301a/11, 

Talħāb-ı Tįġ-zen Cihān-baħş’dan bir nįze yidi kim daħı müddet-i Ǿömründe böyle nįze 

görmemiş-idi.355b/12, Bu gice varup bu lįke Sihām’ı çalup getürebileydi.357b/13. 

 

 “ile” kelimesinin yazımında orijinal metinde “i” sesinin düşerek araya “y” 

ünsüzü geldiği geldiği yerlerde orijinal yazıma uygun olarak yazılmıştır:  

“birbirleriyle Ǿahd ü güft eylediler. 301b/13, Ferāmurź anı parmaġıyla ŧutup 

zānūsına urdı 302a/7.” 

 

 Bazı kelimelerde yer alan “vâv-ı madûle” üst simge “ v ” olarak gösterilmiştir: 

ħvābda yaturlardı 294a/23, Ħvāce SaǾdān-ı Hindį 296b/6, hvāhiş gösterdi 

313a/20. 

 

 İncelenen metinde dört tane minyatür bulunmaktadır. Bu minyatürlerin 

bulunduğu bölümler köşeli parantez içinde [MİNYATÜR] ibaresi ile belirtildi. Her 

sayfada 25 satır olduğu için241 eğer minyatür sayfanın başında ise minyatürden sonra 

satır numaraları 25’e denk gelecek şekilde düzenlendi:  

                                                 
241 Sadece bir varakta (351a/351b) 24 satır vardır. 
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“[385a] [MİNYATÜR] (15) mest olup cebįninden dāne dāne Ǿaraķ ĥāśıl oldı. 

Baķıyye-i đarb-ı gürz źemįne inüp toz Cihān-baħş’ı büridi. (16) Rüstem gürz-i 

kāvseri żabŧ idüp geçüp ser-i meydāna vardı. Ŧārıķ ǾAyyār toza girüp Cihān-

baħş’ı ol ĥālde görince (17) cilbendinden gülābdān çıķarup yüzine gül-āb śaçdı. 

Cihān-baħş uyķudan uyanur gibi uyanup gözin açdı. (18) Ŧārıķ ǾAyyār’ı gördi. 

Hele miyānın rāst idüp vücūdın yoķladı. Gördi bir mūyına ħaŧā gelmemiş. 

Şükr-i Yezdān eyledi. (19) Ŧārıķ Cihān-baħş’a: “İy dilāver-i Ǿālem! Ġayret eyle. 

Tozdan ŧaşra çıķ. Dost düşmen seni görsünler. Yoķ eger Ǿāciz (20) ķalduñ ise 

varalım seni Rüstem’e bildüreyim.” didi. Cihān-baħş: “Śaķın Ǿayyār daħı 

bildürme. Bir iki sāǾat daħı ceng (21) ideyim. Göreyim ne yüzden olur?” didi. 

Ŧārıķ ǾAyyār: “Çünkim öyledür. Bārį ġayret eyle.” diyüp Cihān-baħş’a ġayret 

(22) virdi. Cihān-baħş daħı licām silküp tozdan ŧaşra çıķdı. Ol ġayret ile irişdi. 

Bir eyü đarb Rüstem’[e] urdı. (23) Rüstem menǾ idüp Rüstem de Cihān-baħş’a 

urdı. Cihān-baħş güc-ile menǾ idüp yek-ā-yek, küt-ā-küt ceng (24) eylemege 

başladılar. Cihān-baħş ise giceden tenbįh eylemiş-idi. Hezįrān-ı Fįl-süvār ile 

Ŧārıķ ǾAyyār ve Rūşen (25) Rāy vezįr ve Şemse Bānū meydāna yaķın bir yirde 

ŧurup temāşā iderlerdi. Ķaçan Rüstem Cihān-baħş’a ġalebe idüp helāk” 

 

 Metinde okunamayan bölümler köşeli parantez içinde üç nokta […] ile 

gösterilerek dipnotta orijinal şekilleri verilmiştir. 

 

 Metindeki bazı eksik kelimeler köşeli parantez [ ] içinde eksik harflerin 

gösterilmesiyle tamamlanırken bazı fazladan olduğunu düşündüğümüz bölümler { } 

işareti içerisinde gösterildi.  

“[du]Ǿā iderek 313a/22, Bir yirde inüp müşāve[r]e eylediler 404b/18, 

Rüs[t]em’üñ sįnesine bir muşt öyle urdı kim 415b/16 / Ĥurrem Şāh ķalǾa 

ķapular{lar}ın açdırup ŧaşra çıķdı 323b/21, kimseden böyle bir nįze yi{t}miş 

degül idi 331a/17, Ġalvāş ķıyās eyledi kim nįze bir {bir} ŧarafdan güzer idüp 

çiger-gāhı çāk oldı 340b/12.” 

 

 Metnin araştırmacılar tarafından anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla seçme 

bir sözlüğü çıkarıldı. Bu sözlükte madde başı kelimelerin ait oldukları dil ve bu dilde 

hangi türde oldukları kısaltmalarla verildi. Her madde başı için metin içerisinde geçtiği 
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yer belirtildi. Madde başı kelimelerinin geçtiği tamlama benzeri kullanımlar madde 

altında verildi. 

 

 Metnin sonuna eklenen Özel İsimler Dizini’nde metinde geçen özel isimler 

aldığı eklere bakılmaksızın tüm geçtiği yerler belirtilerek verildi. Tür olarak “kişi adı, 

hayvan adı, yer adı, kavim adı,” gibi ait olduğu tür verildi. 

 

 Üzerinde çalıştığımız metnin 284b-419b varakları arasındaki bölümün 

tıpkıbasımı eserin sonuna ilave edilmiştir. 
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[284b] (1) ile şikāra çıķup varalım, filān yirde olan Ǿişret-gāhda eglenelim.” diyüp 

geldiler. Yaķın geldükde Efrāsiyāb gördi (2) yidi nefer mübāriz ile Rüstem-i Dāstān 

kendi ārzū idüp geldügi Ǿişret-gāhında oturmış bāde içer. Meger Pįlsem’üñ242 (3) Ekvās 

Türk nāmında bir bahādır oġlı daħı irişmiş-idi. Efrāsiyāb Ekvās Türk’e eyitdi: “Var, 

şol Ǿişret-gāhda (4) oturanlaruñ ĥaķķından gelüp ķal{ķ}dur!” diyü Ekvās’ı gönderdi. 

Ekvās Türk daħı Rüstem ile ceng243 eyledügi (5) yoġıdı. Hemān elinde olan kūh-keş 

nįze-i cān-sitān “İy nā-bekār Įrānįler! Ne ararsıñuz Şāh-ı Tūrān’uñ Ǿişret-(6)gāhunda?” 

diyüp at sürdi, Rüstem gördi Efrāsiyāb cümle Tūrān dilāverleriyle gelüp śaf çekmiş 

ŧurur. Rüstem’üñ (7) ise elinde ŧolu cām bulundı, dönüp pehlivānlara eyitdi: “Biriñüz 

şol gelen pehlivāna ķarşu varuñ.” diyince Merzübān (8) yirinden śıçrayup atına bindi 

ve Ekvās Türk’e ķarşu varup muķābil oldı. Ekvās Türk Merzübān’a bir nįze urup (9) 

raħşından aķdardı. Ol ĥāli görince hemān Nįkūd-heşt süvār olup Ekvās’a ķarşu vardı. 

Ekvās, Nįkūd-heşt’e (10) daħı bir nįze ĥavāle eyledi. Nįkūd-heşt siper berāber virüp 

Ekvās’ın nįzesin āsān menǾ eyledi. Bu kerre Ekvās (11) Türk el gürz-i kūh-peykere urup 

irişdi. Nįkūd-heşt’e bir đarb-ı gürz ĥavāle eyledi. Ammā gürzi ĥavāle eyledükde (12) 

biraz girü bulınup ve gürzdür indi. Nįkūd-heşt’üñ raħşınuñ kellesine rāst gelüp Raħş’ın 

kellesin ħurd-ħām (13) idüp Nįkūd-heşt Raħş-ıla bile ser-nigūn oldı. Ekvās Türk öteden 

dönüp diledi kim inüp Nįkūd-heşt’üñ (14) başın kese.  

 

Hele bu vaķte dek Rüstem elinde olan cāmı nūş idüp Ebreş’e süvār oldı. Ve Ekvās’uñ  

(15) öñin alup “Çek elüñ nā-bekār!” diyüp irişdi. Ekvās el nįzeye urup bir nįze ĥavāle 

eyledi. Rüstem (16) Ekvās’uñ nįzesin ķolcaġıyla çarpup Ekvās’uñ nįzesin menǾ eyledi 

ve hemān Rüstem-i Dāstān nįze-i bār-keşt (17) ile Ekvās’a bir ŧaǾn-ı nįze öyle urdı kim 

başın iki şaķ idüp at yilesine ķapandı. Ve yek-mįħ üzerinden dönüp (18) Ekvās’ı 

düvālinden ķapup yire urdı. Ve Ekvās’uñ raħşın Nįkūd-heşt’e virüp Nįkūd-heşt’i süvār 

eyledi. Bu maĥalde (19) hemān Efrāsiyāb at sürüp Rüstem’üñ öñin aldı ve ĥamle eyledi. 

Rüstem-i Dāstān hemān Efrāsiyāb’uñ ĥamlesin menǾ (20) idüp bir đarb-ı şedįd öyle urdı 

kim Efrāsiyāb’uñ elinde olan raħşuñ miyānı ĥalel-pezįr olup Efrāsiyāb raħş-ıla (21) bile 

yıķıldı. Rüstem hemān Ebreş’den atlayup Efrāsiyāb’uñ üzerine düşdi kim bend eyleye. 

Hemān Hūmān Rüstem’üñ ķafasından (22) irüp añsuzın Rüstem’üñ iki ŧalısınuñ ortasına 

                                                 
242 Metinde “Bįlsem”. 
243 “ceng” kelimesi metinde sıklıkla “çeng” şeklinde yazılmıştır. 
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bir244 gürz urdı. Rüstem’dür beliñleyüp “Nedür?” diyüp dönüp (23) Hūmān’a baķınca 

bu arada Efrāsiyāb ruħśat bulup ķalķup firār eyledi. Tiziyye Efrāsiyāb’a yedek 

çekivirdiler. Süvār (24) olup bir ŧarafa Ǿazm eyledi. Leşker-i Tatar daħı pehlivānlar ile 

ardına düşdi. Rüstem-i Dāstān ġayrı muķayyed olmayup (25) ol aradan Ǿazm-i 

Hāmāverān eyledi. 

 

Rāviyān-ı aħbār ve nāķılān-ı āŝār Firdevsį-i Ŧūsį ķavlince Humāyūn Şāh ötede [285a] 

(1) ötede çünkim dārū ile Keyħüsrev’i on sekiz nefer-i dilāver ile berāber ŧutup cümlesin 

öldürmek murād eyledi. Ammā (2) Źercesįb vezįr ve sāǿir vezįrler rıżā virmediler. 

Eyitdiler: “Pādişāhum! Şimdiki ĥālde ĥaps eyle. Görelim, śoñı niçe (3) olur. Zįrā her 

ne zamān ise öldürmek elüñdedir.” diyüp menǾ eylediler. Humāyūn Şāh daħı vüzerā 

söziyle öldürmeyüp (4) ĥaps eyledi. Ve gördi Pūlādvend daħı gelmedi. Humāyūn Şāh 

tekrār bir nāme yazup irsāl eyledi. Ve mefhūm-ı nāme (5) bu ki “Įrān şāhın on sekiz 

nefer-i pehlivān ile dārūlayup ĥaps eyledüm, lakin Ǿaskeri ķaldı, gelüp Ǿaskerin daħı 

(6) perįşān idesin.” dimiş. Çünki bir nāme Pūlādvend’e245 gelüp Pūlādvend246 nāmeyi 

oķuyup aĥvāle vāķıf olınca ġażaba (7) gelüp “Naśıl işdür bu Humāyūn Şāh didükleri 

bį-ĥamiyyetüñ işi kim Ǿavratlar gibi ħaśmınuñ247 yüzine gülüp żiyāfet idüp (8) dārūdan 

geçürüp bende çeke, bu ĥįledür. Ben bu ĥįleyi ķabūl eylemem ve şimden śoñra daħı 

varmam. Mādām ki anlar (9) öyle maĥpūsdur yarın daǾvācısı žuhūr idüp eger gelürse 

Humāyūn Şāh’uñ derisin yüzerse daħı (10) śāĥib çıķmam. Meger ki anları cümle 

śalıvire.” didi. Nāme getüren kimesne ile böyle cevāb gönderdi.  

 

Ķāśıd (11) gelüp Humāyūn Şāh’a bu cevābı virdükde Humāyūn Şāh’uñ hemān Ǿaķlı 

başından gidüp tįz ol sāǾat (12) Keyħusrev Kāmrān’ı on sekiz nefer-i dilāver ile 

zindāndan çıķarup bendlerin alup ķalǾadan ŧaşra śalıvirdi (13) ve eyitdi: “Birķaç gün 

ārām eyle, ķızı getürdüp vireyim.” didi. Keyħusrev daħı rāżı olup leşker-i Įrān’a geldi. 

(14) Tenge ķarşulayup Keyħusrev Selāmūn’ı suǿāl eyledi. Tenge daħı: “Zābil’e 

Rüstem’i getürmege gitdi.” didi. Ammā Humāyūn (15) Şāh Keyħusrev’i śalıvirdügi gibi 

Pūlādvend’e ħaber gönderdi. “İşte cümlesin śalıvirdüm, tįz gelüp irişesin.” (16) didi. Bu 

ħaber Pūlādvend’e varınca Pūlādvend tįz on iki biñ Ǿaskerin alup ķalķup Ǿazm-i Şām 

                                                 
244 Metinde “bu”. 
245 Metinde “Būlāvend”. 
246 Metinde “Pūlāvend”. 
247 Metinde “ĥażmınuñ”. 
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eyledi. Pūlādvend (17) mürūr-ı eyyām ile hele Şām’a dāħil olup ķalǾa öñine gelürken 

ĥikmet-i Ħudā śāĥib-ķırān-ı Ǿālem Rüstem’i daħı yidi (18) nefer-i dilāver gelürler idi. 

Pūlādvend Ǿaskerin görüp ħaber aldılar kim gelen Pūlādvend-nām bir bahādır imiş. 

Rüstem (19) eyitdi: “Görelim nice dilāverdür.” diyüp yidi nefer server yoluñ kenārında 

temāşāya ŧurdılar. Pūlādvend daħı (20) Rüstem berāberine gelince gördi. Yidi nefer 

kimse selāmete ŧurmışlar. “Bunlar kimler ola?” diyüp bir ādem gönderüp (21) suǿāl 

itdürdi. Rüstem i[t]dügin bilüp geldi. Selām virüp Rüstem ile merĥabālaşdı. Andan 

geçüp ķalǾa (22) öñine vardı. Meger Humāyūn Şāh daħı Pūlādvend’üñ ol gün gelecegin 

ħaber almışıdı. Ol daħı ķalǾasından ŧaşra (23) çıķup Pūlādvend’i istiķbāl idüp ŧaşrada 

ķalǾa öñine ķondılar.  

 

Bu ŧarafdan Rüstem daħı leşker-i Įrān’a (24) vardı. Selāmūn Ĥakįm ilerü varup ħaber 

virdi. Keyħusrev Kāmrān daħı pehlivānlar ile Rüstem’i ķarşulayup Keyħusrev (25) 

Humāyūn Şāh’dan Rüstem’i Dāstān’a şikāyet eyledi. Hele Rüstem Keyħusrev ile ve 

cümle pehlivānlar ile görişüp [285b] (1) leşker-i Įrān’ı ķaldırup Humāyūn Şāh’uñ 

Ǿaskerine muķābil ķondılar. İki cānibden üç gün āsāyiş idüp (2) dördinci gün Rüstem-i 

Dāstān sözi ile Keyħusrev dįvān idüp bir nāme inşā eyledi. Gorāze ile (3) Humāyūn 

Şāh’a gönderüp ķızı istedi. Nāmedür Humāyūn Şāh’a irdi. Dānā eline virüp ķırāǿat 

eylediler. (4) Mefhūm-ı nāme olınca Pūlādvend hemān gürz atup “Var söyle Keyħusrev 

Kāmrān Şāh’a yarın meydān (5) olup ve benümle pehlivānları muķābil olup ceng 

iderler. Eger baña ġālib gelürler ise ķızı ol zamān Keyħusrev (6) alabilür. Yoħsa böyle 

kaġıd ile ķız virmezler.” diyüp cevāb virdi. Gorāze bu cevābı alup dönüp Keyħusrev’e 

(7) gelüp Keyħusrev Kāmrān “Niçe oldı?” didükde Gorāze daħı Pūlādvend’üñ virdügi 

cevābı bildürdi. Rüstem (8) daħı “Ceng olsun.” diyüp Keyħusrev daħı fermān eyledi. 

Ve üç kerre yüz biñ Ǿaskerüñ içinde münādiler nidā (9) idüp yarın ceng idecekleri žāhir 

oldı. Ol gice iki cānibden tedārükler görilüp śabāĥa (10) muntažır oldılar. Çünkim ol 

gice şeb-i güźār idüp rūz geldi.  

 

Āfitāb-ı Ǿālem-tāb ķulle-i çarħ-ı çehārından (11) ŧāliǾ u lāmiǾ olduķda iki bölük Ǿasker 

yirlerinden ŧurup alāt-ı ħarbe mustaġraķ olduķda ceng-i ĥarbįler (12) çalınup herkes 

raħşlarına süvār olup meydān merkezine geldiler. Birbirlerine ķarşu śaflar düzüp 

ālāylar (13) baġladılar. Humāyūn Şāh daħı gelüp taĥt ile ķalb-gāh-ı leşkerde ŧurdı. Śaġ 

cānibinde Pūlādvend-i dil yüz otuz (14) üç arış ķadd-ıla ŧaġa beñzer bir gergedāna süvār 
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olmış Humāyūn Şāh’uñ her gün pāy-i taĥtında oturur ve ser-Ǿaskeri (15) bir pehlivān 

var-ıdı. Adına Sāviye-i Sināndāz dirler-idi. Nįze Ǿilminde ġāyet māhir bir pehlivān idi. 

Ol Sāve-i (16) Sināndāz daħı śol cānibinde ŧurup sāǿir dilāverler daħı śaġ ve śol ŧurup 

nažar-ı ber-meydān oldılar. Berü (17) ŧarafdan daħı Keyħusrev ve Kāmrān üç kerre yüz 

biñ er-ile śāflar düzüp kendi daħı taĥt ile ķalb-gāh-ı leşkerde (18) ŧurup śaġ cānibinde 

Rüstem-i Dāstān ve Ferāmurź ve Sām-ı Pįl ve Gįv ve Gorāze ve Ferhād ve śol ŧarafda 

daħı (19) Zevvāre ve Bįjen ve Ruĥĥām ve Nįkūd-heşt keźā ve keźā dilāverān-ı Įrān śaġ 

ve śol ŧurup nāžır-ı meydān oldılar. (20) “ ǾAcabā meydāna evvel kim gire ve erlik kim 

göstere! Ve ecel-i pįrāhenüñ kim giye?” didüklerinde hemān anı gördiler ki (21) Gįv at 

sürüp ve Keyħusrev Kāmrān’uñ tahtı öñinde temennādan śoñra iźin alup meydāna 

girdi. Ve biraz fenn-i silaħşūrluķ (22) gösterdükden śoñra iki ŧarafdan çalınañ ceng-i 

ĥarbįleri diñdirüp bülend-āvāz ile naǾra urup er ŧaleb (23) eyledi. Bu ŧarafdan daħı 

Pūlādvend’üñ ser-ķaplanlarından Behmen-i Peleng-pūş nām ŧoķsan dört arış ķaddin 

(24) üzerinden Gįv’e bir nįze ĥavāle eyledi. Gįv siper berāber virüp hele Behmen’üñ 

nįzesin menǾ eyledi. Behmen gürz-ile geldi. (25) Gįv gürzin de menǾ idüp nevbet 

kendüsine geldükde ol Ǿacāyib nįzesin eline alup at sürdi. İrüp Behmen’e [286a] (1) 

Behmen’e bir nįze Ǿaşk eyledi. Behmen-i Peleng-pūş daħı siper berāber virüp yalman-

ı nįze āyine-i siperi pūs eyledükde (2) parmaķ ħamįrden ve sūzen ħarįrden ne resme 

güźer eyler ise daħı āsān-güźer idüp Behmen’üñ nįze sįnesine (3) uġradı. “Hay Hay!” 

diyince śırtından yol bulup bir buçuķ ķulaç ķadar yalman gösterdi. Gįv nįzesin (4) çeküp 

alınca Behmen yıķılup cān virdi.  

 

Behmen’üñ meger bir oġlı var-ıdı. Ziyāde şecįǾ dilāver-idi. Adına (5) Behįmūn-ı Pįr-

efgen dirler-idi. Ŧoķsan altı arış ķadd çekerdi. At sürüp irişdi. Gįv’üñ öñin alup (6) 

ĥamle eyledi. Gįv’üñ ol gün ziyāde cenge şevķı var-ıdı. Behįmūn’uñ daħı ĥamlelerin 

menǾ idüp nįze (7) ile sįnesin şikāf eyledi ve zaħmdār idüp ol ħāli görüp Pūlādvend 

kendi gireyim dirken hemān (8) Ķāhir Cihāndār nām bir ser-ķaplanı var-ıdı. Ve baş ser-

ķaplan idi. Yüz on yidi arış ķadd u ķāmet çekerdi. (9) At sürüp Pūlādvend[d]en evvel 

meydāna girüp Gįv’e muķābil oldı. Hemān Gįv ile cenge başladılar. Gįv Ķāhir’üñ (10) 

daħı ĥamlelerin menǾ idüp bir nįze ile Ķāhir’i daħı zaħmdār eyledi. Pūlādvend ol ħāli 

görince hemān (11) yüz otuz üç arış ķadd-ıla gergedān sürüp Gįv’üñ öñin aldı ve eyitdi: 

“İy nā-bekār! Nedür bu senüñ eyledügiñ? (12) Bu pehlivānları böyle kimin öldirüp ve 

kimin zaħmdār eylersin. Ĥamle eyle!” diyince Gįv nįzesin çevirüp (13) Pūlādvend’e bir 
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nįze ĥavāle eyledi. Pūlādvend beş ķat çįn-i pūlāddan siperin ķarşu virüp yalman-ı nįze 

(14) āyine-i siperi pūs eyledükde parmaķ ħamįrden ve sūzen ĥarįrden ne resme güźer 

eyler ise öyle güźer idüp (15) sįne-i Pūlādvend’e yüridi. Pūlādvend “Bre bre!” idüp 

nįzeyi ŧabāncaladı. Siperi vücūdından ayırup zaĥm yemedin (16) menǾ eyledi. Ammā 

siperi delindügine Pūlādvend ziyāde ġażaba gelüp hemān ŧarafeylinden gürzin çeküp 

irişdi. (17) Gįv’e bir đarb öyle urdı kim Gįv daħı gürz berāber virdi. Ammā olmadı. 

Ayaķları rikābdan çıķup zemįne ser-nigūn (18) oldı. Bu kerre ol ĥāli görüp Ruĥĥām 

girdi. Bir nįze iki gürz urdı. Pūlādvend menǾ idüp bir đarb-ıla (19) anı daħı yıķdı. Gorāze 

girdi. Anuñ da Pūlādvend ĥamlelerin menǾ idüp bir đarb ile yıķdı. Hecįr girdi. (20) Anuñ 

da ĥamlelerin menǾ eyleyüp anı da bir đarb ile yıķdı. Ammā Pūlādvend bunları bend 

eylemezdi. Āķıbet Bįjen (21) girüp Pūlādvend’üñ öñin alup cenge ŧurdı. Gürz cenge 

başladılar. Bįjen gördi Pūlādvend gürzde ġālibdür. (22) nevbet248 kendüye gelinçe 

hemān gürzin ŧarafeyle śalup bir kerre miyānından tįġ-ı āteş-ŧābın çeķüp Ǿuryān eyledi 

(23) ve ĥayķırup Pūlādvend’e irişdi. Bir ķılıç Ǿaşķ eyledi. Pūlādvend tiziyye siperin 

berāber virdi. Bįjen tįġ-ı Pūlādvend’üñ (24) siperin mantar miŝāl iki pāre iki pāre 

eyledükden śoñra gergedānınuñ kellesin daħı iki böldi. Gergedān yanı üzerine (25) 

yıķılınca Pūlādvend kendin źemįne atup ayaġ üzerine geldi. Ammā ġāyet ġażab-ı 

müstevlį oldı kim vaśf olmaz. Hemān [286b] (1) diledi kim Bįjen’i yaķasından ŧutup 

raħşından indire. Ol vaķt hemān Sām-ı Pįl249 gergedān sürüp araya girdi. (2) Ve 

Pūlādvend’üñ öñin aldı. Bu kerre Pūlādvend Sām-ı Pįl’i görince Bįjen’den elin çekdi. 

Ammā siper ve gergedān (3) yoķ. Hele tiziyye siper ve gergedān getürüp süvār oldı ve 

Sām’a muķābil olup başladılar bunlar cenge.  

Ammā (4) rāvį ķavlince Pūlādvend gördi Sām-ı Pįl ziyāde şecįǾ dilāverdür. Ve ħaber 

aldı kim Rüstem’üñ baş ser-ķaplanıdur. (5) Ġayret idüp biraz cengden śoñra Sām’a bir 

đarb-ı şedįd urup Sām arķaya alup lenger virince (6) altında olan gergedānuñ bili ķırılup 

Sām-ı Pįl250 gergadān-ıla bile yıķıldı ve ayaġı rikābda ķalup tiziyye (7) çıķaramadı. Bu 

maĥalde Pūlādvend ruħśat bulup Sām’uñ üzerine düşdi. Ve zencįr getürdüp muĥkem 

bende (8) çekdi ve Ǿalem sāyesine gönderdi ve yine gergedānına süvār oldı. Bu kerre 

Ferāmurź hemān Ķuŧb-ı Āteş-dem’i (9) sürüp yanar āteş gibi meydāna girdi ve 

Pūlādvend’üñ öñin aldı.  

                                                 
248 Metinde “yevbet”. 
249 Metinde “Sām-Bįl”.  
250 Metinde “Sām-Bįl”. 
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Ammā rāvį ķavlince bu arada Sām-ı Pįl (10) Humāyūn Şāh’uñ Ǿalemine yaķın varınca 

hemān iki dizinüñ üzerine zemįne çöküp zūr eyledi. Bend-i zencįr’üñ (11) ķırup zencįr 

pāresin eline aldı ve öñine geleni zencįr-ile urup helāk iderek Įrān leşkerine (12) geldi.  

 

Ammā bu yañadan Pūlādvend Ferāmurź’a nažar eyledi. Seksen sekiz arış ķaddi var. 

Üzerinde yitmiş iki pāre (13) ālāt ve başında yidi otaġa ve miyānında beş ķılıç altında 

sekiz pāylu bir odun başlu dįv-zād-ı raħş bu ŧarz (14) ile Ferāmurź’ı görince ġāyet 

begendi ve kendiye kim idügin bilüp el nįze-i cān-sitāna urdı. İrüp (15) Ferāmurź’a bir 

nįze urdı Ferāmurź-ı Dilįr daħı hemān siper berāber virüp yalman-ı nįze āyine-i siperi 

pūs eyledükde (16) Ǿalev Ǿalev āteşler śaçılup Ferāmurź Pūlādvend’üñ nįzesin 

ŧabancalayup ķoltuķ altından yol gösterdi. Yan (17) yana rikāb rikāba naǾleyn dögerek 

Pūlādvend nįzesin żabt idüp geçdi gitdi. Ammā Ferāmurź-ı Dilįr Pūlādvend’üñ (18) nįze 

uruşın begenüp taĥsįn eyledi. YaǾnį Ħusrev ve Sām aķrānı pehlivāndur.  

 

Ħulāśa Pūlādvend öteden (19) dönüp ŧurdı. Ferāmurź daħı el nįze-i İskender-i Kübrā’ya 

urup irişdi. Pūlādvend’e bir nįze ĥavāle eyledi. (20) Pūlādvend siper ķapup berāber 

virdi. Ammā Ferāmurź-ı Dilįr’üñ gelişin yaman gördi. Hele yalman-ı nįze āyine-i 

siperi pūs (21) eyledükde Pūlādvend’üñ ķolları bükilüp siper sįnesine meyl eyledi. 

Pūlādvend nįzeyi ŧabāncalayup yolından ayırdı. (22) Ķoltuķ altından yol gösterüp 

Ferāmurź-ı Dilįr nįzesin żabt eyledi. Yan yana rikāp rikāba naǾleyn dögerek (23) ser-i 

meydāna vardı. Ammā Pūlādvend Ferāmurź’ı ġāyet begendi. Öteden dönince 

Pūlādvend el gürze urup (24) Ferāmurź’a bir đarb-ı gürz ĥavāle eyledi. Ferāmurź daħı 

gürz-i İskender’i berāber virüp arķaya alduķda siper (25) āyineleri çarħa girdi. 

Pūlādvend gürzin žabt idüp geçdi. Ferāmurź alup śavdı. Ammā zaĥmet çekdi. [287a] 

(1) çekdi. Pūlādvend öteden dönüp Ferāmurź daħı el gürz-i İskender-i Kübrā’ya urup 

irişdi. Pūlādvend’e251 bir đarb-ı (2) gürz ĥavāle eyledi. Pūlādvend daħı gürz berāber 

virüp ķolları bükildi. Başın ķaçırup arķasında (3) olan sipere alduķda siper āyineleri 

raķsa girüp Pūlādvend şiddet-i đarb-ı gürzden lenger virince (4) altındaki gergedānuñ 

bili ķırıldı. Pūlādvend bu ħāli görince cüst atılup zemįne indi. Ammā ol ķadar (5) ġażaba 

geldi kim ġażabından hemān dal-tįġ olup diledi kim Ferāmurź’uñ raħşın çalup helāk 

                                                 
251 Metinde “Pūlāvend”. 
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eyleye. Rüstem (6) bu ħāli görüp eyitdi: “Şimdi oġlan tįġ ile urursa şol dilāvere yazıķ 

olur.” diyüp hemān (7) Ebreş’i sürdi. İkisinüñ aralarına girüp Pūlādvend’e eyitdi: “Yā 

Pūlādvend! At saķatlanmaķ Ǿayb degüldür. (8) Öyle olur yarın yine görüşüñ.” diyüp 

ayırdı. Rüstem Ferāmurź ile dönüp Ǿalem sāyesine geldiler. (9) Öteden Pūlādvend’e 

daħı gergedān getürdiler. Süvār olup döndi. İki cānibden ŧabl-ı ārām çalınup (10) dönüp 

ķondılar. Herkes bār-gāhlarına gelüp rezm libāsların çıķarup bezm cāmelerin giyüp 

rāĥat (11) oldılar.  

 

Hele ol gice geçüp śabāĥ oldı. Yine iki cānibden ceng-i ĥarbįler çalınup iki cānibden 

(12) leşker süvār oldı. Birbirine muķābil olup ālāylar ve śāflar baġladılar. Meydāna 

Ǿacabā kim girür dirken anı (13) gördiler. Humāyūn Şāh’uñ ser-Ǿaskeri olan Sāve-i 

Sināndāz at sürüp meydāna girdi. Ve naǾra urup (14) eyitdi: “Kimseyi istemem, illā 

Rüstem meydānuma gelsün.” didi. Rüstem daħı Ebreş-i Gül-endām’ı sürüp meydāna 

girdi. (15) Ve Sāve-i Sināndāz’uñ öñin kesdirüp cenge başladılar. Hemān bį-meĥābe 

Sāve Rüstem’e nįze ĥavāle eyledi. Rüstem (16) siper ile çarpup menǾ eyledi. Sāve gürz-

ile geldi. Rüstem gürzin daħı menǾ eyledi. Nevbet Rüstem’e geldükde (17) Rüstem daħı 

bir nįze ve bir gürz urup Sāve daħı ne ĥāl-ise menǾ eyleyüp ĥāśılı yidişer gürz uruşup 

(18) nevbet Rüstem’e geldükde gürz-i kāvseri bir ķīrāŧ girüden ŧutup irişdi. Sāve’ye bir 

đarb-ı şedįd urdı (19) Sāve gürz berāber virüp gürz gürze indükde Sāve-i Sināndāz’uñ 

ķolları uyuşup gürz elinden fırladı. (20) Baş ķaçurayım śandı, idemedi. Gürz-i Kāvser 

Sāve’nüñ başına inüp sįnesine varınca ħurd-ħām (21) oldı. Sāve-i Sināndāz helāk olınca 

hemān Pūlādvend bu ħāli görince gergedān sürüp Rüstem’üñ öñin aldı. (22) ǾAşķ idüp 

Rüstem daħı merĥabā eyledükde Pūlādvend eyitdi: “Yā Rüstem! Ġayrı cengimüz 

senüñle olsun.” didi. Andan (23) başladılar cenge.  

 

Ĥāśılı aħşam olınca ceng eylediler. Ġālib ve maġlūb bellü olmadı. Aħşam olınca 

Rüstem’dür (24) Pūlādvend’e eyitdi: “Var pehlivān! Bu gice yi kebābı, iç şarābı. Taķvįt-

i beden ĥāśıl eyle de yarın yine görüşelim.” (25) diyüp döndi. Pūlādvend de dönüp iki 

ŧarafdan ŧabl-ı ārām çalındı. İki bölük sipāh dönüp ķondılar. [287b] (1) Dįvān olup 

herkes şāhları dįvānına cemǾ olup Rüstem daħı geldi. Keyħusrev dārā Rüstem’den 

Pūlādvend’i (2) śordı. “Nice gördüñ server?” didi. Rüstem daħı Pūlādvend’i medĥ idüp 

“Eyü pehlivāndur.” didi. Ol ŧarafda Pūlādvend (3) daħı Humāyūn Şāh’a geldükde 

Humāyūn Şāh daħı Pūlādvend’den suǿāl eyledi. “Nice gör[d]üñ dilāver Rüstem’i 
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ķuvvet (4) ve şecāǾatde.” didi. Pūlādvend daħı Ǿažįm medĥ idüp “Daħı müddet-i 

Ǿömrümde böyle bir dilāvere rāst gelmedüm.” diyüp (5) ŝenāsında oldı. Hele ol gice de 

mürūr idüp śabāĥ yine iki bölük leşker meydān-ı heycāda muķābil (6) ŧurup Rüstem ile 

Pūlādvend meydāna girdi. Aħşam olınca ceng idüp döndiler. Śabāĥ bindiler.  

 

(7) El-ķıśśa yidi gün bu iki dilāverler kelle-ber-kelle ceng eylediler. Ammā Humāyūn 

Şāh gördi. Pūlādvend gitdükçe (8) yavaşmaġa başladı. Ġayrı Ǿaķlı kesdi kim Pūlādvend 

yalñız Rüstem’e ķuvvetle cevāb viremez. Dönüp tenhāda Pūlādvend’e (9) eyitdi: 

“Pūlādvend bu Rüstem ķavį ħaśımdur. Dünyāda ġālibā aña ġarįm olur kimse yoķdur. 

Lākin eger Rüstem kim (10) bilür saña ġalebe idüp seni baśarsa saña bir zehirlü ħancer 

vireyim. Ol zamān Rüstem’i ol ħançer ile ķasıġından (11) urup öldür.” didi. Pūlādvend 

Humāyūn Şāh’dan bu cevābı işidüp eyitdi: “ Ħayır yā Humāyūn Şāh! Ben o 

muĥannetligi (12) ķabūl idemem. Ol ĥįle ve muĥannetlikdür. Eger ŧoġrı yoldan baśup 

ġalebe eylersem ne ħoş. İdemeyüp ol (13) beni baśarsa nice diler-ise öyle eylesün.” didi.  

 

Hele ol gice geçüp śabāĥ oldı. Gün ķubbe-i felekden (14) baş gösterüp Ǿālemi nūr-ı 

Yezdān-ıla münevver ve müzeyyen eyledükde iki leşkerden yine ŧabl-ı ceng çalınup 

(15) iki bölük sipāh enbūh-ı mānend-i kūh-ı pür-şükūh yerlerinden ŧurup at ve fįl 

gergedānlarına süvār olup meydān (16) merkezine geldiler. Ālāylar baġlayup śāflar 

düzdiler. Meydāndur açıldı. “Kim gire meydāna?” diyince hemān Rüstem (17) nām-dār 

meydāna girüp Pūlādvend’i ŧaleb eyledi. Pūlādvend daħı gergedān sürüp meydāna 

girdi. Rüstem’üñ (18) öñin aldı. ǾAşķ idüp başladılar yine gürz cengine. Bu minvāl üzere 

śaħy vaķti geçince ceng idüp Rüstem (19) Pūlādvend’e eyitdi: “Yā Pūlādvend! Senüñle 

işte yidi gündür ceng eylerüz, bugün ġayrı senüñle ayırd olalım. (20) İn atuñdan, ben de 

inüp düvāl ŧutuşalım. Ġālib ve maġlūb anda belli olur.” didi. Pūlādvend bu cevābı 

Rüstem’den (21) işidince eyitdi: “Ben ħōd maġlūb degülem kim senden evvel atdan 

inem. Sen in ben de ineyim.” didi. Rüstem (22) eyitdi: “Yā Pūlādvend! Ammā ben seni 

atdan indürürem, śoñra peşįmān olursın.” didi. Pūlādvend eyitdi: “Be yüri (23) yā 

Rüstem! Bildüginden ķalma.” didi. Rüstem: “Yā öyle mi? Ħoş imdi.” diyüp nevbet 

kendüde idi. Gürz-i kāvser’i (24) on ikinci ķīrāŧından ŧutup ayırdı. Pūlādvend’e bir đarb-

ı şedįd urdı. Pūlādvend daħı gürz berāber virüp (25) iki gürz birbirine ŧoķınduķca Ǿalev 

Ǿalev āteşler śaçılup berg-i ħār-ı ħāşākın yaķdı. Pūlādvend’üñ đarbdan ķolları [288a] 

(1) ķolları uyuşup bāzūları bükildi. Başın ķaçurup gürz-i kāvseri şiddet ile ketfinde olan 
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sipere (2) indükde siper āyineleri çįnį ŧabaķ gibi ŧaġıldı. Pūlādvend’üñ başı gergedān 

başına berāber olup şiddet-i (3) đarb-ı gürzden altında olan gergedānuñ bili kütür kütür 

ķırılup Pūlādvend gergedān-ile bile zemįne yıķılup (4) iki dizi ve bir pençesi yire geldi. 

Rüstem daħı öteden dönüp Ebreş’den indi ve gezinmege başladı. (5) Pūlādvend daħı 

zemįnden ķalķup: “Sen misin beni piyāde eyleyen?” diyüp mestin dögüp Rüstem’e 

yürüdi. Rüstem (6) daħı Pūlādvend’e ķarşu varup muşt muşta, yaķa yaķaya boġaz 

boġaza oldılar. Bir zamān yoluşduķdan śoñra (7) Pūlādvend bir kerre Rüstem’üñ düvāl 

kemerine śarıldı. Ve bir kerre zūr idüp altı parmaķ Rüstem’üñ ökçesin źemįnden (8) 

ayırdı. Rüstem’dür lenger virüp yine pāyların źemįne baśdı. Pūlādvend bir zūr daħı 

eyledi. Bu kerre Rüstem’i sekiz (9) parmaķ ķadar ökçesin źemįnden ayırdı. Rüstem 

nām-dār daħı lenger virince yine pāyların źemįne baśdı. Pūlādvend (10) üçinci zūrda 

Rüstem’i ŧaraķlıġa bindürdi. Rüstem lenger virüp yine Pūlādvend’üñ ķolların büküp 

pāyların (11) źemįne baśdı. Bu kez nevbet Rüstem’e geldükde Rüstem Pūlādvend’üñ 

düvālinden ķavrayup “Yā Allāh!” diyüp nice zūr (12) eyledi ise zūr-ı evvelde tā başına 

berāber Pūlādvend’i ķaldırup ammā sengįn dilāver yire nicesine urdı (13) ise ĥikmet-i 

Ħudā ol düvāl ŧutuşduķları yir bir ŧaş yir idi. Bir süri ŧaş ħançer gibi ŧururdı. (14) 

Pūlādvend’üñ boş bögrine rāst gelüp deldi. Ve tā ciger-gāhına işledi. Andan birķaç 

üstüħvānı daħı (15) ħurd oldı. Hemān Pūlādvend bir kerre āh idüp “Yā Rüstem! Ne 

yaman baña ķıyduñ? Baķ hālime.” diyüp bögrin (16) gösterince Rüstem nažar eyledi. 

Ol seng-i siyāh öyle yarmış kim şikāfından içerüde cigeri görinür. Rüstem ĥayf (17) 

idüp źemįne urduġına peşįmān oldı. Ve yüregi pāre pāre oldı. Ve oturup Pūlādvend’üñ 

başın dizine (18) alup āh eyledi. Hecįr’i çaġırup geldükde eyitdi: “Var yā Hecįr! 

Selāmūn’ı daǾvet eyle gelsün. Şol dilāvere (19) bir Ǿilāc eylesün.” didi. Hecįr: 

“Gideyim.” diyince Pūlādvend eyitdi: “Yoķ yā Rüstem! Gitmesün şimden śoñra baña 

Ǿilāc (20) fevt oldı. Ve ölüm gözime tūtiyā-yı ekber oldı. Ancaķ devletlü śāĥib-ķırān 

saña iki niyāzum vardır. Biri (21) budur kim Humāyūn Şāh’ı öldürme. İkincisi budur 

kim beni bu araya defn idüp üzerime bir türbe yab. (22) Sebeb-i mevtüm tārįħ idüp 

rūşen-i ĥažr ile yazdur.” diyüp teslįm-i rūĥ eyledi. İnnā li’l-lāhi ve innā ileyhi 

rāciǾūn252 (23) raĥmeten vāsiǾa253. Rüstem aġlayup tįz āc-ı ābnūs tābūta ķoyup ol araya 

                                                 

252  Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz. 

(Bakara/156). 

253  “Geniş rahmeti ile”. 
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defn etdürdi. Ve üzerine bir Ǿālį ķubbe (24) yapdırup ve tārįħin ķazdırdı. Humāyūn Şāh 

ise Pūlādvend ölince ŧabl-ı ārām çaldırup döndi (25) ve ķondı. Źercesb ile müşāvere 

eyledi. “Nice idelim?” diyü. Źercesb: “Nice eylesek gerek pādişāhum? 

Barışmaduķça[288b] (1) olmaz. Elbetde barışursın, zįrā Rüstem’e kim cevāp virse 

gerekdür?” didi. Humāyūn Şāh nā-çār śulĥa rāżį olup (2) Źercesb vezįri Keyħusrev 

ŧarafına gönderdi. Źercesb gelüp Keyħusrev Kāmrān’a buluşup ne eyledi ise eyledi. (3) 

Keyħusrev Kāmrān ile Humāyūn Şāh’ı birbirleriyle barışdurdı. Humāyūn Şāh ol sāǾat 

Źercesb vezįr ile (4) oġlı Şāhibe’yi Efrāsiyāb’a irsāl eyledi. Tā kim varup ķızı alup 

getüreler.  

 

Humāyūn Şāh Źercesb ile Şāhibe (5) gitdükden śoñra Keyħusrev Kāmrān’a żiyāfet 

eylemege başladı. Bu kerre Źercesb ile Şāhibe ılġar ile gidüp (6) bir gün Tūrān’da 

Behiştkend’e dāħil oldılar. Efrāsiyāb’a buluşup Şemse’yi istediler. Efrāsiyāb virmedi. 

“Ķızı oġluma (7) virsem gerekdür.” didi. Źercesb vezįr ile Şāhibe bozılup: “Luŧf eyle 

iy Şāh, böyle dime, arada biz kefįliz. (8) Śoñra Keyħusrev bizi zencįde eyler. Belki saña 

da Ǿıtāb gelür.” diyince ķaldır idüp cellād eyledi. Pįrān (9) ve sāǿir vüzerā rıżā 

virmeyüp: “Eyleme.” didiler. Bu kerre Efrāsiyāb: “Ĥapse ķaldıruñ.” didi. İkisin daħı 

ķaldırup (10) zindāna urdılar. Ammā bunlar ile bile giden ġulāmlardan birķaçı firār idüp 

Humāyūn Şāh’a geldiler. Aĥvāli (11) naķl eylediler. Humāyūn Şāh daħı Rüstem’e 

söyledi. “Kürdiz Pįr’e söyle Efrāsiyāb didükleri Türk’e söyle şeh-zāde (12) ile vezįri 

śalıvirüp Şemse Bānū’yı göndersin. Yoħsa dįnüm ĥaķķı-çün varup kendin helāk 

eylerem.” (13) didi. Kürdiz Pįr: “Be-ser-çeşm”254 diyüp raħşına binüp yanına beş on 

ġulām alup Ǿazm-i Behiştkende eyledi. Bir gün (14) varup Behiştkend’e dāħil oldı. 

Efrāsiyāb’a “Kürdiz Pįr geliyor.” didiler. Kürdiz Pįr daħı gelüp dįvān-ı Efrāsiyāb’a (15) 

irdi. Efrāsiyāb öñinde temennā eyledi. Efrāsiyāb: “Ħoş geldüñ yā Kürdiz, ne ħaber?” 

didükde Kürdiz Pįr daħı (16) Rüstem’üñ cevābın didi. Efrāsiyāb: “Ħayır ben anları ĥaps 

eylemedüm. Ancaķ oġlum Şeyde ķızı alup ķaçmış. Ben de (17) ŧutup getürmege ādem 

gönderdüm. Gelince eglenüñ diyü śalıvirmedüm. Ħāliyā bunda źevķ-ı śafāda ikisi de 

otururlar. (18) İnanmazsañuz varup çaġırsunlar.” diyü birāderi Gerşįvez’i işāret ile įķāz 

eyledi. Gerşįvez ķalķup zindāna (19) vardı. Zercesb ile Şāhibe şehzadeyi getürüp: “Sizi 

ĥapsden ħalāś ideyim. Ancaķ yemįn idüñ, bizi Efrāsiyāb (20) ĥaps eylemedi diyesüñüz.” 

                                                 
254 Baş göz üstüne. 
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diyü yemįn virdi. Bunlar da “Ne çāre! Ĥapsden ħalāś olalım.” diyü yemįn eylediler. 

Gerşįvez (21) bunları alup dįvān-ı Efrāsiyāb’a getürdi. Efrāsiyāb Kürdiz’e “İşte yā 

Kürdiz! Kendüñ suǿāl eyle gör, ĥaps miydiler?” (22) didi. Bunlar da murād ne idügin 

diyüp yemįn eylemişler. Neylesünler: “Biz ĥaps degüldük, źevķ-i Ǿişretde idük.” (23) 

didiler. Andan Efrāsiyāb Şeyde’yi bend idüp ķarşusına getürdi. Evvelden sözi bir yire 

ķomışlardı. “Baķa bre sefįh (24) oġlan! Bu ķabāĥati sen niçün eyledüñ? Şimdi Şāh-ı Įrān 

işidüp beni etdürdi ķıyās eyler.” diyüp birāz taǾzįr (25) idüp “Ķaldıruñ bu yabān oġlanın 

ĥapse.” diyüp Şeyde’yi ālāt-ı mülāĥaža ĥaps itdürdi. Ve Kürdiz Pįr’e [289a] (1) pįr’e 

eyitdi: “Var pehlivān-ı Şāh-ı Įrān’a ve śāhib-ķırān-ı Ǿāleme bizden duǾālar eyle. Ne 

ķadar zaĥmet ise göñül alçaķlıġı (2) idüp gelsünler. Sūrı bunda idelim.” diyü niyāz 

gösterdi.  

 

Kürdiz Pįr neylesün bu muǾāmeleyi gerçek śandı. Ķalķup (3) Źercesb ile Hāmāverān’a 

geldi. Şāha ve Rüstem’e buluşdılar. Efrāsiyāb’uñ selāmın teblįġ idüp: “Ne ķadar 

zaĥmet ise (4) bunda teşrįf eylesünler sūrı bunda idelim, diyü niyāz eyledi. Bānūyı 

virmedi.” didiler. Keyħusrev: “Nola! Gidelim. Varup (5) sūrı anda idelim.” didi. 

Rüstem ve Humāyūn Şāh daħı “Fermān pādişāhuñ!” diyüp tedārüklerin gördiler. Sūra 

müteǾallıķ (6) her ne lāzım ise aldılar ve ĶalǾa-i Şām’dan ķalķup Ǿazm-i Behiştkende 

eylediler. Bir gün Behiştkende yaķın geldükde (7) ilerü ħaber gönderüp Efrāsiyāb āgāh 

olduķda tįz begler ve vüzerāsıyla süvār olup şāha istiķbāle çıķdı. (8) Ve Įrān Ǿaskeri 

içün ordı yiri ĥāżır idüp bir maĥalde Ǿasker-i Įrān ķavuşup Şāh-ı Įrān ile Rüstem (9) ile 

görişüp döndiler. Behiştkende śaĥrāsına Ǿasker ķondı. Efrāsiyāb cümle begler ile şāha 

ve Rüstem’e żiyāfet (10) idüp birķaç gün yidürdi ve içürdi. Ve Şeyde’yi ĥapsden 

getürdüp cellād eyledi. “Bu nā-ħalef oġlan alup (11) gitmiş, bānūyı ben daħı ġażab idüp: 

‘Ŧutup getürüñ.’ didüm. Bu kerre Şāhibe şeh-zādenüñ yanında olan ġulāmlar da (12) 

kendi efendilerine ķıyās idüp bundan firār idüp ötede: “Size yañlış ħaber virmişler.” 

diyü Ǿöźrler diledi. (13) Ammā ne fāǿide. ǾÖźri ķabāĥatinden büyük. Keyħusrev: 

“Öyledür, yā nidelim delüķanludur. Tāzelik Ǿālemi hep255 başımuzdadur. “Benüm 

ħāŧırum (14) cürmin Ǿafv eyle.” diyü Şeyde’yi ricā eyledi. Efrāsiyāb daħı gūyā Şāh’uñ 

ħātırı içün oġlı Şeyde’nüñ günāhından (15) geçüp: “Ħoş imdi yaban oġlanı seni ķatl 

eylerdüm. Ammā Şāh-ı Įrān’uñ ricāsı var olmayaydı göreydüñ (16) ħālüñi.” diyüp 

                                                 
255 Bu kelime metinde be (ب) ile yazılmıştır. Çeviriyazıya pe(پ) olarak aktarılmıştır. 
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Şeyde’yi śalıvirdi. Şeyde daħı gelüp cümlenüñ elin öpdi. Bundan śoñra sūra bünyād 

urup Efrāsiyāb (17) emr idüp ĶalǾa-i Behiştkend’i ŧonatdılar. Ve ŧaşrada orduyı 

donadup şenlikler eylediler.  

 

Ħāśılı ķırķ gün (18) ķırķ gece sūr olup baǾde Şemse Bānū’yı Şāh-ı Įrān’a Ǿaķd ü nikāh 

idüp ol gice gerdek idüp Şāh-ı Įrān (19) ol gice murād alup murād virdi.  

 

El-ķıśśa Keyħusrev Kāmrān ol gice bānū ile berāber olup işte Şāh’uñ bu ķızdan (20) 

Nevfer nām bir oġlı olsa gerekdür. Ġāyet şecįǾ olup Būrzū çāha düşdükde çıķarmaġa 

inüp Būrzū daħı başın (21) kesmek içün geldi žann idüp başına bir muşt urup helāk 

eylese gerekdür. Maĥallinde naķl olunur.  

 

Ammā çün śabāĥ (22) oldı. Keyħusrev Kāmrān baǾde’l-ġusl gelüp taĥta oturdı. Cümle 

begler ve şāhlar gelüp: “Mübārek-bād!” didiler. Beş gün miķdārı (23) Şāh-ı Įrān oturup: 

“Şimden girü Belħ’e gidelim. Įrān anda ħālį ķaldı. Kim bilür meşhūr meŝeldür śu uyur 

düşmān (24) uyumaz.” didi ve fermān eyledi. “Üç gün tedārük, dördinci gün göçdür.” 

diyü münādįler nidā itdiler.  

 

Üç gün (25) tedārüklerin görüp dördinci gün Şāh-ı Įrān cümle mübārızān-ı Įrān ve nesl-

i Ķahramān ile ķalķup Ǿazm-i Įrān [289b] (1) eylediler. Humāyūn Şāh ķalķup 

Hāmāverān’a gitdi. Efrāsiyāb anda ķaldı. Keyħusrev bir gün Belħ’e gelüp Ǿaskeri 

daġıdup (2) herkes vilāyetine gitdi. Rüstem daħı ķalķup kendüye müteǾallıķ olan 

kimesneler-ile Ǿazm-i rāh idüp Zābil’e gitdi. (3) Ve bunuñ arası bir zamān geçdi. Tā 

kim nevrūz geldi. Rüstem ķadįm deǿb-i dįrįne üzere eŧrāf-ı eknāfdan (4) Įrān’a ŧābiǾ 

olan memleketlerden muǾtād üzere şāhlar ve pehlivānlar gelüp [MİNYATÜR] (19) 

cemǾ oldılar. Şāhān-ı Įrān ise Cemşįd’den beri olmışdur, senede ķırķ gün miķdārı 

böyle gelüp Įrān (20) pādişāhlarınuñ taĥt-gāhı olan memleketde cemǾ olup yirler ve 

içerlerdi ve şimdi daħı ħāliyā ol nevrūz olur.  

 

(21) Bu kerre Zābil’den Rüstem gelüp nevrūz ŧurdı. On beş gün ķadar geçdi. Bir gün 

Rüstem’üñ göñli şikār isteyüp (22) bir yire oturup Ǿişret eylemek istedi ve ķalķup şikāra 

gitdi ve cümle dilāverlere destūr oldı. “Göñli arżu (23) eyleyen şikāra çıķsun.” dinildi. 

Pehlivānlaruñ çoġı süvār olup ķalķdılar şikāra gitdiler. Rüstem birķaç āhū (24) śayd idüp 
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Kāvus Ǿişret-gāhlarında bir müferraĥ Ǿişret-gāha indi. Semek ǾAyyār āhūları kebāb 

idüp öñine (25) silküvirdi. Ve cebinden bir śurāĥį çıķarup oturdılar. Semek de sāķįliķ 

etmege başladı. Bu ŧarafdan Ferāmurź daħı kendi [290a] (1) daħı kendi begleri ile ve 

oġlu Cihān-baħş ile süvār olup bir iki āhū śayd idüp bir müferriĥ-fezā yire indiler. (2) 

Śarśar-ı Sebük-bār āhūları kebāb idüp bāde peydā idüp anlar da Ǿişrete başladılar.  

 

Ammā rāvį eydür: “Cihān (3) baħş ibn-i Ferāmurź žuhūr256 idüp geldükde bir śandalį 

virmek lāzım geldükde dįvāna geldükçe otura. Pederi (4) Rüstem’üñ altı yanında 

ķahramān śandalįsinde oturur idi. Anuñ altında olan śandalį kim Ferįdūn Ǿaśrında (5) 

Nerįmān otururdı. Altında Güşāsb oturur idi. Altında Sām śandalįsiydi. Sām-ı Pįl 

žuhūr idüp (6) Rüstem ser-ķaplan olınca Rüstem ol śandalį ķafasına geçüp Sām virmiş-

idi. Bu kerre Cihān-baħş’a bānūlaruñ (7) altında śandalį virmiş-idi. Cihān-baħş anda 

otururdı. Ammā Cihān-baħş’uñ nažarı Sām śandalįsinde (8) idi. Birķaç defǾa münāsebet 

düşürüp pederi Ferāmurź’a söyleyüp: “Sām śandalįsin dedem Rüstem’den (9) baña 

alıvir.” diyü niyāz eyledi. Ferāmurź da: “Olmaz oġlan śoñra ġavġāya bāǾiŝ olur. Ol 

śandalį Ǿammuñ (10) Cihān-gįr daħı ġāyetle istedi. Ammā pederüm Rüstem āzār idüp 

virmedi.” didi. Andan Sām’a kįn eyledi. (11) Derūnından bürūdet peydā eyledi. Bu 

śaded böyle.  

 

Gelelim şikār aĥvāline. Rāvį ķavlince śāĥib-ķırānlaruñ (12) ve sāǿir şāhlaruñ [ā]dābı ol 

idi kim böyle ittifāķ bir cumhūr ile şikāra gitdükde varup bir Ǿişret-(13)gāhda oturup 

Ǿişret eyleseler āhūları düketdükçe ķalķup birer raħşa süvār olup gider. Bir āhū (14) iki 

āhū bulup getürürler idi ve kebāb iderlerdi. Şimdi ĥikmet-i Ħudā Rüstem yanında 

nevbet Sām-ı Pil’e257 (15) geldi. Gergedānına binüp şikā[r] aramaġa258 gitdi. Ferāmurź 

meclisinde daħı nevbet Cihān-baħş’a gelüp ķalķup (16) raħşına binüp şikāra gitdi. İttifāķ 

Cihān-baħş’uñ öñinden bir āhū pertāb idüp gitdi. Tįz Cihān-baħş (17) el tįr ü kemāna 

urup bir ĥadeng serpdi. Egerçi oķ āhūyı urdı ammā yufķa yirine urdı. Bir bir (18) 

yüzinden geçüp āhū cān ĥavliyle ķarşuda bir püşte var-ıdı. Aña gitdi. Āhūnuñ ķafasına 

Cihān-(19)baħş daħı at sürüp gitdi.  

 

                                                 
256 Metinde “ŧuhūr”. 
257 Metinde “Sām-ı Bįl”. 
258 Metinde “Ǿ/ayn” iledir. 
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Eź-įn-cānib rāvį eydür: Meger ol mįşe-zār az idi. Öte cānibi yine (20) śaĥrā idi. Sām-ı 

Pil daħı şikār arayu ol maĥalle geldi. Nā-gāh mįşe-zārdan bir āhū çıķup ŧolı (21) dizgin 

Sām’uñ öñine uġradı. Sām-ı Pil āhūyı görüp öñinden geçerken tįz ķurbanından bir 

ĥadeng (22) çıķarup baĥr-ı kemāna ķoyup ve āhūya nişān alup iç ķabżadan güşād virüp 

ĥadeng-i Ħudā eylemeyüp urdı. Āhūnuñ (23) ķıçı başından aşurı getürdi. Sām-ı Pil 

śıçrayup gergedānından inüp āhūyı boġazladı. Ve bıçaġından (24) fetrākine beste ķıldı. 

Ve ol ĥįnde Cihān-baħş daħı mįşe-zārdan ŧaşra çıķdı gördi kendinüñ (25) urup 

yıķamaduġı āhūyı Sām-ı Pil yıķup almış. “Eyü fırśatdur.” diyüp hemān at sürüp 

yetişdi. Sām’uñ [290b] (1) öñin kesdirüp ne selām ve ne kelām itdi. “Baķa yā Sām! 

Benüm oķlanmış āhūmı ne diyü alduñ? Üzerinde oķ zaħmını (2) görmedüñ mi?” didi. 

Sām eyitdi: “Yā Cihān-baħş! Senüñ nişānuñı görmedüm. Bir āhūdur geldi. Urup 

aldum. Bilmez misin (3) av alanuñdur.” didi. Cihān-baħş: “Nā-bekār! Sen ol āhūya beni 

ādem yirine śaymaduñ, anuñ içün alduñ. Yā vir āhūmı (4) getür fetrāküme bend eyle. 

Yāħūd ĥamle eyle saña miķdāruñı bildüreyim.” didi. Sām Cihān-baħş’a: “ǾAybdur, 

ferāġat eyle. (5) Var ġayrı şikār ara bundan saña fāǿide yoķdur. Ādāb-ı pehlivāndan 

degüldür bir pehlivānuñ alduġı şikārı (6) gelüp almaķ isteyeler.” diyince Cihān-baħş 

dibelik ġażaba gelüp: “Yabana söyleme yā Sām! Elbette vir āhūyı. Yoħsa (7) şimdi 

Ǿarżıñı yıķup zūr ile de aluram.” didükde Sām daħı ġażaba gelüp: “Yā Cihān-baħş! 

Yeter sefįh sözin (8) söyleme var git.” diyüp murād eyledi ki alup yüriyüvire. Cihān-

baħş āteş alup: “Hay nā-bekār!” diyüp el (9) nįze-i cān-sitāna urdı. Ġażab Sām-ı Pil’e259 

bir nįze ĥavāle eyledi. Sām gördi, Cihān-baħş’uñ nįzesi yalman (10) cān almāķ ķaśdına 

gelüp yalmanı Sām-ı Pil260 siperin ķapup berāber virdi. Yalman-ı nįze āyine-i siperi 

pūs eyledükde (11) āteşler śaçılup Sām’uñ ķolları bükildi. Siper gögsine ķapandı. Sām-

ı Pil261 “Bre bre” diyüp nįze-i ŧabāncalayup (12) yolından ayırup ķoltuġı altından yol 

virdi. Cihān-baħş nįzeyi żabŧ idüp yan yana geçüp gitdi. Sām-ı (13) Pil262 Cihān-baħş’uñ 

nįzesinden ħayli ıżŧırāb çekdi. Cihān-baħş ammā öteden dönüp Sām’ı saġ ve sālim (14) 

görince dibelik āteş olup: “Yā Sām! Ŧurma ĥamle eyle.” didi. Sām-ı Pil263: “Ben ĥamle 

eylemem ve senüñle daħı cengüm (15) yoķdur. Var git.” didi. Ammā Cihān-baħş: 

“Diñilmez elbetde! Ĥamle eyle er-iseñ. Yoķ dirseñ seni nāmerdler defterine (16) ķayd 

                                                 
259 Metinde “Sām-ı Bil”. 
260 Metinde “Sām-ı Bil”. 
261 Metinde “Sām-ı Bil”. 
262 Metinde “Sām-ı Bil”. 
263 Metinde “Sām-ı Bil”. 



 

 

161 

 

eylerem.” didükde Sām neylesün el nįzeye urup irişdi. Cihān-baħş’a bir nįze urdı. 

Cihān-baħş siper (17) ķapup berāber virdi. Sām’uñ nįzesin egerçi menǾ eyledi. Ammā 

reg-be-reg vücūdı ħaber-dār oldı. Nįzeyi uyluķ (18) mā-beynine alup el gürz-i girāna 

urdı. İrüp Sām’a bir gürz ĥavāle eyledi. Sām gürzin berāber virüp (19) menǾ eyledi. Sām 

eyitdi: “Var imdi yā Cihān-baħş! Yeter.” didi. Cihān-baħş eyitdi: “Yabana söyleme iy 

Keylānį (20) nā-bekārı.” diyüp ŧurdı. Sām daħı nā-çār el gürze urup irişdi. Cihān-baħş’a 

bir đarb urdı. (21) Cihān-baħş menǾ idüp bunlar başladılar yek-ā-yek cenge. Sām 

“Yeter!” didükçe Cihān-baħş muśır oldı. Sām (22) gördi elinden bir ĥāl-ile ķurtulmış 

yoķdur. Ġayret ile Cihān-baħş’a bir đarb-ı şedįd urup Cihān-baħş’uñ (23) başı at başına 

berāber oldı ve gürzüñ şiddetinden Cihān-baħş sost oldı.  

 

Bu maĥalle dek ādemleri (24) girüden gelmişler idi. Bunların cengin temāşā iderlerdi. 

Cihān-baħş ġażaba gelüp gürzi ŧarafeyle śalup el tįġ-ı (25) ħūn-āşāma urdı. Ġulāmlar 

bunı görüp birbirleriyle müşāvere idüp: “Gelüñ sizüñle Ferāmurź’a varup ħaber 

idelim, śoñra [291a] (1) śoñra duyup da ‘Niçün baña ħaber virmediñüz?’ diyü bize ħıŧāb 

eyler. Yāħūd bir yirin helāk eyler.” diyüp Ferāmurź’a (2) segirtdiler. Ferāmurź’a varup: 

“İy server! Ciger-kūşeñüz Sām-ıla şikār içün ġavġā ve ceng idüp şimdi (3) ķılıc ķılıca 

oldılar. İrişüñ yoħsa bir ħaŧā olur.” didüklerinde Ferāmurź’uñ Ǿaķlı gidüp yirinden 

śıçrayup (4) ve Ķuŧb-ı Āteş-dem’üñ arķasına gelüp yıldırım gibi sürdi. Ammā berüde 

Cihān-baħş dal-tįġ olup Sām’uñ (5) bindügi gergedānuñ kellesine bir tįġ urup ŧop gibi 

kelle-i gergedān fırlayup Sām-ı Pil264 gergedān-ıla bile zįr-i (6) zeber oldı. Tizye ķalķdı. 

Cihān-baħş irüp döşine bir zaħm-ı şedįd açdı. Dönüp bir de ketfine bir daħı (7) üc zaħm-

ı şedįd açdı. Her biri ölüme berāber oldı. Ol maĥalde Ferāmurź gelüp berķ-ı ħāŧıf gibi 

irişdi. (8) Hemān bu ĥāli görüp: “Çek elüñ bre sefįh oġlan!” diyüp ĥayķırınca Cihān-

baħş kendin dirüp gördi. (9) Pederi geldi. “Hay meded şimdi baña pederüm Ferāmurź 

Ǿitāb ider.” diyüp alup yüriyüvirdi. Ferāmurź eyitdi: (10) “Bir daħı dįvāna gelmesün. 

ǾArżın yıķarım.” diyüp ķoġdı. Cihān-baħş itdügi kāra nādįm olup aġlayuraķ (11) ġayrı 

çādırına gelmeyüp Çābelķā ŧarafına çekilüp gitdi. Ferāmurź Sām’uñ yanına gelüp: “Yā 

Sām! Hele ol sefįh oġlan (12) daħı delüķanlu kendin bilmez bir oġlandur. Sen ħōd şimdi 

dilāversin. Neden lāzım geldi aña uyup ceng eylemek?” (13) didi. Sām eyitdi: “İy 

server! Dįnüm ĥaķķı-çün aślā benüm ķabāĥatüm yoġ-ıdı. İşte aĥvāl şöyle oldı.” diyüp 

                                                 
264 Metinde “Sām-ı Bil”. 
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(14) aśliyle naķl eyledi. Sām’uñ zaĥmına merhem-i Süleymānį sürüp bir yedek 

gergedāna bindirüp oradan dönüp (15) ġayrı leşkere geldiler.  

 

Bu śadedi şāh ve Rüstem duydı. Cihān-baħş’uñ daħı gitdügi duyuldı. Ardınca (16) ādem 

gönderdiler. Giden ādem bulmadı. Ferāġat eylediler.  

Bunuñ mā-beyni birķaç gün mürūr idüp bir gün Keyħusrev (17) Kāmrān ġalebe dįvān 

idüp dįvān germ-ā-germ iken nā-gāh dįvān-ı Keyħusrev’de bir gürüldi oldı. “Bre 

nedir?” (18) diyince bevvābān segirdüp Keyħusrev öñine gelüp: “Pādişāhum! Biraz 

dihķānįler geldi. Size buluşmaķ isterler.” didiler. (19) Keyħusrev Kāmrān daħı 

“Gelsün!” didükde ammā bevvāblar çıķup bunları içeri aldılar. Dihķānįler girüp şāh 

(20) öñinde yir öpdiler. Dād-ı feryād: “Pādişāhum! Kerrāzlardan vilāyetimüz ħarāb-ı 

yebāb eylediler.” diyü şekvā eylediler. Keyħusrev (21) bunlara: “Ādemler sizüñ 

diyārıñuz ķandadur? Ve kerrāz didügüñüz naśıl maħlūķdur?” didi. Bunlar: 

“Pādişāhum! Bizüm diyārımuz (22) orman zemįnler Tūrān’uñ filān semtinde olur. Sākin 

olduġumuz ķariyyenüñ üsti ŧaġdur. Kūh-ı İdmān dirler. (23) Bu yaķında ol ŧaġdan bir 

gūne maħlūķ gelür. Cümle ŧoñuz heyǿetinde. Ĥaddi ĥesābı yoķdur. Eŧrāfı ķaryeye (24) 

yayılup ne bulurlar ise ķaparlar, çalarlar. Lavŧ iderler. Ĥālimüz digergūn olmışdur. 

Bize imdād idüp üzerimüzden (25) şol belāyı defǾ eyle.” didiler. Şāh-ı Įrān dönüp: 

“Çünki yā ādemler! Tūrān memleketinde olursuñuz. Niçün Tūrān [291b] (1) pādişāhı 

olan Efrāsiyāb Ħān’a varup teşekkį eylemediñüz?” didi. Bunlar: “Pādişāhum dād-ı 

feryād eyleyüp imdād istedük. (2) ‘Nā-bekārlar! Ben bir ālāy ŧaġ cānavārını nįce żabŧ 

ideyim, varuñ bir ġayrı yurt ŧutup sākin oluñ.’ diyü bizi (3) ķodı. Biz de gördük andan 

fāǿide yoķdur. Bunca zamāndan berü yurdımuzı terk idüp āħar yire gitmek müşkil, (4) 

bu araya geldük. Olursa dermān sizden olur.” didiler. Keyħusrev bunlaruñ ĥāline 

merĥamet idüp: “Kimdür bunlaruñ (5) didügi maĥalle varup ol maħlūķ ile ceng idüp 

üzerlerinden ol belāyı defǾ eyler?” diyince hemān (6) Bįjen nām-dār yirinden ķalķup 

geldi. Şāh öñinde yir öpüp: “Pādişāhum! Ben ķulıñı taǾyįn eyle. Varup (7) luŧf-ı Ĥaķķ 

ile inşāǿ-Allāh ol maħlūķı üzerlerinden defǾ ideyim.” didi. Keyħusrev fermān eyledi. 

Bįjen’e ħılǾat (8) geyürdiler. “Ve yalıñız gitmesün yanınca bir pehlivān daħı gidüp 

ĥiźmetin eylesün.” diyüp Gurgįn Mįlād’ı Bįjen’üñ (9) yanına ķoşdılar. Bįjen’üñ 

ħiźmetinde olur. Gurgįn bundan gücendi. Zįrā Gurgįn ġāyet ķarañu kellelü ve deve 

kįnlü (10) bir zengį idi. Ancaķ žāhiren bir nesne dimeyüp “Nola!” didi. Bįjen ile ķalķup 
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ikisi raħşlarına binüp Bįjen (11) şāhuñ ve Rüstem’üñ ellerin öpüp duǾā ve himmet ŧaleb 

idüp “Ǿazm-i Tūrān-ı İdmān” diyüp ol gelen köylüler (12) ile çekilüp gitdiler.  

 

Bir gün Ceyhūn’ı Ǿubūr idüp Tūrān yaķasına geldiler. Andan ķarye-i İdmān’a irdiler. 

Ehl-i (13) İdmān bunlara ķarşulayup Ǿizzet eylediler. Ol gice bunlara żiyāfet idüp 

çünkim śabāĥ oldı. Bįjen Gurgįn (14) ile ķariyyeden çıķup kerrāzlaruñ265 olduġı yire 

nigerān iken anı gördiler. Ol ķadar kerrāzlar266 yüridi, ĥadd-i pāyānı yoķdur. (15) Bįjen 

dönüp Gurgįn’e: “Yā Gurgįn! Ĥāżır ol. Gelen kerrāzları267 ķarşulayup cenge girelim.” 

didi. Gurgįn Bįjen’e ħışm (16) birle: “Benüm ne ĥācetüm nā-bekār! ĦılǾati ben 

giymedüm, sen giydüñ. Ĥācetüñ ise cevāp vir.” diyüp girü çekildi. (17) Bįjen gördi, 

Gurgįn bį-vefālıķ ve hem nā-merdlik eyledi. “Ħoş imdi śaġ olursam ben bilürem 

Keyħusrev (18) ve hem dedem ĥużūrında ne söyleyecegimi.” diyüp tevekkül ber-Ħudā 

eyledi. Yalñız raħş sürüp bir yirde inüp (19) zįr-i zeber tengeye muĥkem metānet virüp 

yine üzerine süvār olup śaġ elin śol gürz-gāhına ve śol elin (20) śaġ gürz-gāhına ķodı. 

Ve yönin Ĥaķķ dergāhına ŧutdı. Ciger-gāhundan öyle bir naǾra urdı kim raǾd-ı śāǾiķa 

(21) gerdār-baħş eyledi kim ol vādįler śadā ile ŧoldı. Ve bu kez kerrāzlar268 gürūhına 

yüridi. Ve miyānından tįġını (22) Ǿuryān idüp kendin bunlara urup kişver gibi ikişer üçer 

dönüm eylemege başladı. Bįjen bunlaruñ (23) beşin ķırsa yirine beş yüzi gelürdi. Bįjen 

ol gün bunları ķırup leş leşe söykündi. Ammā çi-fāǿide (24) gitdükçe bunlar çoġaldı. 

Köylüler ve Gurgįn Bįjen’üñ śaġ idügin dem-be-dem naǾrasından bilürlerdi. (25) Aħşam 

olup bunlar gitmeyüp Bįjen daħı urdı şemşįri, śabāĥ olınca ķırdı. Śabāĥ yine ķırdı.  

 

Ħulāśa-i  [292a] (1) Ħulāśa-i kelām Bįjen üç gice baśdı kerrāzlara269 tįġı. Ammā elinde 

tįġı ķırılup balçıġı ķaldı. Otuz ķadar yirinde (2) vücūdında zaĥm oldı. Ķan aķmaķdan 

zebūn olup ġayrı tāb-ı tüvānı ķalmadı. Göñül evinden niyāz idüp: “İlāhį! Saña (3) 

śıġındum. Yārį ķıl. Baña ne gele, benden bir ķatre menįden bir avuc ħākdan ķuvvet 

ķudret senüñdür yā Rabb.” diyüp yüzin (4) ħāke sürdi. Zįrā gergedānı daħı zaĥm-dār 

olup biyāde ķalmış-ıdı. Nā-gāh Bįjen anı gördi kim ķarşusında bir pįr-i (5) rūşen-żamįr 

žāhir olup elinde bir yeşil ķabżalu tįġ, ġılāfı daħı yeşil. “Al yā Bįjen. Bu tįġı śal. 

                                                 
265 Metinde “kezzārlaruñ”. 
266 Metinde “kezzārlar”. 
267 Metinde “kezzārları”. 
268 Metinde “kezzārlar”. 
269 Metinde “kezzārlara”. 
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Anlaruñ cümlesi (6) helāk olur. Ĥaķķ ķatında duǾāñ müstecāb oldı.” diyüp tįġı eline 

śundı. Ol pįr ġāyib oldı. Bįjen ol tįġı (7) alup Ǿuryān idüp bu maħlūķa śalınca bā fermān-

ı Yezdānį tįġuñ ucundan bir āteş žāhir olup ŧarfetü’l-Ǿayn (8) içre bu maħlūķı ser-tā-ser 

iĥrāk bi’n-nār eyledi. Aślā bu maħlūķdan ferd-i vāĥid ķalmadı. Bįjen yüzin ħāke (9) 

sürüp secde-i şükr eyledi. Ol ŧarafdan dihķānįler gördiler kim Kerrāzlardan270 birisi 

ķalmadı. Cümle maĥv (10) olup segirdüp gelüp Bįjen’e istiķbāl ve taĥsįn eylediler.  

 

Gurgįn Bįjen elinden bu fetĥi daħı görince dibelik (11) nār-ı ĥased ve ġayż ile cigeri 

büryān oldı. Ġayrı ħavfe düşdi. Öteye varduķda dedesi Rüstem olsun ve Keyħusrev 

(12) ve sāǿir bahādırān olsun vuķūǾı üzere ħaber virüp: “Pehlivānlar içinde ve şāh 

yanında ĥayżum ķalmaz.” didi. “Eyüsi (13) bunı bir berżaħa düşürüp Įrān’a selāmetle 

iletmemekdür.” diyü fikre düşdi. Dihķānįler ise Bįjen’i el üstünde (14) ŧutup naśıl riǾāyet 

ideceklerin bilmezlerdi. Aślā Gurgįn’e raǾbet itmeyüp yüzine baķmadılar. Gurgįn 

bulsa (15) Bįjen’i dipdiri yirdi.  

 

Ħāśılı dihķānįler Bįjen’e ol gün ol gice cām-ı ħāb tezyįn idüp yaturdılar. (16) Zįrā dilāver 

üç gün üç gice uyumamışdı. Ziyāde bį-tāb idi. Yatup uyudı. İrtesi gün ķalķup (17) tāze-

kārlıķ eyledi. Dihķānįler iki gün Bįjen’e żiyāfetler idüp ķudretleri mertebe riǾāyet 

eylediler. Üçinci gün (18) Bįjen dihķānįlere vedāǾ idüp Gurgįn ile Ǿazm-i Įrān eyledi. 

Bįjen yolda giderken keyfe müttefıķ bir āhūya (19) rāst gelüp şikār eyledi. Bu kerre 

dönüp Gurgįn’e “Yā Gurgįn! Şol āhūya bir laŧįf yirde inüp kebāb eyleyüp (20) yisek.” 

diyince Gurgįn-i Mįlād fırśat bulup: “Yā Bįjen! Benüm şunda bildügim bir laŧįf ķaśr 

vardur, yüri senüñle ol ķaśra (21) varup biraz eglenelim. Ve āhūyı kebāb idüp yiyelim.” 

didi. Bįjen “Nola!” diyüp ol ķaśra çekilüp gitdiler. (22) Meger ki Gurgįn ol ķaśrı bilürdi 

kim Efrāsiyāb’uñ dāǿimā iǾtibār idüp Ǿişret-gāhlarından idi. Ekŝerį anda (23) gelüp 

Ǿişret ve gāh daħı ĥaremi gelürdi. Gurgįn murādı ol idi kim bu lįkim Efrāsiyāb’a rāst 

gelüp bir varŧaya (24) uġrada idi.  

 

El-ķıśśa bu ķaśra yaķın geldiler. Gurgįn Mįlād Bįjen’e gösterüp: “İşte yā Bįjen 

didügim (25) Ǿişret-gāh budur.” didi. Bįjen daħı gördi ĥaddi źātında bir laŧįf yirde žāhir 

bu ķaśrı bekler var ola.” diyüp [292b] (1) ķaśruñ ķapusına geldiler.  

                                                 
270 Metinde “kezzārlardan”. 
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Ammā rāvį eydür: Meger Efrāsiyāb’uñ pes-perde-i Ǿiśmetinde irişmiş bir ķızı var-ıdı 

kim (2) adına Menūce Bānū dirler. Güzellikde […]271 māhı ve melāħat272 mülkünüñ 

şāhı idi. Ĥüsn-i leŧāfetde bį-hemtā (3) ve Ǿaķl zekāsında Aristo-dānā idi. Lākin Ĥaķķ 

teǾālā ĥażretleri her aǾżāsın bį-ķuśūr ħalķ eylemiş-idi. Bālā çeşmi (4) şehlā, zülfi 

semnādan anları lüǿlüǿ-i lālā kerdeni şemǾa-i kāfūrį pür-żiyā tenāsüb-i aǾżā yirlü 

yirinde idi. ŞemǾ-i (5) kāfūrį yanında esmer görinürdi. Faķaŧ iki Ǿaybı var idi. Biri ġāyet 

beyāż idi. Ve biri daħı çeşm-i ebrūsı (6) ifrāŧ-siyāh idi.  

 

Ħulāśa-i kelām bir pençe-i āfitāb ve bir duħter-i zühre-cebįn idi. Lā-nažįr bir maĥbūbe 

Ǿişve-(7)sāz-ı dil-nüvāz idi. Medĥ ve vaśfında ne deñlü mübālaġa olunsa az idi. İşte bu 

evśāf-ı seniyde{de} mevśūf (8) olan bānū ol ķaśrda idi. Pederi Efrāsiyāb Ħān’dan ricā 

idüp ol Ǿişret-gāhı temlįken almış-ıdı. (9) Gāh u gāh gelüp ol Ǿişret-gāhda ħavādim ve 

cāriye ile bir ay iki ay otururdı. Kimse māniǾ degül idi. (10) Bįjen ķaśr ķapusına kim 

geldi, ne gördi içerüsinde hay huy śadāsı var. Bildi kim içerüde ādem (11) var. Dönüp 

Gurgįn’e “Yā Gurgįn bunda ġalebelik var. Şāyed ki bizi istiķbāl eylemeyeler. Śoñra 

gücimüze (12) gelür. Ġavġāya bāǾiŝ olavuz. Cümlesin de ķaśrdan ķoġmaķ lāzım gelür.” 

dirken meger Menūce Bānū da yuķaruda (13) kendi nedįmi olan ķızlar ile Ǿişret iderdi. 

Dönüp ķaśrdan ŧaşra baķınca gözi Bįjen’e düş oldı. (14) Ne gördi iki süvār, biri bir 

gösterişli nev-civān yigit, biri bir züşt-rū-yı siyāh zengį pehlivānı. Menūce (15) Bįjen’i 

gördigi gibi cigerine dest-i pehlivānį Ǿaşķ-ı muĥabbetden bir ĥadeng-i ser-tįz ciger-

dūne gelüp (16) śaplandı. Nedr u Zedlen şeh-bāz aşķına dülūh itdürüp: “Bre meded ŧāye! 

ķaśruñ ķapusına iki müsāfir (17) geldi. Birin ķovup birin içeri alalım. Ol pehlivān ile 

Ǿişret ve śoĥbet idelim.” didi. Ŧāye daħı baķup (18) Bįjen’i görince bildi. Bānūya eyitdi: 

“Abu ķadınum! Ol yigidi sen bilmedüñ mi? Įrān dilāverlerinden Rüstem’üñ ķızı (19) 

oġlıdur. Ĥayli śāĥib-i seyf-i serverdür.” diyü Bįjen’i vāfir medĥ eyledi. Menūce 

Bānū’nuñ daħı ziyāde muĥabbeti artup: (20) “Her kim ise gelsün. Şunda biraz yiyüp 

içüp zevķ idelim. Śoñra ķanda giderse gitsün.” didi. Ŧāye eyitdi: (21) “Ķorķarım śoñra 

gitmeyüp ķalursa iş müşkil olur. Zįrā Įrānįlerüñ ekŝerį zenpāre gürūhundandur.” diyü 

gitmege nāz eyledi. (22) Menūce Bānū çıķarup Ǿanterįsin dāyeye virdi. Ŧāye “Ħoş-imdi 
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varayım.” diyüp yirinden ķalķup tezkįn (23) örtünüp Ǿaśāsın eline aldı. Ķaśr’dan inüp 

ķapuya gelüp Bįjen’üñ rikābın öpüp: “Buyuruñ iy dilāver! Sulŧān-ı (24) Bānuvān 

Menūce Bānū bint-i Efrāsiyāb Ħān sizi ister, daǾvet eyler. ‘Buyursunlar. Elimüz bir 

śofraya śunsun. Bir loķma (25) ŧaǾāmumuz yisün. Bir ķadeĥ bādemüz içsün.’ didi. 

Sizlere muntažırdur.” diyince Bįjen daǾvete Ǿicābet eyledi. Dönüp [293a] (1) dönüp 

Gurgįn’e: “Yüri yā Gurgįn! Varup bir miķdār eglenelim.” didi. Gurgįn: “Yā Bįjen! 

Öyle yire girme. Şāyet bir şey (2) žuhūr eyleye.” diyüp alup yüriyüvirdi. Bįjen bundan 

incinüp: “Cehenneme git.” şeklinde ġayrı Gurgįn’e muķayyed (3) olmayup dāye ile 

ķaśrdan içeri girdi. Binek ŧaşına yanaşup gergedāndan inüp ķaśrdan yuķaru (4) çıķdı.  

 

Menūce Bānū daħı yirinden ķalķup Bįjen’i nerdbān başından ķarşulayup: “Ħoş geldüñ 

iy dilāver!” (5) diyüp ķoltuġına girdi. Śadr-ı meclise getürdi. Kendü yirine oturdup 

Menūce Bānū daħı kendi yanına (6) oturup sāķiye işāret eyledi. Cāmı ŧoldırup Bįjen’e 

śundı. Bįjen daħı alup nūş eyledi. (7) ve cāmı sāķiye virdi. Sāķį alup tekrār ŧoldırup 

Menūce Bānū alup nāz-ıla Bįjen’e śundı. Bįjen (8) daħı alup nūş eyledi. Bānū eyitdi: 

“İy dilāver refįķuñ niçün gelmedi?” didi. Bįjen: “Gelmez ise kendi (9) bilür. Kendi 

zevķimüz görelim iy bānū muķayyed olma.” diyüp ĥāśıl-ı kelām bunlar Ǿişrete 

başladılar.  

 

Ammā bunlar (10) birbirlerine baķduķça muhabbetleri ziyāde olup şol rütbede oldı kim 

ikisi daħı mecnūna döndi. Lākin Menūce (11) Bānū’nuñ Bįjen’e muĥabbeti iki ķat idi. 

Ol gün ol gice Ǿişret idüp bānū: “Bu vādįlere ne ŧarįķ ile teşrįf (12) itdiñüz?” diyü suǿāl 

eyledi. Bįjen daħı Kerrāzlar273 śadedin naķl eyledi.  

 

Netice-i merām, bānū, Bįjen ile ol ķaśrda (13) ķırķ gün ķırķ gice Ǿişret ve śoĥbet idüp 

kendilerden ferŧ-i inşāŧdan unutdılar. Gurgįn “İşte274 Bįjen (14) buldı ķażāsın lā-büd, 

śoñı baķayım naśıl olur.” diyü her gün gelüp yoķlardı. Kimesne görmezdi. Dāyedür 

(15) bir gün Menūce Bānū’ya: “Abu sen delü mi olduñ? Şehre gidelim. Bunda gelelden 

berü ķırķ gün geçdi. Pederüñ (16) Efrāsiyāb şāyed seni suǿāl idüp bu cānibe Ǿayyār 

gönderüp esrāra vāķıf olu[r]sa ĥāl yaman olur.” (17) didi. Menūce Bānū daħı Bįjen’e: 

“Efendüm! Senüñle Behiştkende gidelim. Ben seni bir ŧarįķ ile hareme aluram. İkimüz 

                                                 
273 Metinde “Kezārlar”. 
274 Metinde “İste”. 
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(18) bir eyyām-ı źevķ idelim. Görelim nihāyeti nice olur.” didi ve niyāz eyledi. Bįjen 

rıżā virmedi: “Olmaz iy bānū! (19) Śoñra duyılup başımuz belāya uġrar. Benüm 

ĥācetüm degül. Eger ölürsem başım śaġ olsun. Ancaķ arada saña (20) yazıķ olur.” didi. 

Menūce Bānū gördi Bįjen bir vech ile rıżā göstermez. Ġayrı muķayyed olmayup: 

“Tamām Bįjen! (21) Keyf olduķda şerbete dārū ķoyup Bįjen’i dārūdan geçürüp hemān 

ol sāǾat esvābın ve eŝķālin yükledüp (22) Bįjen’i daħı kendi gergedānına yükledüp 

Ǿazm-i Behiştkende eyledi. Gurgįn her gün gelüp tecessüs eylerdi. Cāǿiz kim (23) 

ħādimlerden ħabercisi ola.  

 

El-ķıśśa Gurgįn Mįlād bunlaruñ ķafasına düşüp ıraķdan ķollardı. Behiştkend’e (24) 

vardılar. Behiştkende yarım sāǾat ķala yirde inüp Bįjen’üñ Ǿaķlın başına getürdiler. 

Zįrā tā ol maĥalle gelince (25) Bįjen’üñ dārūsın tāzelerlerdi. Bįjen göz açup kendin bir 

āħar yirde buldı. Ķarşusına baķup Menūce Bānū’ya: [293b] (1) “Bura neredür?” didi. 

Bānū hemān Bįjen’üñ ayaġuna düşüp: “İy dilāver! ǾĀlem-i dįnüñ Ǿaşķına beni 

aġlatma, küstāħlıķ (2) seni dārūlu getürdüm. Ĥāliyā bura Behiştkende ķalǾasınuñ 

ŧaşrasıdur. Benümle ĥareme gidersin.” (3) diyüp aġladı. Bįjen bānūnuñ aġladuġın görüp 

ķalbine diķķat geldi. Ve bānūnuñ ĥāline baķup merĥamet eyledi. (4) “Güzel iy bānū, 

senüñ ħāŧıruñ içün cān ve baş fedā eyledüm. Ammā ben bu śūretle nice ĥareme 

gireyin? (5) Behiştkende ħalķından beni bilmedük kimse yoķdur.” didi. Bānū bir dür 

boġcadan libās getürüp: “İşte beni severseñ (6) benüm ħāŧırum içün bunları giyersin.” 

didi. Bįjen neylesün, muĥabbet bir belādur, giriftār olmayan bilmez. Ādeme (7) her ne 

olursa irtikāb itdürür. Ĥaķķ teǾālā ķulların ol mertebe muĥabbetden ĥıfž eyleye. Bįjen 

nā-çār (8) rāżį oldı. Ol cāriye libāsın giyüp yüzine nikāb asup cāriyeler içine ķarışdı. 

Andan (9) bir raħşa süvār olup ķalǾa ķapusına ŧoġrı çekilüp gitdiler.  

 

Gurgįn Mįlād ol maĥalle dek Bįjen’üñ (10) ĥāline vāķıf olup ġayrı döndi. Įrān’a Ǿazm 

eyledi. Mürūr-ı eyyām-ıla bir gün Įrān’a geldi. Nevrūz (11) śavılup herkes diyārına 

gitmişdi. Rüstem ve Ferāmurź daħı Zābil’e gitmişler idi. Ancaķ Bānū Güşāsb ile Gįv 

(12) Belħ’de şāh yanında ķalmış idiler. Gurgįn’üñ geldügin görüp şāha söylediler. 

“Gelsün, görelim nice oldı.” (13) didi. Ammā muķaddem Gįv ile Bānū Güşāsb duyup 

Gurgįn buldılar. “Ķanı oġlumuz Bįjen nice oldı yā Gurgįn?” (14) didüklerinde Gurgįn: 

“Ben Bįjen’i görmedüm.” diyü inkār eyledi. Bunlar bozılup: “Ne yabana söyler bu nā-

bekār (15) zengį. Bundan berāber çıķup gitmediñüz mi?” didiler. Gurgįn: “Yola bundan 
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berāber gitdük. Ammā ġayrı görmedüm. Bilmem nice (16) oldı.” didi. Bunlar darılup 

iki ŧarafdan Gurgįn’üñ yaķasın aldılar. “Söyle nā-bekār! Oġlımuzı neyledüñ?” (17) diyü 

bir iki sille urdılar. Gurgįn: “Giderken öñimüzden bir āhū çıķdı. Bįjen āhūnuñ ardına 

düşdi. (18) Ġayrı bilmem gelmedi.” didi. Bānū ve Gįv eyitdi: “Ħayır bu söz degüldür. 

Ŧoġrı söyle.” diyüp baśdı Delü Bānū silleyi (19) ve muştı275. Bir yandan daħı Gįv: “Tįz 

söyle. Nice oldı Bįjen?” diyü Gurgįn bu kerre işte ol Gįv’üñ yanına varup: (20) “Bir 

yirde yatduķ, śabāĥ oldı ķalķduķ. Bįjen yoķdur. Ġāyib olmış. Bilmem ġayrı nice 

olduġın.” didi. 

  

(21) Gįv ve Bānū Güşāsb gördiler bunuñ bir sözi bir sözine uymaz. Yaķasından ŧutup 

dögerek dįvān-ı Keyħusrev’e (22) getürdiler. Keyħusrev’e Gurgįn’den şikāyet idüp 

aĥvāli naķl eylediler. Keyħusrev Kāmrān daħı Gurgįn’den suǿāl (23) eyledi. “Nice oldı 

Bįjen?” diyü. Gurgįn bu kerre daħı ġayrı dürlü cevāb virdi. Gördiler olmaz. ǾĀķıbet 

Gurgįn’i (24) zindāna urdılar.  

 

Üstād eydür: Gurgįn Mįlād üç sene zindānda ķal{ķ}dı. Ġayrı Gurgįn yata yata uśandı. 

(25) Bir gün kendü kendüye: “Yā Gurgįn! En-necātü fi’ś-śıdķ276. Doġrısın söyle. 

Bundan saña bir nesne yoġa. Niçün bunda [294a] (1) bunda böyle maĥpūsluġı 

çekersin?” diyüp zindan-bāna yalvardı. Bir divit ķalem ve kaġıd getürdüp bir nāme 

yazdı. (2) Bįjen’üñ aĥvāli nice olduġın tā cāriye śūretine girüp Behiştkend’e varınca 

beyān eyledi. Andan bir ādem (3) ile Rüstem’e gönderdi. Nāmedür Rüstem’e gelüp 

oķuyup mefhūmın añlayup Bįjen’üñ cāriye śūretine girdiginden (4) ziyāde ġażaba gelüp 

“At görüñ” diyüp Ebreş-i Gül-endām’ı ĥāżır eylediler. Rüstem süvār olup Belħ’e geldi. 

Şāha (5) buluşup aĥvāli bildürdi. Ve Gurgįn’i zindāndan çıķarup ĥużūr-ı şāha getürtdi. 

Tekrār aġzından söyletdi. (6) Cümlesi aĥvāle vāķıf oldılar. Rüstem: “Her kim Bįjen 

adın añarsa dįnüm ĥaķķı-çün öldürürem.” diyü yemįn eyledi. (7) Gurgįn’i śalıvirüp 

ķalķdı. Yine şāha vedāǾ idüp Zābil’e gitdi.  

 

Ammā biz gelelim Bįjen nāmdār aĥvāline. (8) Ammā rāvį eydür: İşte Bįjen cāriye 

śūretinde Menūce Bānū ile Behiştkend’e yüridiler. Ammā ĥiķmet-i Ħudā ol gün (9) 

                                                 
275 Metinde “mustı”. 

276  Kurtuluş doğruluktadır. 
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Efrāsiyāb begleri ve ķarındaşı277 Gerşįvez ile şikāra çıķmışlar idi. Menūce Bānū 

cāriyeleriyle ķalǾanuñ ħendeķ (10) köprüsine geldi. Öteden Efrāsiyāb daħı geldi. 

Menūce Bānū’yı görince bildi kim henūz yaylaķdan gelür. Şöyle (11) bir ŧarafa ŧurdılar 

kim bunlar geçüp gideler. Ammā bānū da Efrāsiyāb’ı gördi. Göñlinden “Baķ imdi 

pederüm didükleri (12) deyyūŝuñ-ıdı bu maĥall-i müśādif gelişine. Bu lįke […]278 

göstermeden geçüp gideydük.” didi. Köprüye uġrayup (13) ķafasınca yüridi. Cāriyeler 

daħı ammā Bįjen Efrāsiyāb ile Gerşįvez’i görüp köpri başında ŧurup (14) bunları temāşā 

iderdi. “Şimdi öñlerinden geçerken şāyed bir yirümden bilüp serrişte virürem.” diyü 

köprüye (15) varmadı. Üst yanında ħendegi ata śıçradup geçdi. Öte cānibinde varup yine 

cāriyelere ķarışdı. (16) Gerşįvez ĥarām-zāde melǾūn bunı görüp: “Eyü levend-āne 

cāriye. Şunı Menūce Bānū’dan isteyem. Yirine iki (17) üç cāriye vireyim.” didi. Dönüp 

Bānū’ya: “İy bānū! Şol cāriyyeñüz eyü levend-āne cāriyye. At śıçraduşından (18) māǿil 

oldum. Baña vir. Yirine saña ķaç cāriye ister-iseñ vireyim.” didi. Bānū: “Olmaz yā 

Ǿammį. Ol cāriyye benüm (19) atam cānımdur. Ol cāriye benüm yanımdan gitdügi gibi 

ben ġayrı dįvāne oluram. Yüz cāriye daħı virseñ yirine (20) mümkün degüldür, 

virmem.” didi. Ve geçüp gitdi. 

 

Gerşįvez’üñ Menūce Bānū’ya ħāŧırı ķaldı. Anlar da geçüp (21) şikāra gitdiler. Menūce 

Bānū şehre girüp ŧoġrı sarāy-ı Efrāsiyāb’a irdiler. Andan ĥareme girdiler. Bānū Bįjen’i 

kendi (22) ĥücresine alup bir yirde ĥıfž eyledi. Andan varup vālidesine buluşdı. Yine 

ĥücresine geldi. Tenhā (23) olduķça Bįjen’i çıķarup Ǿişret iderlerlerdi. Ve gice gice bir 

cām ħvābda yaturlardı.  

 

Bir gün ittifāķį Menūce Bānū (24) cāriyyenüñ birine darılup bir ĥuśūś içün birķaç sille 

urdı. Ol cāriyye daħı: “Hay mekkāre! Sen misin beni uran? (25) Senüñ benüm yanımda 

ķabāĥatüñ olup yine beni urasın. Gör imdi ben de saña ne iş idem.” diyüp oradan ŧoġrı 

ķaçup [294b] (1) Gerşįvez’üñ sarāyına vardı. Gerşįvez’e tenhā buluşup aĥvāli bildürdi. 

Ve eyitdi: “Ĥāliyā ol gün ħendegi at ile (2) śıçrayup geçen Bįjen idi.” didi. Gerşįvez 

“Hay mekkāre! Gördüñ mi ol zamān baña ‘Ol cāriyye benüm ārām-ı cānımdur. (3) Ben 

anı bir sāǾat görmesem dįvāne oluram.’ didügi beyhūde degül imiş.” didi. Cāriyyeyi 

                                                 
277 Metinde “ferindaşı”. 

278  
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alup ŧoġrı Efrāsiyāb’a (4) getürdi. İşte aĥvāl şöyle imiş. “Ĥāliyā ĥaremde Menūce ile 

bir yirde Ǿişret iderlermiş.” didi. Efrāsiyāb (5) bunı işidince cihān başına döndi. “Bre ne 

söylersin?” diyüp cāriyyeyi söyletdi. Cāriyye Ǿaynı ile olduġı (6) gibi naķl eyledi. 

Hemān ol dem Efrāsiyāb cāriyeye ġażab idüp: “MelǾūn, çünkim ŧoġrusın ol zamān 

niçün (7) gelüp söylemedüñ?” diyüp yanında ġaddāre var-ıdı. Ķapup cāriyyenüñ 

kellesine bir ġaddāre urınca fereş-i źemįne (8) varınca cāriyyeyi iki pāre eyledi. Ve 

Gerşįvez’e: “Var şundan biraz Ǿasker ile bir pehlivān alup olduķları ĥücreyi (9) baś. 

İkisin de ŧutup getür.” didi. Gerşįvez daħı Ekvās Türk279 nām bir pehlivān var idi. 

Ġāyet şecįǾ idi. Anı (10) aldı. Biraz Ǿasker ile yāp yāp ĥareme vardı. ǾAskeri ŧaşrada 

ķoyup kendi Ekvās ile anlaruñ oturdıķları (11) ĥücre ķapusına geldiler kim Menūce ile 

Bįjen daħı bir cāme-ħvābda śarılup yaturlar idi. Cāriyeler segirdüp (12) eyitdiler: “İy 

sulŧān-ı bānuvān daħı ne yatursuñuz? İş işden geçdi. ǾAmmuñ Gerşįvez ve Ekvās Türk 

ile ķapuyı (13) aldı.” diyince bānūnuñ Ǿaķlı gitdi. Bįjen daħı ħaber-dār olup yirinden 

śıçradı. El tįġ-i sįrķāma urup (14) Gerşįvez ile Ekvās daħı ol dem içeri girdi. Hemān 

Ekvās Türk Bįjen’üñ üzerine yüriyüp: “Çevir eliñi (15) nā-bekār-ı Įrānį!” diyü elinde 

olan gürz-i girān ile Bįjen’e bir đarb ĥavāle eyledi. Bįjen daħı gürz inerken (16) tįġ ile 

öyle urdı kim gürzüñ deste-çūbı dibinden kesüp gürz yire düşdi. Ve [d]este-çūbı 

Ekvās’uñ (17) elinde ķaldı. Ekvās Türk diledi kim Bįjen’e ol deste-çūp-ıla ura. Bįjen 

tįz-destlik idüp Ekvās’a (18) bir tįġ-ı ħūn-rįz-i āteş öyle Ǿaşķ eyledi kim, ĥücrenüñ 

ferşine inince Ekvās’ı iki pāre eyledi. Gerşįvez bu ĥāli (19) görüp ĥücreden ŧaşra ķaçdı.  

 

On nefer ādem bile gitmişlerdi. Bįjen fi’l-ĥāl onın daħı helāk eyledi. (20) Ammā 

Gerşįvez ŧaşradan yigirmi nefer ādemle bānūya: “Söyle Bįjen’e teslįm olsun, 

baġlayam. Dįnüm ĥaķķı-çün (21) żarar getürmem. Saña da aña da. Eger muħālefet iderse 

bilürsüñ pederüñ Efrāsiyāb śaķlamaz. Ele girdükde bi-lā-amān (22) iki[ñü]zi daħı ķatl 

eyler.” didi. MuśannaǾ yemįnler idüp dönüp Menūce Bānū’yı inandurdı. Bānū daħı 

Bįjen’e: (23) “İy dilāver! Eger beni severseñ elüñden tįġı bıraġup teslįm olursun. Seni 

baġlasunlar.” diyü ibrām eyledükde (24) hemān Bįjen tįġı elinden bıraġup: “İy 

nāźenįnüm! Senüñ ħāŧıruñ içün ölmek bir iş midür?” didi. Ellerin ketfine (25) çevirüp 

birbiri üzerine ķodı ve eyitdi: “Ħātıruñ ħoş olsun. İmdi gelsünler baġlasunlar, terk-i 

cān” [295a] (1) cān itmek nedür Ǿuşşāķa, cānān uġrına!” diyüp teslįm oldı. Gerşįvez 

                                                 
279 Metinde “Ekrās Türk”. 
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gelüp Bįjen’i kendi eliyle baġladı ve cellādlara (2) teslįm eyledi ve dönüp bānūnuñ ol 

nāzik çehresine ol ķuruyacaķ eliyle Gerşįvez bir sille urup anı daħı (3) muĥkem bende 

çekdi. İkisin de alup keşān-ber-keşān dįvān-ı Efrāsiyāb’a getürdiler. Efrāsiyāb pür-

ġażab bunlara ħıŧāb (4) idüp: “İy nā-ħalefler! Nedür itdügüñüz feżāĥat? Şimdi 

nicesüñüz? Sizi ne Ǿaźāb ile öldüreyim.” diyüp döndi. (5) Bįjen’e eyitdi: “Nā-bekār! 

Sen kim olasın kim benüm ĥaremüme girüp böyle iş ve ķabāĥat idesin? İtdügüñ 

yanuña (6) ķalur mı ķıyāś eyledüñ?” didi. Bįjen hįc nesne dimeyüp cevāb virmedi. 

Ammā bānū hemān nuŧķa gelüp: “Aslā (7) günāhı yoķdur devletüm ata bu ĥuśūśda bu 

yigidüñ. Ben bunı Ǿişret-gāhıma daǾvet idüp ibrām-ı ilĥām ile getürtdüm. (8) Ve 

dārūlayup alup bunda getürdüm. Göz açup kendin bunda buldı. Nā-çār rıżā virdi. 

Ammā beni öldür. Zįrā (9) śuç benümdür. Ben eyledüm, bunı öldürme. Śoñra 

Rüstem’üñ oġullarınuñ ellerinden ħalāś olımazsın. Hemān vālidesi (10) Deli Bānū: 

“Saña belā ve ķażā yeter.” didi. Efrāsiyāb Menūce’den bu cevābı işidince dibelik 

deryā-yı ġażabı cūş (11) u ħurūş idüp: “Baķ bürįde280-gįsū mekkārenüñ söyledügi söze. 

Yā sen beni anlar ile mi ķorķudursın? Varuñ (12) bunlaruñ ikisini daħı ķarşu ķarşuya 

ber-dār eyleñ. Ǿİbret-i Ǿālem olsun.” didi. Gerşįvez laǾįn ise şer işüñ (13) peyki böyle 

umūrda ellerine maķreme alur da oynar server neşāŧ ile bunları alup siyāset-ħāneye 

getürdi. (14) İkisinde śoyup Ǿuryān eyledi.  

 

Evvel Menūce Bānū nāzenįni çıplaķ281 güneş daħı görmemiş-idi. Şimdi tenini bütün 

(15) ehl-i Behiştkend gördi ve Efrāsiyāb’a ve Gerşįvez’e düşnām itmedük kimse 

ķalmadı. “Be hey ĥerįfler! Bunları (16) öldürürseñüz bārį tenhāda öldürüñ, kimse 

görmesün.” diyü.  

 

Ĥāśılı bunları Ǿuryān idüp gerdānlarına (17) resenler taķup şehri gezdirüp dār dibine 

varsalar gerek. Yolda giderken Menūce Bānū cigerden bir āh idüp (18) eyitdi: “İy yār-ı 

cānım benüm. Şūm baħtum Ǿāķıbet seni bu ĥāle getürdi. Keşke beni biñ pāre idüp seni 

āźād (19) eyleseler. Ben öldügüme ġam yimem. Ancaķ saña ĥayf eyledüm.” didi. Bįjen 

bānūya eyitdi: “İy nāzenįnüm. E’l-ĥamdü li’l-lāh (20) nāmerdlik ile ölmem. Kimse 

yaķamdan ŧutup đarb-ı dest helāk eylemedi. Ve ben şimdi bu üzerimde olan (21) bendi 

zūr ile ķırup ħalāś oluram. Ammā saña yazıķ olur. Baña ķafadār olup bu ķadar Ǿaskeri 

                                                 
280 Metinde “bezįde”. 
281 Metinde “çılaķ”. 
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yarup (22) çıķamazsın. Senüñ yoluña cān ve baş fedā olsun. Evvel beni öldürüp śoñra 

seni nice dilerlerse eylesünler. (23) Velākin bunca eĥibbādan devr olup pederüm Rüstem 

śāĥib-ķırāna ve dāyum Ferāmurź-ı gord-i leşker-şikene, vālidem Güşāsb (24) Bānū’ya 

ĥasret giderem. Anlar benüm ĥālümden ħaber-dār degüllerdür hey bį-vefā rūzgār!” 

diyüp aġladı. Öyle kim cān-ı (25) cigerler daġladı.  

 

Bįjen’üñ ol ĥālin görüp Behiştkend ħalķı cümle ile aġlaşdılar. Ve eyitdiler: “Efrāsiyāb 

[295b] (1) şöyle bir dilāver ile bir nāzenįn duħtere ķıydı.” diyüp levm eylediler. Bunları 

dār dibine getürüp şöyle (2) ŧurġurdılar. Resenleri dāra atmaġa başladılar. Bānū feryād 

eyler ki: “Evvel beni ber-dār idüñ bārį, dilāverimüñ (3) cān virdügin görmeyem.” diyü. 

Bįjen feryād ider: “Evvel beni öldürüñ! Nāzenįnümüñ öldügin görmeyem.” (4) diyü. 

Bir vāveylādur ki gökde melekler ve deryāda semekler bu iki nā-murāduñ ĥāline 

aġlaşdılar. Ħalķ ise ķat-(5)ender-ķat yıġılup: “Hey meded! Şunlar nā-ĥaķ yire 

gideyorlar. Bir şefāǾat idüp ħalāś eyler bulunmadı.” diyüp (6) ĥayf-ı dirīġ iderler iken 

anı gördiler Kelāt-ı ĥarem ŧarafından tozlar belürdi. Bād-ı śabā ķarşu varup 

dāmeninden (7) girįbānına varınca iki şaķ idüp içinden on iki biñ erüñ nişānesi žāhir 

oldı. ǾAlem sāyesinde (8) bir pehlivān yaķın gelince gördiler Tūrān śāĥib-ķırānı olan 

Pįrān ibn-i Veyse tįz-cengdür meger Kelāt-ı ĥaremden (9) gelürdi. Pįrān daħı gelüp 

gördi. ĶalǾadan ŧaşra bir Ǿažįm yıġınaķ var ki olmaz “Āyā bunuñ aślı (10) nedür?” diyü 

tįz ilerü at sürüp gelüp gördi. İki Ǿuryān kimseleri ber-dār ideyorlar. “Ŧuruñ biraz, (11) 

teǿħįr idüñ.” diyüp bunları alıķodı. Ve aślın suǿāl eyledükde vuķūǾı üzere naķl 

eylediler. Bįrān (12) darılup Efrāsiyāb’a ve Gerşįvez’e düşnām ve nefrįn eyledi. Ve 

mellūtesin çıķarup Menūce Bānū’nuñ (13) üzerine atdı. Ve bunları dārdan ħalāś idüp 

döndürdi. Gerşįvez’e bir Ǿıŧāb idüp dįvān-ı (14) Efrāsiyāb’a geldiler. Bįrān Efrāsiyāb’a: 

“Pādişāhum! Bu senüñ itdügin dįvānelik nedür bilmez misiz? Siyāvuş’ı ol zamān (15) 

öldürdiñüz. Ħāliyā daħı Tūrān yirine gelmedi. Ol zamāndan berü ādem ķatl olunur. Ya 

Bįjen Rüstem’üñ ķızı oġlı (16) degül midür? Rüstem duyup gelürse Tūrān’ı ħarāb-ı 

yebāb eyler. Bįjen ķanın saña ķor mı?” didi. Efrāsiyāb eyitdi: (17) “Yā Bįrān! Nice 

idelim? Hemān senden Allāh rāżį olsun. Śalıvirelim mi?” didi. Bįrān: “Yoķ 

pādişāhum! Saña (18) śalıvir dimem. Ĥaps ile siyāset eyle. Ancaķ öldürme. Śoñra 

Tūrān’da ŧaş ŧaş üstünde ķalmaz. (19) Sen bilürsin.” didi.  
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Ammā rāvį eydür: Kūh-ı Hümāvend’üñ bir ucı Behiştkende üzerine dek gelürdi. Andan 

Đaĥĥāk-ı (20) Mārį zamānından ķalma bir çāh var-ıdı. Beş yüz arşun Ǿumķı var-ıdı. Ve 

aġzına göre bir ħarman ķadar bir sengįn (21) ŧaş perdāħte idüp ortasın sūrāħ 

eylemişlerdi. Ol ŧaġda dįv-i sefįd etbāǾından bir dįv var-ıdı. Ekvāl (22) Nerre dirler iki 

yüz otuz arış ķaddi var-ıdı. Efrāsiyāb ile dost idi. Efrāsiyāb müşāvere idüp getürüp (23) 

Bįjen’i ol çāha indürdi ve aġzına ol ŧaşı pehlivānlar ittifāķ ile “Ķapayalım.” didiler. 

Efrāsiyāb Ekvāl Nerre’yi (24) daǾvet idüp niyāz eyledi. Ol ŧaşı çāhuñ aġzına Ekvāl Nerre 

ķodı. Efrāsiyāb’a: “Gerşįvez’i, ķızı neylersin?” (25) didi. Efrāsiyāb: “Yılda bir ŧop ĥille 

taǾyįn olunsun. Her kim bir loķma virürse bi-lā-teǿħįr ķatl iderem.” diyüp [296a] (1) 

diyüp yemįn eyledi. Ve Ekvāl Nerre’ye: “Gāh gāh çāha göz ķulaķ ol. Kimse varup ol 

çāhdan Bįjen’i çıķarmasun.” (2) didi. Ve Menūce’nüñ boġazına çalı delüp geçürdiler ve 

śalıvirdiler. Kimse bir loķma etmek virmege Efrāsiyāb (3) şerrinden ķorķardı, etmek 

viremezdi. BaǾż dįvār delüklerine etmek ufaġı śoķup: “Var iy bānū filān yirde (4) dįvār 

delüginde etmek ķodum, al.” dirdi. Ol daħı varup alurdı. Süpründilikde bir eski zenbįl 

buldı. (5) Ve ibler peydā eyledi. Ol zenbįle ipleri baġlayup her gün şehri gezerdi. Ne 

ķadar etmek peydā iderse (6) ol zenbįle ķoyup varup çāhda ŧaş delüginden Bįjen’e 

śarķıdup virürdi. Tā Bįjen’üñ ķarnı (7) ŧoyınca kendüsi bir nesne yimezdi. İşte bu ĥāl 

üzere yidi yıl geçdi. Bįjen ol çāhuñ dibinde ķaldı. Bānū da (8) […]282 olup Bįjen’i ol 

çāhuñ içinde beslerdi.  

 

Üstād eydür: Bir gün nevrūz olup cümle şāhlar ve pehlivānlar (9) Belħ śaĥrāsında cemǾ 

oldılar. Ammā Ferįdūn-ı Ferruħ-zād zamānında, salŧanatı vaķtinde bir cām gibi numā 

yapmış-ıdı. Ĥukemā nice (10) ŧılsımāt ile düzüp nice śanǾatlar icrā eylemişlerdi. 

Cümleden biri bu idi kim ķaçan pür idüp bir siyāh ħayme içinde (11) ol cāma nažar 

olunsa ķāf-ber-ķāf rūy-ı zemįni nažar eylerdi, temāşā iderlerdi. Ne ķadar maġāralar ve 

çāhlar (12) var ise içinde olan cāma nažar olunsa şeyler görinür idi. Keyħusrev ol nevrūz 

ħātırına gelüp siyāh ĥaymeyi (13) ķurdurdı ve cām-ı Ferįdūn şarāb ile pür idüp ol siyāh 

ĥaymenüñ orta yirine ķodı ve nažar idüp memalik-i Maĥrūseyi (14) seyr ü temāşā 

iderken Tūrān diyārına geldi. Seyrān iderek Behiştkend’e geldi. Efrāsiyāb görüp 

tahtında Tūrān (15) begleri ile oturup ĥükūmetinde ammā ķalǾadan ŧaşra bir çul-pūş 

gördi. Ŧaġa ŧoġrı śaġa śola (16) baķınup gider. “Göreyim şol çul-pūş nedür ve ķanda 
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gider?” diyüp ardınca gözetdi. Ol çul-pūş ŧaġa (17) varup bir çāhuñ aġzına irdi. 

Keyħusrev Kāmrān gördi çāhuñ aġzına bir ŧaş ķapamışlar. Ortası delük. (18) Ol çul-pūş 

bir zenbįl ile ol çāha etmek śarķıtdı. Keyħusrev bunı görüp: “ǾAcabā ol çāhda kim 

vardur. Ola (19) bu etmegi kimseye virür?” diyü çāhdan içeri baķdı. Gördi kim ķaǾr-ı 

çāhda bir kimse oturur. Śaçları fitil fitil (20) olmış. Bir ġarįb heykel. Keyħusrev bu şaħsa 

diķķat ile baķup gördi. Bįjen ibn-i Gįv’dür. Bir heyǿete girmişdür ki (21) gören vehm 

eyler. Keyħusrev Kāmrāna merĥamet gelüp eyitdi: “Tįz baña Rüstem’i daǾvet idüñ, 

gelsün.” didi. Varup Rüstem’e: (22) “Buyuruñ devletlü śāĥib-ķırān, sizi pādişāh ister.” 

didiler. Rüstem daħı yirinden ķalķup ol çādıra geldi. Keyħsurev (23) eyitdi: “Gel yā 

Rüstem! Şuña nažar eyle.” didi. Rüstem daħı baķup “Tūrān’ı bulduñ mı?” didi. 

Rüstem: “Buldum.” didi. Behiştkende (24) baķdı. “Üst yanında ŧaġa baķ.” didi. Rüstem 

baķdı. “Çāha baķ.” didi. Rüstem baķup Bįjen’i gördi. Güc-ile (25) teşħįś eyledi. 

Keyħusrev: “Kimdür çāhuñ dibinde olan, bildüñ mi?” didi. Rüstem: “Belį pādişāhum, 

bildüm. Bįjen’dür.” didi. Keyħusrev [296b] (1) eyitdi: “İmdi yā Rüstem! Fermānum 

budur ki varup Bįjen’i ħalāś itmek gereksin. Zįrā inśāf degüldür. Bundan śoñra ol (2) 

cāhda ķala. Ġālibā ol çal-pūş daħı Menūce Bānū’dur.” didi. Rüstem elin başına ķoyup: 

“Baş üzerine pādişāhum!” didi.  

 

(3) Rüstem ġayrı Bįjen’üñ ħalāśına Ǿazm eyledi. “Şimdi böyle āşikā[r] varsa şāyed 

ħaber-dār olup Bįjen’i cāhda helāk (4) ideler. Bu ecilden bir śanǾatla varup çıķarmaķ 

gerekdür.” didi. Müşāvere idüp bāzirgān283 śūreti ile gidecek oldı. (5) Ser-beyānı 

bıraķdı. Arslan ser-tuġılıya bıraķdı. Ve Ebreş’i bıraķdı. Ve Selāmūn Dānā Rüstem’e 

bir maǾcūn yidirüp (6) sesi daħı taġyįr oldı ve yüzine niķāb aśup adın Ħvāce SaǾdān-ı 

Hindį ķodı. Ve cümle pehlivānları (7) aldı. Tebdįl idüp kimin ġulām ve kimin bāzirgān 

śūretine ķoydı. Ve birķaç ķaŧar ķumāş peydā idüp ķalķdı. (8) ǾAzm-i Tūrān eyledi.  

 

Ceyhūn’ı Ǿubūr idüp birgün Behiştken’de bir Ǿažįm ħān var-ıdı. Şeng dirler. 

Muķaddimen bir pādişāh (9) var-ıdı. Ol binā itmiş-idi. Bāzirgānlar ekŝer ol ħāna 

ķonardı. Rüstem daħı varup ol ħāna ķondı. Andan (10) bir büyük yük düzüp Efrāsiyāb 

içün biraz hedāyā düzdi. Dįvāna varup Efrāsiyāb’a buluşdı. Ve getür(11)digi hedāyāyı 

virdi. Efrāsiyāb ĥaž eyledi. “İy ħvāce! Ķandan gelürsin?” didi. Rüstem: “Gelişüm 
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Hind’dendür. Ancaķ (12) gelürken deryāda Ǿažįm fırtına çeküp ‘Eger deryādan ħalāś 

olursam bir şehre varup fuķarāya iŧǾām idem.’ diyü (13) neźr eyledüm. Murādum bu 

diyārda eylemekdür. Eger iźniñüz olursa münādįler nidā itdüreyim.” didi. Efrāsiyāb: 

“Pek maǾķūl (14) yā ħvāce! Saña destūr. Her ķanda murād iderseñ maŧbaĥ ķurup ŧaǾām 

pişür.” didi. Rüstem bir miķdār daħı oturup (15) ķalķdı. Ālet-i mülāĥaža yir öpüp 

dįvāndan ŧaşra çıķdı. Gergedānına binüp ħān-ı Şeng’e geldi. Andan birķaç münādį (16) 

getürdüp aĥvāli bildürdi. Münādįler şehr içinde nidā eylediler. “İy fuķarā-i 

Behiştkend! Hind’den Ħvāce SaǾdān nām bir ħvāce (17) gelüp yarın fuķarāya iŧǾām-ı 

ŧaǾām eylese gerek. Ķarnı ac olan gelüp ŧaǾām yisün. Üç güne dek śalādur.” didiler. 

(18) Herkes ħaber-dār oldı. Andan Rüstem śaĥrāda çādır ķurup maŧbaħ düzüp ŧaǾām 

pişürtmege.  

 

Ol gün ol gice geçüp (19) śabāĥ oldı. Behiştkend fuķarāsı gelüp oturup ķarnın 

ŧoyururlardı. Bu arada Menūce Bānū daħı bir şikeste (20) çanaķ bulmış gelüp maŧbaħdan 

ŧaǾām aldı. Ammā görenler Rüstem’e “Yā Ħvāce SaǾdān! Śaķın bu çul-pūşa ŧaǾām (21) 

virme bu maġżūbdur. Efrāsiyāb’uñ ķızıdur. Bir ķabāĥatden ötüri Efrāsiyāb buña ġażab 

idüp tenbįh eyledi. ‘Her kim (22) buña bir loķma nān virür ise öldürürem.’ diyü. Śoñra 

pādişāh ŧuyup belki incinür.” didiler. Rüstem: “Öyle mi? Çünkim (23) pādişāh 

yasaġıdur. Lāyıķ olan bizde yasaġı ŧutmaķdur. Aluñ elinden şu ŧaǾāmı.” didi. Varup 

Menūce Bānū’nuñ elinden (24) ŧaǾāmı alup dökdiler. Ve boş çanaġın eline virüp “Yıķıl 

şuradan!” diyüp ķoġdılar.  

İşte benüm cānım bu ķısśadan (25) ĥiśśe-i Ǿažįme vardur ki pādişāh gözinden düşen 

kimse bed-baħt olur. Bānū aġlayup “İy baħt-ı şūm. Ne var idi [297a] (1) ne var idi yidi 

senedür ısıcaķ ŧaǾām yimek degül yüzin daħı görmedüm. Ben kendümden geçdüm 

ötede benüm ārām-ı cānım (2) olan Bįjen yidi yıldır böyle ŧaǾām yüzine ħasretdür. 

Şimdi bir fırśat düşdi. Anda daħı şūmluġuñ icrā idüp (3) beni ısıcaķ yimekden maĥrūm 

eyledüñ.” diyü baħt-ı nā-hemvārına düşnām iderek çıķup gitdi. Ammā Rüstem ardınca 

(4) ādem gönderüp tenhā yire çaġırtdı. Bānū daħı geldi. Rüstem Menūce Bānū’ya eyitdi: 

“Sen kimsin? Niçün ħalķ senden (5) įbā ider?” didi. Bānū daħı kendin bildirüp eyitdi:  

Beyt:  

Menūce benüm ruħsat-ı Efrāsiyāb  

Berehne-nedįdi tenüm (6) āfitāb.  
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Rüstem Menūc’üñ öñine ŧaǾām ķoyup Menūce yimeyüp aġladı. Rüstem eyitdi: “Yā 

Menūce! Niçün aġlarsın, ŧaǾāmı (7) yimezsin?” didi. Menūce Bānū yine āh idüp “Niçe 

yiyeyim, benüm nāzenįnüm Bįjen ötede açdur. Benüm boġazumdan tā ol (8) yiyüp ķarnı 

ŧoymayınca geçmez.” didi. Rüstem taǾaccüp idüp “ǾĀşıķlıķ olursa böyle olsun.” didi. 

Dönüp bānūya (9) “Sen ye iy bānū! Aña başķa ŧaǾām virürem.” diyüp bir ķızarmış içi 

ŧolma tavuķ virdi. Ammā ħātemin içine (10) ķodı. Andan bānū tavuġı alup ālāt-ı semāŧ 

kendi de öñinde olan ŧaǾāmdan yimedi. Biraz ķarışdırup andan śoñra (11) ķalķdı ki gide. 

Rüstem “Yarın yine gel.” didi. Bānū “Nola!” didi. Tavuġı alup gitdi. Sevinerek ŧoġrı 

çāha vardı. (12) Ve ol ŧavuġı zenbįl ile aşaġa śarķıtdı. Bįjen gördi bir içi ŧolma ķızarmış 

ŧavuķ. TaǾaccüb eyledi. Yidi (13) senedür bānūnuñ böyle ŧaǾām getürdigi yoķ idi. 

“ǾAcabā bunı ķanda buldı ola.” diyüp suǿāl eyledi. Bānū (14) Ħvāce SaǾdān nām bir 

bāzirgān gelüp deryāda fırtına çıķmış ‘selāmet bulursam fuķarāya ŧaǾām ideyim.’ diyü 

(15) neźr eylemiş. Bugün ŧaǾām üleşdürmege başladı. Baña da bu ŧavuġı virdi.” didi. 

Bįjen ŧavuġı pāreledi. Yirken (16) ħātem çıķdı, “Bunuñ aślı ne ola.” diyüp ħātemi alup 

baķdı. Gördi ki dedesi Rüstem’üñ ħātemi. Bįjen görince (17) şād olup serverinden 

ķahķaha ile güldi. Bānū ŧaşrada şaşdı ki yidi seneden berü Bįjen’de bu ĥālet (18) yoġıdı. 

Kendü kendüsine ĥayf-i dirįġ idüp: “Eyvāh gördüñ mi zavallı yigidi? Yidi senedür 

böyle ŧaǾām görmedi. (19) Şimdi görince dįvāne oldı. Zįrā bu ħande Ǿalāmet-i cünūn 

olduġına iştibāh yoķdur.” diyüp ġam-gįn oldı. (20) Dönüp: “Yā Bįjen nolduñ? Kendüñi 

devşür, niçün beyhūde gülersin? Dįvāne mi olduñ.” didükde Bįjen tekrār (21) gülüp: 

“Yoķ iy bānū! Dįvāne olmadum. ǾAlāmet-i ħalāś žuhūr eyledi. Aña gülerem. 

Neyleyem, Ǿavratlara rāz açmaķ (22) erenlerüñ şānından degüldür. Yoħsa saña aślını 

söylerdüm.” diyinçe bānū aġlayup “Ĥayf yā Bįjen! Benüm saña yidi yıldan (23) berü 

Ǿāşıķ olup yoluñda pāy-māl olduġım ya beni ol bį-vefālardan mı ķıyāś eylersin daħı 

śadāķatum añlamaduñ mı?” diyince (24) Bįjen didügi söze nādįm olup “Estaġfiru’l-lāh 

iy bānū! Murādum seni tecrübe idi. Müjde saña ol Hind’den gelen Ħvāce (25) SaǾdān 

dedem Ǿālemüñ śāĥib-ķırānı olan Rüstem’dür. Beni ħalāś itmege gelmiş. İmdi al bu 

ħātemi işte tavuķdan çıķdı. [297b] (1) yarın kendüsine vir, gör ne cevāb eyler.” didi. 

Ħātemi zenbįle ķoyup bānū da yuķaru çekdi. Ve alup ĥıfž eyledi.  

 

İşte (2) bunlar ol gice server ile śabāĥ eylediler. Menūce Bānū ķalķup şehre indi. 

Rüstem’üñ çādırı yanına gelüp göründi. Bunı görüp (3) tenhā yire getürdi. “Nedür?” 

didi. Ħātemi virüp Bįjen’üñ selāmın teblįġ eyledi. Rüstem{i} bildi kim aĥvāle vāķıf 
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olmışlar. “Bu gice inşāǿ’l-lāh (4) varup anı cāhdan ħalāś eylerüz. Ancaķ gicelik ĥālidür, 

sen bir āteş nişān idüp yaķ, sizi o alāmet ile bulayım.” didi. (5) Bānūya vāfir nevāle 

virüp yolladı. Bānū gitdükden śoñra Rüstem yine aħşam olınca ŧaǾām üleşdürüp 

ķalķdılar. Ħāna geldiler. Rüstem (6) cümle pehlivānlar ile müşāvere idüp atlarınuñ 

ayaķları altına keçe baġladılar. Rüstem Bānū Güşāsb’a: “Var benüm raħşumı ĥāżır 

eyle.” didi. Bānū aħırda (7) varup raħşın oñara. Meger ħān-ı Şenek odabaşısı maĥbūb 

dost idi. Ol śanǾatüñ eski yigitlerinden idi. Bānū Güşāsb’ı ġulām śanup (8) śūretinde 

bıyıķ śaķal yoķ bā-lā-ķad bir ablaķ oġlandur. Gelelden berü bānūya māǿil olup birķaç 

gün ĥayāliyle çalıķ urdı. Şimdi (9) gördi bį-vaķt zamān aħura indi. Ol daħı inüp yanına 

geldi. Bānū’ya “Hey efendüm celebi! Seni cānum pek sevdi.” diyüp (10) bānūnuñ çeñesi 

altın oħşadı. Bānū ġażaba gelüp “Ne yabana söyler bu melǾūn?” didi. Ammā ġavġā 

işimüze māniǾ olmasun.” diyü yine (11) śabr idüp “Var ādem işiñe git. Ben senüñ 

didügüñ degülem. Başımuzı ġavġāya uġradursın, Ǿaybdur.” didi. Odabaşınuñ (12) 

gözleri ķızmış ķurbācıġı ķalķmış, Ǿayb bilür mi? Hemān: “Cānum celebi! Öyle dime, 

nem var ise senüñ olsun. Ŧon üzerinden olsun.” (13) diyüp bānūya śarıldı. Bānūnuñ 

ġayrı gözleri dönüp: “Bre hey melǾūn saña tek ŧur dimez miyem?” diyüp başına bir 

muşt urdı. (14) Meger ĥerįfüñ ķafası köhnemiş idi. Ŧoġrısı öyke ile bānū da bekçe urdı, 

ĥerįfüñ kellesi ŧur ķabaġı gibi dardaġan olup (15) maġzı śacıldı. Atı düzeldüp yuķaru 

geldi. Andan atlaruñ yanına inüp Rüstem odabaşınuñ leşin görüp: “Nedür bu?” didi. 

(16) Bānū da aślını naķl eyledi. Ĥerįfin cebinden ħān ķapusınuñ miftāĥın alup ħān 

ķapusın açup çıķup gitseler gerek.  

Ammā cümle (17) pehlivānlar çalışup ķapuyı açamadılar. Ammā Gįv gelüp kilįde pençe 

śundı. Bi-emri’l-lāh284 açıldı. Rüstem görüp: “Yā Gįv! Timürci oġlı (18) olduġuñ iŝbāt 

eyledüñ, śanǾat ehline mevķūfdur. ‘Her śanǾat, ehlinden ķorķar.’ dirler gerçek imiş.” 

Bu laŧįfe ile ķapudan (19) ŧaşra çıķdılar. Yine ķapadılar. Oradan ŧaġa ŧoġrı yüridiler. 

Meger Menūce Bānū varup Bįjen’e: “Bu gice dedeñ Rüstem pehlivānlar (20) ile gelüp 

seni ħalāś eylese gerek.” diyü müjde eyledi. Ve gice olduķda çāhuñ öñinde bir āteş 

yaķdı. Pehlivānlar ıraķdan (21) görüp yüridiler. Ammā Efrāsiyāb’uñ cāh üzere nigeh-

bān taǾyįn eyledügi Ekvāl Nerre mekānında oturur iken cāh öñinde (22) āteşi gördi. “Bu 

āteş ne ola?” diyü Ǿamūdın ķapup āteşe ŧoġrı gelürken gördi. Vāfir kimseler bu āteşe 

ŧoġrı (23) gider. Hemān bunlaruñ üzerine geldi. Rüstem öñince ķafasında Ferāmurź 
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ardınca Delü Bānū vesāǿirler daħı birbiri (24) ardınca gelürler idi. Ekvāl Nerre irişüp: 

“Nereye gidersüñüz iy nā-bekārlar? Cān elimde ķanda ħalāś idersüñüz?” diyüp (25) 

añsuzdan irişüp Rüstem’üñ iki ketfinüñ ortasına bir Ǿamūd urdı. Rüstem gergedān 

yelesine ķapandı. Ferāmurź bunı görüp: “Hay laǾįn! [298a] (1) Hay laǾįn!” diyüp 

üzerine varınca Ekvāl Nerre bir de Ferāmurź’a urdı. Ferāmurź ammā ġāfil degül. 

Bunuñ Ǿamūdın menǾ idüp dal-(2)tįġ olınca güher-āb cesāret idemeyüp ķaçdı. Şöyle bir 

dıraħt-ı müntehā var idi. Taĥmįnen yidi sekiz ādem ancaķ ķucaķlardı. (3) Ekvāl Nerre 

ol aġacuñ ardına sindi. Ferāmurź birķaç kere aġacı dolanup: “Be hey laǾįn!” diyüp 

Ferāmurź dıraħta bir tįġ öyle (4) urdı kim ķılıç ol bir ŧarafdan parlayup düşdi. Ferāmurź 

geçince Deli Bānū gördi dįv aġacuñ dibinde Ǿamūd yine (5) ŧayanup ŧurur. İrüp sįnesine 

bir muşt285 nice urdıysa güher-ābdur nıśfından yuķarusı Ǿamūda ŧoķındı. Ǿamūd da (6) 

dıraħta ŧoķınup aġac da güher-āb da yıķıldı. Rüstem ve pehlivānlar gelüp baķdılar. 

Ferāmurź bir ķılıç urmış kim hem aġaç ve hem Ǿamūd (7) ve hem dįvi altı pāre eylemiş. 

Ferāmurź’a āferįn eylediler. Andan geçüp çāh aġzına geldiler. Rüstem ve cümle 

mübārizān çāhı (8) gördiler. Üzerinde bir ŧaş var. Hemān Rüstem damın dermiyān idüp 

ŧaşı iki eliyle ŧutup zūr eyledi. Ħāh-nā-ħāh ķaldırup (9) yuvarladı. Ŧaş öyle yuvarlandı 

kim tā ķalǾa dįvārına urdı. ĶalǾa-i Behiştkende śarśıldı. Efrāsiyāb’uñ sarāyı burc-ı 

ħisāra (10) muttaśıl idi. Oturup elinde cām Ǿişret eylerdi. Ĥisār ve ķalǾa ŧaşuñ đarbından 

zelzeleye geldi. Efrāsiyāb’uñ elinde ŧolu cām var idi. Ditreyüp (11) bāde dökildi. “Allāh 

Allāh zelzele vāķiǾ oldı.” diyü Efrāsiyāb elinden cāmı zemįne bıraġup: “Ayāndur.” 

diyü biraz (12) ŧurup yine aldı.  

 

 

Bunlar bu taǾaccübde ammā berüde Rüstem ŧaşı atduķdan śoñra miyānından kemend-

i Ķahramān’ı çözüp cāha śarķıtdı. [MİNYATÜR] [298b] (1) “Yā Bįjen kendüñi 

kemende girift eyle.” didi. Bįjen kendin baġlayup Rüstem yuķarı çıķardı. Baķdılar bį-

çāre Bįjen yidi (2) seneden beri bir heyǿete girmiş kim Bįjen oldıġı farķ olunmaķdan 

ķalmış. Bįjen segirdüp ibtidā Rüstem’üñ destin öpüp (3) ayaġına śarıldı. Rüstem Bįjen’i 

hemān śarılup gözlerinden öpüp nevāĥat eyledi. Andan Ferāmurź’uñ elin öpdi. (4) 

Andan vālidesinüñ ve pederinüñ ellerin öpdi. Anlar daħı Bįjen’i baġrına baśup 

gözlerinden öpdiler.  
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Oradan dönüp (5) gelürken bir maĥalle geldiler. Menūce Bānū eyitdi: “İşte bundan 

pederüm Efrāsiyāb taĥtı altına çıķar laġım vardur.” didi. (6) Rüstem laġım aġzın bulup 

açdı. Andan bānūya: “Yā Menūce yüri sen ilerü.” didi. Menūce Bānū’dur yüridi. 

Ardınca (7) Bįjen, ardınca Gįv, ardınca bānū ve sāǿirleri daħı raħşları ile ķalǾa ķapusına 

gidüñ.” didi. Ol pehlivānlaruñ (8) raħşların alup ķalǾa ķapusına gitdiler. Ammā berüde 

laġım ile gidüp taĥt altına irdiler. Rüstem gör[d]i Efrāsiyāb (9) begleri ile ve Gerşįvez 

ile Ǿişret eyler. Menūce Bānū’ya işāret eyledi. Taĥt altında Menūce Efrāsiyāb’uñ 

ķarşusına (10) çıķa düşdi. Efrāsiyāb añsuzdan bānūyı görince ürküp: “Bre bu nedür? 

Ķanda geldi?” didi. Gerşįvez: “Birāder (11) yabancı degüldür. Ķızuñ Menūce 

Bānū’dur.” didi. Bunda ne arar dirken Bįjen çıķdı. Efrāsiyāb: “Bre bu kimdür?” didi. 

(12) Gerşįvez ķaltabānį daħı: “Bu da işte dāmāduñ Bįjen’dür.” didi. Daħı ardınca Gįv 

çıķdı. “Bu kimdür?” didükde “Dāmādınuñ (13) pederi Gįv’{e}dür.” didi. Bu kere 

ardınca Deli Bānū286 çıķdı. Efrāsiyāb: “Bu kimdür?” didi. MaǾhūd hemān ŧurma taǾrįf 

iderdi. (14) Eyitdi: “Bu daħı dāmādınuñ vālidesidür.” didi. Ardınca Ferāmurź çıķdı. 

Efrāsiyāb: “Bu kimdür?” didi. Zįrā bunlar (15) tebdįl idi. Efrāsiyāb anuñ içün bilmeyüp 

Gerşįvez’e suǿāl ider. Ol da ħaber virürdi. “Ve’l-ĥāśıl bu daħı dāmādınuñ (16) dayısı 

Ferāmurź’dur.” dirken Rüstem çıķdı. Hemān Efrāsiyāb Rüstem’i görince elinden cāmı 

yire urup kendin taĥt (17) ardına atdı. Meger taĥtuñ ardı bāġ idi. Aña ķaçdı. Rüstem 

Ferāmurź’a işāret idüp Ferāmurź ardına düşdi. (18) Bāġçede aradı bulımadı. Berüde 

Rüstem taĥt-ı Efrāsiyāb’ı ķılıclayup žabŧ eyledi. Ve bütün Tūrān dilāverlerini ŧutdılar. 

(19) Zencįr ŧaķdılar. Rüstem birķaç gün anda oturup ol bāġcenüñ dāǿiresin bekletdi. 

Meger Rüstem bu cānibe geldükde (20) Keyħusrev’e: “Sen de gel.” dimişlerdi. 

Keyħusrev daħı mevcūd bulunan Ǿasker ile ol gün ķalķup Ǿazm-i Tūrān eyledi. (21) Bir 

gün gelüp Behiştkend’e dāħil oldı. Rüstem ħaber-dār olup istiķbāl eyledi. Ferāmurź’ı 

taĥt-ı Efrāsiyāb’da ķodı. Varup (22) Keyħusrev’i getürdi. Öñine düşüp getürdi. Taĥt-ı 

Efrāsiyāb’a cülūs eyledi. Andan şāh-ı Įrān Rüstem taǾlįmi üzere (23) cümle esįr olan 

Tūrān dilāverlerin getürüp nuŧķ-ı siyāsete çökertdi. Ve cellād eyledi. Rüstem ayaġa 

ŧurup: “Pādişāhum! (24) Luŧf eyle bu dilāverlerüñ cürmini baña baġışla. Saña 

Efrāsiyāb’ı bulsunlar.” didi. Keyħusrev: “Ħoş-imdi senüñ ħāŧıruñ (25) içün öyle olsun.” 

didi. Bunları śalıvir ve Gerşįvez’üñ yanına Zenge ile Güstehem’i ķoşup Efrāsiyāb’ı 
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ŧutmaġa gönderdi. [299a] (1) gönderdi. Bunlar bāġa girdiler. Gerşįvez bir yire varup: 

“Çıķ birāder, kimse yoķdur.” didi. Hemān Efrāsiyāb bir kütügi (2) dibinden çıķup geldi. 

Reng ile Güstehem ķarşu varup Efrāsiyāb’a ĥamle eylediler. Efrāsiyāb bunların ikisin 

daħı (3) zaĥm-dār eyledi. Ve bāġuñ öbür ķapusından çıķup Çįn ķapusına geldi. Meger 

Çįn ķapusında Ŧūs ibn-i Nevrez (4) beklerdi. Efrāsiyāb Ŧūs’uñ üzerine yüridi. Ŧūs ķarşu 

ŧurup ĥamle eyledi. Efrāsiyāb Ŧūs’uñ ĥamlesin (5) menǾ idüp Ŧus’ı zaĥm-dār eyledi. 

Andan ķalǾa ķapusından çıķup Çįn’e ŧoġrı firār eyledi. Zenge ile Güstehem (6) 

Gerşįvez’i śalıvirmeyüp Rüstem’e geldiler. Efrāsiyāb’uñ itdügi işi naķl eylediler. 

Rüstem Ferāmurź’a: “Var gözüm nūrı sen (7) Efrāsiyāb’uñ ardınca ķanda irişürseñ 

Efrāsiyāb’ı ŧutup getür.” didi. Ferāmurź: “Nola!” diyüp ķırķ biñ Ǿaskerin ĥāżır (8) idüp 

Efrāsiyāb’uñ ardınca gitdi. Gerşįvez’i ĶalǾa-i Đaĥĥāk’a ĥaps eylediler. Efrāsiyāb’uñ 

ĥaps ħānesidür. Eŧrāfı ħendek (9) śuyla māl-a-māl bir ķulle idi. Arası üç gün murūr 

idince Rüstem Zenge-i Şāvrān’ı daħı yüz biñ er-ile Ferāmurź’uñ (10) ardından ķafadār 

gönderdi. Bu arada Bįrān287 bin Veyse cümle Tūrān dilāverlerine el altından ħaber 

gönderüp bir yire (11) cemǾ oldılar. Seksen biñ Tūrān Tatar ile Efrāsiyāb’uñ ķafasınca 

Çįn’e ŧoġrı gitdiler.  

 

Biz gelelim şimdi Efrāsiyāb’uñ (12) aĥvāline. Ammā üstād eydür: Efrāsiyāb ibn-i 

Peşeng Ŧūs’ı daħı zaĥm-dār eyleyüp ĶalǾa-i Behiştkend’[d]en çıķup Çįn’e (13) ŧoġrı 

firār eyledi. Ilġar ile gider. Bir gün Çįn’e dört beş ķonaķ ķala bir ķalǾa var idi. 

Sālimiyye dirlerdi. Şāhına (14) Siyāmek Şāh dirlerdi. Efrāsiyāb’a ŧābiǾ idi. Efrāsiyāb 

Sālimiyye öñine gelüp ķondı. Siyāmek Şāh ħaber alup (15) ķarşulayup Efrāsiyāb öñinde 

yir öpdi ve eyitdi: “İy Şāh-ı Tūrān-zemįn! Ne yiller esdi ki sizler bu cānibe gelmeñüze 

(16) sebeb ne oldı?” didi. Efrāsiyāb daħı āh idüp vuķūġı üzere naķl eyledi. Şāyed 

ardumca geleler tedārük görülsün.” (17) diyüp eŧrāf-ı eknāfa nāmeler śalup Ǿasker cemǾ 

itmege başladı ve Efrāsiyāb Çįn’e ħaber gönderüp Ħāķān-ı Çįn (18) ve Ħāķān-ı Kūçek 

ve Ħāķān-ı Siver geldiler. Çįn Ǿaskeri ile daħı Çįn’e gelmege başladı. Ve Ħāķān-ı Çįn: 

“Gelmeñe (19) sebeb nedür?” diyü suǿāl eyledi. Efrāsiyāb da aślın beyān eyledi. Bunlar 

bu śadedde iken Bįrān ibn-i Veyse geldi. (20) Seksen biñ Türk Tatar ile cümle Tūrān 

bahādırları ile Efrāsiyāb’a buluşup “Ferāmurź taǾyįn olundı. (21) ķırķ biñ er-ile geliyor. 

Birāderüñ Gerşįvez’i ŧutup Ķulle-i Đaĥĥāk’da ĥaps eylediler.” diyü ħaber virdi. Zįrā 
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Bįrān (22) yoluñ yaķının bilürdi. Kesdürme yol ile fi’l-ĥāl çapul idüp geldi. Efrāsiyāb 

Ħān bu ħaberi işidince (23) dil-teng oldı. Bizüm Ǿayyārlarımuzda daħı bir iş görmege 

ķādir rind-i Ǿayyār yoķdur ki vara bir luǾb-ıla hem ķarındaşumı Ķulle-i (24) Đaĥĥāk’dan 

ħalāś eyleye. Ve hem Ferāmurź’ı yoldan azdırup āħar yola çeke. Tābir ħoş biz de 

tedārikimüz görince Ferāmurź (25) gelüp üzerimüze musallaŧ olmaya.” didi.  

 

Ammā üstād eydür: “Ħāķān-ı Çįn’üñ meger bir rind-i cihān Ǿayyārı var idi. Adına 

Şeydį[z] [299b] (1) dirlerdi. Ziyāde rind ve ĥarām-zāde Ǿayyār idi. Ħāķān-ı Çįn dönüp 

Efrāsiyāb’a: “İy sulŧān-ı Türkistān! Benüm Ǿayyārum (2) vardır, adına Şeyde dirler. 

Ġāyet fedāyi Ǿayyārlardandur. Eger murād iderseñ anı gönderelim.” didi. Efrāsiyāb: 

“Cānuma (3) minnet, tek hemān iş görsün.” didi. Ħāķān-ı Çįn Şeydįz ǾAyyār’ı çaġırup 

geldi. Ħāķān-ı Çįn Efrāsiyāb’uñ (4) murādın bildürdi. “Olsun baş üzerine ķolluķlar 

ideyim.” didükde Efrāsiyāb şād olup Ǿažįm vaǾdeler (5) eyledi. Şeydįz ǾAyyār oradan 

ŧaban ķaldırup Ǿazm-i Behiştkende eyledi. Yolda Ferāmurź daħı yaķın gelmiş-idi. 

Şeydįz (6) ǾAyyār rās geldi. Ķırķ biñ ķadar sipāh ile gelür. Bildi kim Ferāmurź’dur tįz 

sipāhdan biri ķażā-yı ĥācete (7) oturınca öldürüp śūretine girdi ve Rüstem aġzından bir 

nāme peydā idüp getürdi. Ferāmurź’a virdi. (8) Ferāmurź nāmeye baķdı. Mühri yoķdur. 

Oķıdı. “Benüm oġlum nāme vuśūlünde dönüp gelesin. Efrāsiyāb’uñ ardınca (9) 

gitmeyesin.” dimiş. Ferāmurź “Bunda bir iş vardur.” diyüp Şeydįz’i aratdı. Bulunmadı. 

Şeydįz ise nāmeyi virüp çözildi. (10) Bu eŝnāda öldürdigi kimsenüñ lāşesin buldılar. 

Anı bilüp maǾlūm oldı ki ĥįle Ferāmurź’uñ ferāsetin begendiler. (11) Ferāmurź 

muķayyed olmayup yolından ķalmadı. Çekilüp gitdi. Şeydįz Ferāmurź’ı azduramadı. 

Oradan geçüp gitdi.  

 

(12) İki günden Zenge-i Şāvrān’a rāst gelüp “Bu yüz biñ er-ile Zenge gelürdi. Şeydįz 

Ferāmurź’a eyledügi gibi tebdįl-i (13) śūret bir nāme peydā idüp Zenge-i Şāvrān’a 

buluşdı. Ve nāmeyi virdi. Oķıdı. Rüstem aġzından: “Yā Zenge gerçi kim (14) seni 

Ferāmurź’uñ ardınca gönderdük. Ammā bir şey fikr eyledüm, bu nāme varduķda 

dönüp gelesin.” dimiş. Aĥmaķ Zenge (15) nāmeye inandı. Hemān girü dönüp Ǿazm-i 

Behiştkend eyledi. Ammā Şeydįz ǾAyyār ol aradan ŧaban alup Behiştkend (16) öñine 

geldi. Įrān Ǿaskerin gördi ve ķalǾayı dolanup Ķulle-i Đaĥĥāk’ı gördi. Bir vechle 

girilmez bir śarb ve metįn (17) ķulledür o gice Ǿayyār gelüp gördi. Bekciler ġavġā ile śu 

çekerler. Şeyde fikr idüp “Bundan ġayrı çāre olmaz.” (18) diyüp śoyundı. Śuya atılup 
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gice içre ķoġaya śarılup bekci ķovayı yuķarı çekdi. Pençere kenārına yapışup (19) ķaldı. 

Ħarįf ķoġayı içeri alup baķdı. Boşdur. Aślā śuyı yoķdur. TaǾaccüp eyledi. ŞemǾiye 

ŧutdı kim baķa. Şeydįz (20) “Üf!” diyüp söndürdi. Ĥerįf gitdi kim varup şemǾi yaķup 

getüre. Ĥerįf gidince Şeydįz içeri girüp (21) bir kūşede siñdi. Ĥerįf varup şemǾi yaķup 

gelince Şeydįz añsuzın ĥerįfüñ boġazın śıķup öldürdi. (22) anuñ śūretine girüp ol bir 

bekcilerüñ yanına vardı. Birazdan bekciler uyurken cümle öldirüp Gerşįvez’üñ yanına 

vardı. (23) Ve kendüsin bildirüp: “Seni ħalāś eylemek içün geldüm.” didi ve 

Gerşįvez’üñ bend-i zencįrin alup ol pençereye getürdi. (24) Kemend ile aşaġa śuya 

śarķıtdı. Gerşįvez yüzerek kenāra vardı. Ardınca Şeydįz daħı varup atdı kenāra (25) 

çıķdı ve Gerşįvez’e: “Sen bunda ŧur.” didi. Varup Ŧūs’uñ atlarından bir at çalup 

getürüp Gerşįvez’i bindirüp [300a] (1) bindirüp: “Var imdi, sen ŧurma, Çįn’e ŧoġrı git. 

ǾAskere ve şāhlara cümle Sālimiyye öñindedür. Bu lįke ben (2) Keyħusrev’i çalup oraya 

iletebileydüm.” didi. Gerşįvez Ǿayyār orada buraġup kendi Sālimiyye’ye Ǿazm eyledi. 

(3) Ammā Şeydįz ǾAyyār ol aradan ŧolanup leşker-i Įrān’a geldi. Rüstem’üñ bār-gāhına 

irüp Rüstem’i ħvābda gördi. (4) Pāk dārūdan geçürüp andan cām-ħāb esbāb-ıla kilįme 

śarup arķasına urdı. “Ķandasın semt-i Çįn?” (5) diyüp gitdi. Bu maĥallelere varınca 

śabāĥ oldı Herkes yirinden ŧurup işine muķayyed olup Rüstem’üñ ġulāmları (6) vardılar 

kim Rüstem’üñ eŝvābın geydüreler. Rüstem yoķdur. “Ķanda gitdi ola?” diyü aşaġa 

yuķaru aradılar. Bulamadılar. Bu kerre (7) bir feryād ķopdı. Deli Bānū, Gįv, Bįjen 

vesāǿir dilāverler gelüp ħaber-dār oldılar. Nā-gāh Ķulle-i Đaĥĥāk penceresinde 

kemendi (8) görüp Ķulle-i Đaĥĥāk’a baķdılar. Cümle bekcilerüñ başları kesük 

Gerşįvez’i ķurtarmışlar. Bildiler kim bu iş (9) Ǿayyār işidür. “Rüstem’i daħı Ǿayyār 

çalmışdur. Çįn ŧarafına gider.” didiler. Hemān Deli Bānū raħşına binüp Çįn’e ŧoġrı (10) 

gitdi. Bįjen daħı ķafasına düşdi. Menūce288 Bānū düşdi. Üç yüz niķābdār cāriyeler ile 

işte bunlar gelmekde.  

 

Ammā (11) Şeydįz ǾAyyār daħı Rüstem’i arķasında Ǿazm-i Sālimiyye idüp giderken 

ĥikmet-i Ħudā ile Zenge-i Şāvrān çünkim Şeydįz (12) saħte nāme ile gidüp döndürdi. 

Gelürken Şeydįz’e rāst gelüp zįrā kendi daħı Zenge leşkerüñ öñince (13) gelürdi. Şeydįz 

Zenge-i Şāvrān’ı görince hemān yoldan śavılup ŧaġa ŧoġrı gitdi. Zenge daħı Şeydįz’i 

(14) gördi. Bir piyāde ĥerįf arķasında bir yük ķaraltusı var, kendini görince ŧaġa ŧoġrı 
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śapdı. “Zenge hįc (15) degüldür şol ĥerįfüñ śırtında olan şarāb ŧulumıdur. Besbellü bir 

yire getürür. Bārį eger öyle ise aķçesin virüp (16) aluram. Varsun yine alsun.” didi. 

Zenge daħı at sürüp Şeydįz’üñ öñin alup: “Ŧur bre! baķayım nedür ol arķañda (17) olan 

yüküñ?” diyince Şeydįz dibelik bozılup daħı ziyādece firār eyledi. Bu kerre Zenge 

şübheye varup at sürdi. (18) Şeydįz’üñ öñin alup ŧaġa ŧoġrı śalıvirmedi. Şeydįz ise 

“Śaĥrāya inmez ki boġazı ele virürem.” diyü ķorķar. (19) Zenge: “Bre ŧur nā-bekār! Seni 

şimdi helāk eylerem.” diyüp varınca bunlar keş-ā-keşde iken Tūrān ŧarafından Bānū 

(20) Güşāsb irişdi. Gördi kim Zenge-i Şāvrān girü dönmiş ve bir biyāde ĥerįfüñ 

arķasında yük ķaçup Zenge (21) ķovalar. “Taĥķįķ yükü pederüm Rüstem’dür.” diyü 

çaġırdı ve at sürüp bir ŧarafdan Deli Bānū Şeydįz’üñ öñin aldı. (22) Şeydįz ǾAyyār Deli 

Bānū’yı gördükde heybetine ŧāķat getürmeyüp hemān Rüstem’i arķasından bıraġup 

ķaçdı. Ŧaġa (23) ŧoġrı ŧaban aldı. Zenge-i Şāvrān ile Bānū Güşāsb Rüstem’üñ yanına 

geldiler. Girüden Bįjen daħı gelüp irişmiş-idi. (24) Şeydįz’i görüp at ķopardı. Ķafasına 

düşdi. Şeydįz biraz ķaçup Bįjen’dür Şeydįz’i gördi. Yaķın (25) geldi. İrüp boġazı ele 

virince hemān bir yanı orman idi. Ormana śapdı. Bįjen gelüp ol yirden geçerken [300b] 

(1) Şeydįz Bįjen’üñ bindügi gergedānuñ kellesine bir ŧaş öyle urdı kim gergedānuñ 

kellesi tārmār olup Bįjen’dür (2) ŧolu dizgin giderken Bįjen üzerinden tekerlenüp başı 

şaķķ olup bayıldı. Hemān Şeydįz Bįjen’i bende (3) ile başın daħı śarup arķasına urup 

Ǿazm-i rāh eyledi.  

 

Ammā ez-įn-cānib rāvį-i şįrįn-edā eydür: Delü Bānū (4) Zenge-i Şāv[r]ān ile Rüstem’üñ 

başı uçına gelüp gördiler Rüstem’dür. Zenge bānūdan aślın sūǿāl idüp bānū da (5) naķl 

eyledi. Bu kerre yataraķ Rüstem’üñ Ǿaķlı başına geldi. Göz açup gördi. Cāme-ħvāb 

eŝvāb-ıla bir ķara yirde (6) yatur. Başı uçında bānū ile Zenge ŧurur. Daħı pehlivānlar 

birbiri ardınca gelmekde. Rüstem aślın śordı. Bu kerre (7) olduġı gibi naķl eylediler. 

Rüstem dönüp: “Yā Zenge! Yā sen niçün gitmedüñ, dönüp geldüñ?” didükde Zenge 

daħı nāme (8) ķıśśasın įrād eyledi. Andan leşkere ādem gönderüp Rüstem’üñ raħşın ve 

eŝvābın getürdiler. Rüstem geyinüp süvār (9) oldı ve Bįjen’üñ ardınca vardılar. Orman 

kenārında raħşı helāk olmış. Kendi yoķdur. Hemān Menūce Bānū (10) üç yüz niķāb-dār 

ile Şeydįz’üñ ķafasına düşdi. Rüstem daħı pehlivānlar ile oradan dönüp leşkere geldi. 

(11) Olan aĥvāli Keyħusrev’e naķl eyledi. Ve üc gün tedārük görüp dördinci gün 

Rüstem Gįv’i ve Ruĥĥām’ı ve Hecįr’i (12) yüz biñ er-ile ilerü gönderdi. Anlar ķalķup 

gitdükden śoñra Zengbār Ǿaskeri ile Zenge-i Şāvrān oġlı (13) Tenge’yi ve Gurgįn 
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Mįlād’ı gönderdi. Eger iķtıżā eyler-ise kendi daħı Şāh-ı Įrān’ı Keyħusrev Kāmrān ile 

ķalķup (14) gidecek oldı. “Öteden ne ħaber gelür?” diyü muntażır oldı.  

 

Gelelim biz Ferāmurź ile Efrāsiyāb śadedine. Rāvį (15) eydür: Bir gün Ferāmurź-ı ser-

āmed ķırķ biñ güzįde sipāh ile gelüp Sālimiyye öñinde Efrāsiyāb’a muķābil oldı. Ol 

(16) maĥalle dek Efrāsiyāb’uñ başına dört kerre yüz biñ Ǿasker cemǾ olmış idi. Daħı bir 

ŧarafdan gürūh gürūh Ǿasker (17) gelürdi. Ferāmurź ķonup bir ķāǾide üc gün teǿħįr 

eyledi. Dördinci gün dįvān idüp bir nāme inşā idüp (18) mührleyüp Śarśar-ı Sebük-bār’a 

virüp Efrāsiyāb’a irsāl eyledi. Śarśar nāmeyi Efrāsiyāb’a getürdi. Destūr alup içerü (19) 

girdi. Ādāb-ı erkān icrā idüp nāmeyi virdi. Efrāsiyāb nāmeyi alup Dānā eline virdi. 

Dānā daħı ķırāǿat eyledi. (20) Muķaddime-i nāme: “Yā Efrāsiyāb! Pederüm śāĥib-ķırān-

ı Ǿālem olan Rüstem arduñca taǾyįn idüp ‘Her ķanda bulursañ (21) bi-lā-teǿħįr bend idüp 

dest-i bikrden sinegetür.’ didi. Lākin ben üç gün teǿħįrden śoñra bu nāmeyi saña (22) 

irsāl eyledüm. İmdi gerekdür ki nāmem vuśūlünde cümle beglerüñ ile gelüp kendi 

ĥüsn-i iħtiyāruñ ile teslįm olup (23) ben de aña göre ħaber irsāl idüp seni şāhdan ve 

pederümden ricā ideyim. Cürmüñ Ǿafv itdüreyim. Ve yine Tūrān-(24)zemįni alıvireyim. 

Eger ‘Yoķ!’ diyüp muħālefet eylerseñ śoñra ziyān görürsüñ. Kendin bilürsin.” dimiş. 

Efrāsiyāb (25) “Niçe idelim?” diyü müşāvere eyledi. ǾĀķıbet: “Var Ǿayyār efendüñ 

Ferāmurź’a söyle bize yidi gün mühl virsin. Fikr eyleyelim [301a] (1) eyleyelim. 

Sekizinci gün her ne yüzden olursa cevāb irsāl ideriz.” didi. Ve Śarśar’a cāǿizesin virüp 

(2) yolladı. Śarśar gelüp Ferāmurź’a söyledi. Ferāmurź: “Ħoş-imdi aña yidi gün mühl 

olsun.” diyüp ġayrı muķayyed olmadı. (3) Arası üç gün geçince Gerşįvez geldi. 

Efrāsiyāb’a buluşdı. Olan aĥvālleri cümle naķl eyledi. Gördi Ferāmurź gelmiş. (4) 

Efrāsiyāb Gerşįvez’üñ ħalāś olduġından ĥaž eyledi.  

 

Arası üc sāǾat miķdārı geçdi. Anı gördiler kim Şeydįz (5) ǾAyyār çıķageldi. Bįjen 

arķasında getürüp Efrāsiyāb öñinde yire ķodı. Gördiler Bįjen’dür. Efrāsiyāb Bįjen’i 

görince ġażaba (6) gelüp: “Bre ķanı cellād? Şol nā-bekāruñ boynın ursun.” didi. Cellād 

geldi kim Pįjen’üñ başın kese. Pįrān cellāda işāret (7) idüp: “Girü ŧur.” diyü. Cellād 

daħı girü çekildi. Pįrān Efrāsiyāb’a eyitdi: “Pādişāhum! Ķarşuñda oturur Bįjen’üñ (8) 

helāk olduġın işidince binüp Ǿaskere urur öñine kim ŧurabilür. Bā-ĥuśūś vālidesi Delü 

(9) Bānū da geldi. İkisi yeter başımuza belā ve ķażā.” didi. Efrāsiyāb gördi Bįrān’uñ 

sözi yirinde. Siyāmek Şāh’a: “Yā Siyāmek (10) Şāh! Al bunı sen götür, ķalǾada ĥaps 
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eyle.” diyüp Bįjen’i Siyāmek Şāh’a virdi. Siyāmek Şāh daħı alup gitdi. Varup (11) ķalǾa 

zindānında ĥaps eyledi. Ve Siyāmek Şāh’uñ pes-perde-i Ǿiśmetinde bir duħteri aħteri 

var-ıdı. Adına Perį (12) Bānū dirlerdi. Aña ısmarladı. “Ķızum, Įrānįlerden bir pehlivān 

esįr alup Efrāsiyāb Ħān baña teslįm eyledi. Śoñra senden (13) isterem.” didi. “Göreyim 

seni bir ħoşça gör, gözet. Baśįret üzere ol. Zįrā bir ŧarįķ ile ħalāś olacaķ olur ise (14) 

Efrāsiyāb’dan Ǿıŧāb görürüz.” diyü tenbįĥ-i teǿkįd eyledi ve çıķup yine Efrāsiyāb Ħān 

yanına gitdi.  

 

Yidi gün tamām olup (15) cevāb gelmedi. Ferāmurź tekrār ħaber gönderüp: “Efrāsiyāb 

yarın meydānda cevāb alsun.” didi. Andan Ferāmurź’a ħaber (16) gelince Ferāmurź daħı 

ceng nidā itdürdi. İki cānibden śabāĥa muntażır oldılar. Çünkim gice geçüp śabāĥ oldı. 

İki (17) ŧarafdan ceng-i ĥarbįler çalınup iki leşker süvār olup birbirlerine muķābil olup 

śāflar baġladılar. Meydān açıldı. (18) Hemān Ferāmurź Ķuŧb’ı sürüp yanar āteş gibi 

meydāna girdi. Bu maĥal Menūce Bānū üç yüz niķābdār cāriye ile gelüp (19) gördiler. 

İki leşker muķābil olup śāf çekmişler. Menūce Bānū daħı bir ŧarafda üç yüz cāriye ile 

śaf çeküp (20) ŧurdı. Ammā Ferāmurź meydānda hüner Ǿarż eyledi ve naǾra urup er 

diledükde Ħāķān-ı Çįn’üñ pāy-i taĥt pehlivānı (21) olan Ķahrām289 Çįni yüz yigirmi arış 

ķadd-ıla at sürüp Ferāmurź’a muķābil olup ħalt-ı kelām iderek bir nįze Ǿaşk (22) eyledi. 

Ferāmurź bu nā-bekāruñ vażǾ-ı nā-hemvārına darılup nįzesine siper berāber virdi. 

Tamām nįze ħaŧā yirine gelince (23) Ferāmurź el śunup ŧop dibinden ve yalman 

girüsinden ķavrayup silkivirdi, çeküp nįzesin aldı. Ķahrām Çįnį (24) ĥicāb idüp: “İy nā-

bekār! Nįzemi almaķ hüner degüldür. Er-iseñ işte gürzümden rehā bul.” diyüp 

ŧarafeylinden (25) gürz-i kūh-peykerin çekdi, eline aldı ve on ikinci ķīrāŧından ŧutup 

irişdi. Ferāmurź’a bir đarb-ı gürz ĥavāle [301b] (1) eyledi. El ayasın ķarşu virdi ve keff-

i destinde żabŧ eyledi. Ve çeküp elinden aldı. Gürzi de itdi. Ķahrām ġayrı ĥacįl olup (2) 

“Be-hey nā-bekār! Vücūduñ Ǿālemden ĥak idince ne lāzım gelür?” diyüp miyānından 

tįġ-ı āteş-tābın çeküp Ǿuryān eyledi. Ve Ferāmurź’a depere bir tįġ (3) gösterdi. Ferāmurź 

daħı Ķuŧb-ı Āteş-dem’i sürüp ķoltuķ altına girdi. Ve el śunup ķılıc ŧutan bileginden 

ķavrayup niçe śıķdı ise (4) Ķahrām’uñ parmaķları toħumluķ ħıyara dönüp her bir 

parmaġınuñ dibinden ķan fevvāre gibi atıldı. Eli açılup ķılıc elinden düşicek (5) maĥal 

Ferāmurź tįġı ķapup eline aldı. “El imdi kendü baġuñ ķoruġıdur. MelǾūn leźźeti var 
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mı?” diyüp bir tįġ ĥavāle eyledi. (6) Ķahrām nįzesin ķapup berāber virdi. Kendi tįġı 

nice kim indi ise siperin mantar gibi iki bölüp başında olan miġferüñ (7) tekmesine rāst 

gelüp farķından fürūş-ı zemįne varınca atıyla Ķahrām’ı iki pāre eyledi.  

 

Meger Bįjen’üñ ĥaps olduġı zindānuñ (8) revzenesi bunlaruñ ceng eyledügi yire nāžır 

idi. Bįjen revzeneden cengi temāşā eylerdi. Ferāmurź Ķahrām’ı iki pāre (9) eyledükde 

Bįjen “Taĥsįn, śad hazār taĥsįn Ǿaleyke Ǿavni’l-lāh290 dayı beg, ķoluña ķuvvet” diyü 

naǾra urdı. Herkes baķışup revzenede (10) Bįjen’i gördiler. Bildiler kim zindānda 

maĥpuśdur. Menūce Bānū daħı gördi. Ammā perver bānū Bįjen’üñ bu naǾrasın 

işidince ķalķup (11) Bįjen’üñ yanına geldi. Bįjen’e nažar eyledi. Bir cilāsın gösterişli 

yigit. Māǿil oldı ve suǿāl eyledi: “Seni nice esįr eylediler?” (12) diyü, Bįjen daħı “ǾAyyār 

şerrine uġradum.” diyü naķl eyledi. Bānū eyitdi: “Eger beni alur iseñ seni zindāndan 

çıķarayım.” didi. Bįjen (13) “Nola!” diyüp birbirleriyle Ǿahd ü güft eylediler. Perver 

Bįjen’üñ bend-i zencįrüñ çıķarup zindāndan alup tāc-ħāne üzerine (14) geldiler. 

Öñlerine meclis ķurup yiyüp içmege başladılar.  

 

O yañadan Ferāmurź Ķahrām Çįnį’yi helāk eyledükde Cįbūr-ı Hindį (15) nām bir 

pehlivān imdāda geldi idi. Yüz otuz iki arış ķadd var idi. Bir müntehā Ǿamūd 

ķullanurdı. Fįl sürüp meydāna (16) girdi. Ferāmurź’uñ öñin kesdirüp: “İy nā-bekār-ı 

Įrānį! Ķahrām gibi dilāveri tįġ ile helāk eyledi he mi? Ben de seni (17) bir Ǿamūd ile 

ħurd-ħām eylemezsem adım Cįbūr olmasun ve dünyā Ǿayşı baña ĥarām olsun.” 

diyüp291 ol müntehā Ǿamūdın (18) Ferāmurź’a ĥavāle eyledi. Ferāmurź ise kemāl-i 

ġażabından hemāl el śunup çeküp elinden aldı. Ve kendi Ǿamūdı ile (19) Cįbūr’a bir 

Ǿamūd öyle urdı kim eger ħānesine varınca ħurd-ħām eyledi. Bįjen tāc-ħāne üzerinden 

Perįdū (20) Bānū ile Ǿişret eylerken bu hüneri daħı görüp “Taĥsįn dayı beg, taĥsįn!” 

diyüp yine çaġırınca Ǿasker sezirgeyüp (21) ķalǾaya nažar eylediler. Gördiler Perįdū 

Bānū ile tāc-ħānede Bįjen oturmış Ǿişret eyler. Menūce Bānū da görüp (22) “Hay nā-

bekār-ı bį-vefā Bįjen! Gördüñ mi birin daħı bulmış.” diyüp incindi. Ammā Efrāsiyāb 

daħı görüp Siyāmek Şāh’a (23) “Yā Siyāmek Şāh! Var baķ bu Ǿalāmet ħayr Ǿalāmet 

degüldür. Olmasun kim ķızuñ Perįdū Bānū göñül Ǿalāķası idüp Bįjen’i ĥapsden (24) 
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ħalāś ide.” diyince Siyāmek Şāh’uñ bu sözden cān başına śıçrayup kendi 

pehlivānlarından otuz ķırķ ķadar güzįde dilāver (25) alup ķalǾaya ŧoġrı gitdi kim Bįjen’i 

ŧutup tekrār ĥaps eyleye ve ķızında ķabāĥat var-ısa zecr eyleye. Siyāmek Şāh ķalǾa  

[302a] (1) ķalǾa diyüp gitmekde.  

 

O yañadan Bįjen daħı Perįdū Bānū ile tāc-ħāne üzerinde Ǿişr[et] eylemekde. Biz 

gelelim Ferāmurź’a. Bu kerre (2) Ferāmurź Cįbūr-ı Hindį’yi daħı kendi Ǿamūdıyla ħurd-

ħām idüp tekrār er ŧaleb idüp meydāna gelen pehlivānlardan (3) Keşkāb Türk yüz otuz 

dört arış ķadd-ıla Ǿazm-i meydān eyledi. Öküz boyunduruġı gibi yay var idi. Her bir 

oķı (4) bir ħarbe ķadar var. Tamām oķ atımı yir ķala raħşınuñ başın çeküp ŧurdı. Ve el 

tįr ü kemāna urup ne selām ve ne (5) kelām hemān ķurbanından bir oķ çıķarup kemāna 

vażǾ eyledi ve Ferāmurź’uñ aġzın nişāna alup ħadenge güşād (6) virüp Ferāmurź gördi. 

Ħadengüñ gelişi yamandur siper-i İskender’i ķapup ħadengi siper-i nāfisi ile çarpup 

menǾ eyledi. (7) Keşkāb Türk bir ħadeng daħı atdı. Ferāmurź anı parmaġıyla ŧutup 

zānūsına urdı. Ķırup atıvirdi. Keşkāb (8) daħı ġażaba gelüp bir ħadeng daħı gönderdi. 

Bu kerre Ferāmurź ol tįri daħı eliyle ŧutup çirit-vārį nice Keşkāb’a (9) fırlatdıysa 

gelmedi. İllā Keşkāb’uñ sįnesine urup žahrından çıķdı ve gitdi. Keşkāb ĥareket ideyim 

śandı. Ol (10) sāǾat raħşından zemįne yıķılup cān virdi.  

 

Ħulāśa-i kelām Ferāmurź’ın cengin görmeyen yeñi gelmiş pehlivānlara ġayret düşüp 

(11) birbiri ardınca meydāna girüp Ferāmurź elinde küşte oldı.  

 

Ezįn-cānib rāvį eydür: Ol maĥalle gelince Efrāsiyāb’uñ (12) başına on sekiz kerre yüz 

biñ Ǿasker cemǾ olmış-ıdı. “Bu nā-bekāra çıķan yañılur. Eyüsi üzerine cümle Ǿaskeri 

(13) yürütmekdür. Tā belki rāst gelüp biri öldürür.” diyüp hemān Ǿaskere birden işāret 

eyledi. On sekiz kerre yüz (14) biñ Ǿasker birden tįġlerin Ǿuryān idüp Ferāmurź’uñ 

üzerine yüridiler. Ferāmurź bu ħāli görüp Ķuŧb-ı Āteş-dem’den (15) inüp zįr-i zeber bir 

tengin müstahkem idüp yine süvār olup gelen Ǿaskere ķarşu varup bir kerre tįġın Ǿuryān 

idüp (16) Ǿaskere bir giriş girdi kim ķurı neyistāna nār-ı sūzān nice düşer ise öñine 

gelenleri yaķup yandırurdı. (17) Leşker-i Efrāsiyāb’a fenā virdi. Egerçi Tūrān 

Ǿaskerinde dilāverler ve merd-i bā-lā mübārizler bį-nihāye iken ammā Ferāmurź’uñ (18) 

iķdām-ı tįġına ŧāķat getüremediler. On sekiz kerre yüz biñ ere Ħorāsān śaldı. 

Ķafasından kendi ķırķ biñ (19) Ǿaskeri daħı yüriyüp ceng ķarışma oldı. Bįjen tāc-
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ħāneden Keşkāb Türk’üñ helākına daħı taĥsįn çaġırup (20) śoñra gördi ceng ķarışma 

oldı. Perįdū’ya: “İy bānū-yı cihān! Ben cenge giderem, sen bunda ķalursın. Yoħsa (21) 

benümle gider misin?” didi. Perįdū Bānū Bįjen’e: “İy dilāver! Ġayrı benüm bunda ne 

ŧurup oturmaġa ĥālüm ķaldı? Pederüm (22) Siyāmek Şāh şimden girü beni ķatl ider.” 

diyüp ve ķalķup nesi var ise tįz aldı. Ve cümle cāriye ve ħādimlerin aldı. (23) Bįjen’e 

bir śarı tüylü gergedān peydā idüp Bįjen süvār oldı. Perįdū Bānū da süvār olup bunlar 

ķalǾa ķapusından (24) ŧaşra çıķup leşkerden Siyāmek Şāh daħı otuz ķırķ pehlivān gelüp 

ķalǾaya ŧoġrı yüridiler. Tamām rū-be-rū (25) muķābil geldükde birbirlerin gördiler. 

Hemān Siyāmek Şāh Bįjen’e: “Nereye iy nā-bekār-ı Įrānį? Ķızum ayardup ķanda 

gidersin?” [302b] (1) diyü öñin kesdirüp Bįjen’üñ üzerine hücūm eyledi. Bįjen bunlaruñ 

kimin muşt-ıla ve kimin sille ile yıķup şān eyledi. (2) Siyāmek Şāh’uñ elinde şeşįr var 

idi. Bįjen’e bir şeşįr ĥavāle eyledi. Bįjen el śunup Siyāmek Şāh’uñ şeşįrin (3) çeküp 

elinden aldı. Kendü şeşįri ile bir şeşįr urdı. Siyāmek Şāh menǾine ķādir olmayup zįr ü 

zįr oldı. (4) Bįjen şeşįrin daħı üzerine uzun292 uzadı atup oradan cenge yüridiler. Perįdū 

Bįjen’e ķafadār olup (5) bunlar küt-ā-küt ceng idüp giderken Menūce Bānū görüp 

hemān Perįdū Bānū’nuñ öñin aldı. Varup añsuzdan (6) bir ķılıc urup ŧop gibi Perįdū 

Bānū’nuñ kellesin zemįne bıraķdı. Bįjen dönüp baķdı. “Hay mekkāre! Yenildüñ, yā 

ben de (7) anuñ intiķāmın sende ķor mıyam?” diyüp yalın ķılıc Menūce Bānū’ya ĥamle 

eyleyince Menūce Bānū da öñinden ķaçup Ferāmurź’a (8) ŧoġrı gitdi. Ceng içre 

Ferāmurź’ı bulup: “Amān iy dilāver! Bįjen beni öldürüyor, elinden ħalāś eyle.” diyüp 

aġladı. (9) Ferāmurź Menūce Bānū’ya eyitdi: “Var iy bānū sen ŧoġrı benüm bār-gāhıma 

git. Anda otur ķorķma. Cengden śoñra ben (10) varup sizi barışdururam.” didi. Menūce 

Bānū daħı Ferāmurź’uñ bār-gāhına ŧoġrı gitdi. Ferāmurź ġayrı kendin (11) leşker-i 

Tūrān’a öyle urdı kim Ǿalemlere yaķlaşdı. Gerşįvez gördi Ferāmurź Ǿaskerin inhizām 

śadedine getürdi. (12) Eger muķayyed olmazlar ise Tūrān Ǿaskeri bozılup yüz ķaralıġı 

olur. Efrāsiyāb’a: “Ne ŧurursın birāder ŧabl-ı ārām çaldur. (13) Yoħsa şimdi Ǿasker 

bozılur.” diyince Efrāsiyāb daħı fermān eyledi. Ŧabl-ı ārām çaldılar. Ferāmurź ŧabl 

śadāsın işidince (14) dönüp ķondılar.  

 

Ferāmurź ķırķ biñ er-ile manśūr-mužaffer dönüp ķondı ve ol sāǾat bir nāme taĥrįr idüp 

pederi (15) Rüstem’e Ķırŧās-ı Merdüm-ser ile irsāl eyledi. Mefhūm-ı nāme budur kim: 

                                                 
292 Metinde “urun”. 
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“Benüm pederüm Efrāsiyāb Sālimiyye öñinde irişdüm. (16) Vāfir Ǿasker cemǾ eylemiş. 

Ve Bįjen’i daħı Ħāķān-ı Çįn’üñ Ǿayyārı Şeydįz ǾAyyār çalup Efrāsiyāb’a virmiş. Ol 

daħı ķalǾada (17) ĥaps eylemiş-idi. Ħalāś oldı. Ve Efrāsiyāb’uñ başında ĥālā on sekiz 

kerre yüz biñ Ǿasker vardur. Fermānuñ ne yüzden (18) olursa aña göre ĥareket idelim. 

Kendiñüz gelürseñüz ne güzel. Yoķ ‘Ben varmam ancaķ Efrāsiyāb’ı cümle begleri (19) 

ile bende çeküp bunda getür.’ dirseñüz öyle idelim.” diyüp Ferāmurź’a bir miķdār 

Ǿaceb ġurur geldi. On sekiz kerre (20) yüz biñ Ǿaskere yalñız ķırķ biñ er-ile bir iki sāǾatde 

śındurup zebūn eylemek çoķ işdür, diyü göñline (21) geldi. Der-Ǿaķab şehāmetin çekse 

gerekdür. Gerşįvez tenhā Efrāsiyāb’a: “Birāderüm benüm ħāŧırıma bir şey geldi. Yarın 

(22) Ferāmurź süvār olup meydāna girer ise öñine varup ceng eylemege pehlivānumuz 

yoķdur. Ferāmurź naśıl āteş (23) pāre idügin ħōd maǾlūmdur. Lākin bu gice Ǿaskeri on 

bölük idelim. Her bir bölügine birer pehlivān taǾyįn eylesek (24) Ferāmurź gice ġāfil bį-

pervā yaturken on yirden naǾralar urup añsuzın ursunlar tįġı. Ķırķ biñ eri fi’l-ĥāl (25) 

ŧuǾme-i dendān-ı tįġ-i berrān iderlerdi. Yalñız Ferāmurź ķalurdı. Gice ĥālinde belki 

pehlivānlaruñ biri urup helāk eyleye. Ve iki yüz [303a] (1) Ve iki yüz ķadar üstād-ı 

kemend-endāz dilāver seçüp Ferāmurź üzerine ĥavāle eyledi. Ķaçan fırśat bulurlarsa 

dört (2) ŧarafdan kemend atup şāyed raħşından ser-nigūn eyleyeler. Yāħūd yıķup bende 

çekmege raħşından inince üzerine (3) dört cānibden kemendler atup raħşa süvār olmaġa 

ķomazlar. Ol zamānda her ŧarafdan üzerine ālāt üşürüp (4) pāre pāre ide[r]ler.” diyü 

neylediyse eyledi. Efrāsiyāb: “Sen bilürsin.” didi. Varup pehlivānları cümle kendi 

çādırına (5) daǾvet eyledi. Bu aĥvāli bildürdi. Ve Ǿaskere daħı ħaber idüp on sekiz bölük 

idüp bir bölügine Bįrān’ı baş (6) ve bir bölügine Hamān’ı ve bir bölügine Yārmān’ı ve 

bir bölügine Birustūh’ı ve bir bölügine Dost’ı ve bir bölügine Gürgūs Türk’i ve bir (7) 

bölügine Şengel Hind’üñ birāderi Şengāl Hind’i ve bir bölügine Erdeşįr-i Çįnį’yi ve 

bir bölügine Şįrdād-ı Semengānį’yi bir bölügine Nermŧāşį (8) Türk’i ve bir bölügine 

Ferhād Kūh’ı.  

 

Ĥāśılı on sekiz pehlivāna yüzer biñ Ǿasker virüp on sekiz yirden Ferāmurź Ǿaskerine (9) 

nıśfu’l-leyl olınca hücūm eylediler. Ferāmurź Ǿaskeri ħaber-dār olup yirlerinden 

ķalķınca yigirmi biñ Ǿaskeri ķılıçdan geçürdiler. (10) Ferāmurź daħı ol gice ziyāde mest 

idi. Kendin dirüp ķalķınca zamān geçdi. Hele ne ĥāl ise ālātın üzerine (11) alup Ķuŧb-ı 

Āteş-efşān’a süvār olup gice içre naǾra urup kendin Ǿaskere urdı.  
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Eź-įn-cānib rāvį eydür: (12) Der-bend-i Tārħān begi Türk’üñ çihān pehlivānı olan 

Saķlāb Türk’üñ yüz yigirmi iki arış ķadd-ıla Ferāmurź’uñ öñin (13) alup elinde bir 

şiken-deste-çūb Ferāmurź’a ĥavāle eyledi. Ferāmurź gürz-i İskenderį ile çarpup 

Saķlāb’uñ deste-(14)çūbın menǾ eyledi. Ve Saķlāb’a bir đarb-ı gürz öyle urdı ki Saķlāb 

đarb-ı gürzüñ şiddetinden dem-i nefesi sįnesinde (15) bend olup ayaķları rikābdan 

boşandı. Debesinüñ üzerine ser-nigūn olup yıķıldı. Hemān Ferāmurź Ķuŧb’dan zemįne 

atılup (16) diledi kim Saķlāb’ı bende çeke. İki ķulac miķdārı kemend-endāzlar bu maĥal 

fırśat bilüp Ferāmurź üzerine birden kemend atdılar. (17) Seksen ķadar kemend üzerine 

girift oldı. Ferāmurź’ı çekmege başladılar. Ferāmurź el śunup kemendleri birden ŧutup 

niçe kim (18) çekdiyse seksen ķadar kemend-endāzları raħşlarından çeküp yire indürdi. 

Meger Efrāsiyāb gelmiş seyr iderdi. Gerşįvez’e (19) “Bre ne ŧurursuñ? Fırśat vaķtidür.” 

diyince Kūhistān meliki olan melik Behmen-i Kūhistānį’nüñ iki cihān pehlivānı (20) 

var idi. Birine Gurgįn-i Kūhį ve birine Ferhād-i Kūhį dirler idi. İki cānibden tįglerin 

Ǿuryān idüp Ferāmurź’uñ (21) üzerine yüridiler. Ferāmurź bunların tįġın ķolçaġıyla 

çarpup menǾ eyledi. Bunlar yine ĥavāle eyledi. Arada kemend-endāzlar (22) fırśat bulup 

ķalķdılar. Kemendleri çekişdürmege başladılar. Ferhād ve Gurgįn ise göz açdurmazlar, 

ĥamle iderlerdi. (23) Ferāmurź gördi olmaz. Miyānından bir kerre tįġın Ǿuryān idüp 

üzerinden olan kemendleri çalup cümlesin kesdi. (24) Ve bir naǾra urup Ferhād Gurgįn’i 

bir iki eliyle ķapup tįġları elinde iken ķaldırup ķoluna aldı. Ve birbirlerine (25) öyle 

çarpdı ki ikisi de ħurd-ħām oldılar. Ferāmurź bu keş-ā-keşde iken Saķlāb Türk yirinden 

ķalķdı, gördi. [303b] (1) raħşı helāk oldı. Lākin Ferāmurź’uñ raħşı ŧurur. Segirdüp 

murād eyledi kim üzerine süvār ola. Ķuŧb-ı Āteş-dem Saķlān’ı başından (2) ķavrayup 

aġzı ile nice silkdi ise Saķlāb’uñ başı Ķuŧb-ı Āteş-dem’üñ aġzında ķaldı ve gövdesi 

fırlayup (3) tā Efrāsiyāb’uñ bindügi raħşuñ kellesine urup raħşuñ kellesi ħurd-ħām olup 

yıķıldı. Efrāsiyāb bile yıķıldı. (4) Efrāsiyāb’uñ başı ŧaşa rāst gelüp yarıldı. Tatar Ǿasker 

ġulüv idüp Efrāsiyāb’ı ķapup Ǿalem dibine getürüp başın (5) śardılar. Ve yine bir raħşa 

bindürdiler.  

 

Eź-įn-cānib rāvį eydür: Ferāmurź Ķuŧb’a süvār olup el tįġa urup fi’l-ĥāl (6) Ǿaskeri yarup 

Ǿaleme irişdi. Gerşįvez bu ĥāli görüp ŧabl-ı ārām çaldırup Ferāmurź ŧabl śadāsın işidüp 

(7) döndi ve Ǿaskeri daħı dönüp ķondılar. Ferāmurź gördi ķırķ biñ ādemden sekiz biñ 

ādem ķalmış. Ammā Efrāsiyāb (8) Ǿaskerinden ķırılan yüz biñden ziyāde idi. İki 

ŧarafdan dönüp ķondılar. Ölenleri meydāndan ķaldırup defn eylediler. (9) Gerşįvez ile 
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Efrāsiyāb Ferāmurź’a: “Birķaç gün cengi teǿħįr idelim.” diyü ħaber gönderdi. Bu ħaber 

Ferāmurź’a gelince: “Öyle olsun. Kendi ne (10) zamān isterse ben ĥāżıram.” didi.  

 

Eź-įn-cānib rāvį eydür: Ķırŧās-ı Merdüm-ser Ferāmurź’uñ nāmesin alup Behiştkend’e 

iletdi. (11) Yolda giderken gördi Ǿasker bölük bölük çekilüp gelürler. Bunlara buluşup 

olan cengleri ve Bįjen’üñ daħı ħalāś olduġın (12) naķl idüp geçüp giderdi. Tā 

Behiştkend’e irüp şāha ve Rüstem’e buluşdı. Ferāmurź’uñ nāmesin virdi. Oķıyup (13) 

mefhūm maǾlūm olduķda: “İşte yā Ķırŧās! Biz daħı gitmek tedārükindeyüz. Ya ol bir 

gün bundan biz de ķalķup giderüz.” didi. Ķırŧās-ı (14) Merdüm-ser yir öpüp ŧaşra çıķdı 

ve dem çeküp gitdi. Ķırŧās gidince Rüstem tedbįri ile Ķarįbzer’i Tūrān’a şāh idüp 

kendüleri (15) Ǿazm-i Çįn eylediler. İşte bunlar da gelmekde.  

 

Eź-įn-cānib muķaddem Gįv ve Ruĥĥām ve Hecįr yüz biñ er-ile ķalķup gitmişlerdi. (16) 

Birķaç gün gidüp bir gün ĥikmet-i Ħudā havā ziyāde busarıķ oldı. Yol yañıldılar. 

Yoldan çıķup biraz ħılāf gitdiler. (17) Busarıķ gidince gördiler yol yañılmışlar ve śol 

cānibe gitmişler. Yine bunlar śaġı ŧutup yüridiler.  

 

Ammā bizüm ķıśśamuz (18) Efrāsiyāb’a geldi. Rāvį eydür: Meger Efrāsiyāb’uñ 

Sālimiyye’ye gelince ol sāǾat Şengel Hind’e ve Çenkūş Ĥabeş’e ve pederi Peşeng (19) 

Ħān’a nāme gönderüp: “Aĥvāl şöyle oldı. ǾAle’l-Ǿacele Sālimiyye üzerine gelesiz.” 

diyü nāmedür bunlara varınca bunlar daħı (20) tedārüklerin görüp üçi daħı bir yire gelüp 

yüz biñ er-ile Ǿazm-i Sālimiyye eylediler. Gelürken keyfe mā ittifaķ293 Gįv ve 

Ruĥĥām’a (21) rāst gelüp birbirleriyle dū-cār oldılar. Gįv yüz biñ er-ile dāmen-i kūha 

ķonmış-ıdı. Peşeng bunları görüp kim (22) idügin bildi. Şengel Hindį ile Çenkūş 

Ĥabeş’e “Elbetde şu Ǿaskeri ķıralım ve üc pehlivānuñ başların Efrāsiyāb’a (23) 

ileteyim.” didi. Şengel ve Çenkūş: “Gel pādişāhum muķayyed olmayalım. Zįrā Gįv bir 

çoķ bilür pehlivāndur ve bu köhne cihānuñ eski (24) ķurdıdur. Şāyed bir ħaŧā vāķiǾ olup 

śoñra Efrāsiyāb’dan Ǿıtāb çekerüz.” didi. Peşeng Ħān muśır olup “Elbetde ceng idüp 

(25) başların keserüz.” diyüp geldiler. Üç kerre yüz bin er-ile śaf çeküp durdı. Gįv daħı 

ħaber-dār olup yüz biñ er-ile süvār [304a] (1) süvār oldı. Beşeng Ħān’a ħaber gönderdi. 

“Luŧf itsün, varup yoluna gitsün. Ötede ceng muķarrer. Eger murādı ceng ise (2) büyük 

                                                 

293 “Keyfe mā ittifaķ” anlaşmadıkları halde. 
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Ǿaskerde idelim. Şimdi bunda münāsib degüldür. Bu ceng ĥālidür. Arada bir ħaŧā vāķiǾ 

olur da śoñra Ǿıŧāb çekerüz.” diyü çoķ (3) söyledi. Ammā Peşeng Ħān’a sözi geçmedi. 

Hemān at sürüp meydāna girü naǾra urup er ŧaleb eyledi. Gįv Peşeng’üñ meydānına (4) 

bir pehlivān gönderdi: “Var naśįĥat eyle. Ola ki Peşeng Ħān iddiǾāsından rucūǾ ide.” 

diyü tenbįĥ eyledi. Ol dilāver gelüp (5) Peşeng’e muķābil olup vāfir naśįĥat eyledi. 

Peşeng Ħān ġażaba gelüp ol dilāveri urup helāk eyledi. Gįv birin (6) daħı gönderdi. 

Peşeng Ħān anı da öldürdi. Dört beş pehlivān helāk eyledi. Bu kez Hecįr raħşın sürüp 

meydāna (7) girdi. Peşeng Ħān’uñ öñin aldı. Ve temennā eyledi. Andan eyitdi: “Gel yā 

Peşeng Ħān! Bundan ferāġat eyle. Bizüm senüñle (8) ceng-i cidālimüz yoķdur. Śoñra 

biz şāhımuzdan Ǿıtāb çekerüz.” diyü pend ü naśįĥat eyledi. Peşeng Ħān urup Hecįr’i 

(9) zaĥm-dār eyledi. Ruħħām girüp yalvardı, olmadı. Ruħħām’ı daħı zaĥm-dār eyledi. 

ǾĀķıbet Gįv girdi, çoķ niyāz eyledi. (10) Peşeng diñlemeyüp ĥamle eyledi. Gįv ĥamlesin 

menǾ eyledi. El ucıyla ceng idüp ammā gördi Peşeng Ħān (11) gitdükçe şedįdlenüp Gįv 

daħı ġayret idüp baķdı gördi, olacaķ ĥāl degül. Āħir kār ġażaba gelüp “Ne olursa (12) 

olsun.” diyüp Peşeng Ħān’a bir nįze ĥavāle eyledi. Peşeng Ħān siper berāber virdi. 

Ammā Gįv’üñ nįzesi āyine-i siperi (13) pūs eyledükde sūzan ħarįrden ne resme güzār 

eylerse daħı āsān-ı güzār idüp […]294 Ħān’uñ sįnesine uġradı. (14) “Bre Bre!” diyince 

sįnesinden güźer idüp žahrından295 bir ķulac yalman gösterdi. Gįv nįzesin çeküp alınca 

Peşeng Ħān zemįne (15) bį-cān ser-nigūn oldı. Gįv raħşından inüp Peşeng’üñ başın 

kesüp yine raħşına binüp Şengel296 Hindį ile Çenkūş (16) Ĥabeşį’ye: “Baña, ‘śuc Peşeng 

Ħān’uñ idi. Gįv’üñ śuçı yoķ idi.’ diyü bir temessük virüñ. Yāħūd dįnüm ĥaķķı-çün sizi 

(17) helāk eylerem.” didi. Bunlar daħı gördiler, olmaz, “Ne üzerimüze lāzım ġavġāyı 

başımuza śatun almaķ. Hem gercegi daħı böyledür.” diyüp (18) Gįv’üñ murādı üzere bir 

temessük yazup üzerine iki yirde mühr urdılar. Biri Şengel Hindį’nüñ ve biri Çenkūş 

Ĥabeş’üñ. Bundan (19) śoñra Gįv alup temessügi ĥıfž eyledi. Ve ol yirden ķalķup Ǿazm-

i Sālimiyye eylediler.  

 

Ammā rāvį eydür: Ferāmurź ile Efrāsiyāb Ħān (20) bir gün ceng idüp baǾde ŧabl-ı ārām 

çaldırup dönüp ķondılar. “Birķaç gün ceng teǿħįr eyle.” diyü Ferāmurź’a ħaber 

gönderdi. (21) Ķırŧās varup Feraĥ Şāh’a ve Rüstem’e nāmeyi virüp cevābın aldı ve 

                                                 

294  Metne göre “Peşeng” olması gerekmektedir. 
295 Metinde “ŧahrından”. 
296 Metinde “Sengel”. 
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Ferāmurź’a gelüp yine ol gün buluşdı. “Anlar da gelmek üzere (22) imiş. Baña da öyle 

cevāb virdiler.” didi. “Ve yolda Ǿasker bölük bölük gelüp ĥattā Zenge-i Şāvrān ve 

Gurgįn Mįlād iki (23) kerre yüz biñ er-ile yarın degül öbür gün ġālibā gelüp bunda 

ķonar.” didi. Ferāmurź da muķayyed olmayup Ǿişrete meşġūl oldı. (24) İkinci gün anı 

gördiler. Tozlar belürdi. Nā-gāh iki kerre yüz biñ er-ile Zenge ve Gurgįn gelüp 

Ǿaskerleriyle ķondılar ve kendiler (25) Ferāmurź’a gelüp buluşdılar. Ol gün mürūr idüp 

irtesi gün Efrāsiyāb’a müjdeci geldi. Sehlāniyye şāhı Sehlān Şāh [304b] (1) oġlı 

Ferāhim Şāh ile cihān pehlivānı olan Sehįl Sehįlānį iki yüz biñ er-ile irsāl eylemiş.” 

diyü Efrāsiyāb şād olup (2) istiķbāl itdürdi. Ferāhim Şāh gelüp ķondı. Kendü Sehįl-i 

Sehlānį ile Efrāsiyāb dįvānına varup buluşdı. Ferāhim (3) Şāh’ı taĥta çıķardı. Sehįl-i 

Sehlānį’yi śol pāy-i taĥt śandalįsine oturtdı. Żiyāfetler idüp Sehįl-i Sehlānį: “Elbetde 

(4) ceng olsun.” didi. Efrāsiyāb daħı rāżį olup ceng nidā itdürdi. Cāsūslar Ferāmurź’a 

ħaber getürüp Ferāmurź da (5) Ǿaskeri āgāh eyledi. İki cānibden tedārükde oldılar. Ol 

giçe geçüp śabāĥ olup gün ķubbe-i felekden baş gösterüp (6) Ǿālemi nūr ile rūşen 

eyledükde iki ŧarafdan ceng-i ĥarbįler çalınup iki leşker yirlerinden ĥareket idüp at ve 

fįl (7) gergedānlarına süvār olup Ǿalem-i sancaķ şuķķaların güşāde idüp gürūh gürūh 

Ǿazm-i meydān-ı rezm eylediler. Birbirlerine (8) muķābil olup śaflar baġladılar. Meydān 

acıldı. “Kim gire meydāna?” dirlerken anı gördiler ki Efrāsiyāb ŧarafından (9) Sehįl-i 

Sehlānį meydāna at sürüp yüz yigirmi arış ķadd-ıla biraz cevelān idüp andan ķol 

ķaldırup ŧarafeynden (10) çalınan kūsları diñdirüp bülend-āvāz ile “Benüm Sehįl-i 

Sehlānį iy leşker-i Įrān! İşte erenler meydānı. Benümle ceng (11) ider var-ısa gelsün.” 

diyüp naǾra urdı. Įrān dilāverleri ŧarafından bir pehlivān Ferāmurź’dan iźin alup 

meydāna (12) girdi. Sehįl-i Sehlānį’nüñ öñin aldı ve ĥamle eyledi. Sehįl ĥamlesin menǾ 

idüp nįze ile zaĥm-dār eyledi. Zenge-i Şāvrān’uñ (13) oġlı Tenge girüp Sehįl’üñ öñin 

alup andan başladılar cenge. ǾĀķıbet Sehįl, Tenge’yi gürz ile başını yardı. Gurgįn 

Mįlād (14) girüp Tenge’yi meydāndan çıķardı. Gurgįn Mįlād biraz Sehįl ile ceng idüp 

Sehįl Gurgįn’e daħı bir đarb-ı gürz urup (15) raħşın helāk eyledi. Gurgįn raħş-ıla bile 

yıķıldı. Zenge-i Şāvrān meydāna girdi. Ve Sehįl’üñ öñin aldı. Gurgįn’i meydāndan (16) 

çıķardılar. Başladı Zenge-i Şāverān Sehįl cenge başladı. Mā-beynlerinden on iki ĥamle 

ħatā geçdi. Nevbet (17) Sehįl’e geldükde Zenge-i Şāvrān’a bir đarb urup mest eyledi. 

Ve at sürüp diledi kim düvāline śarıla. Bįjen (18) naǾra urup gergedān sürdi. “Çek elüñ 

andan ĥaśmuñ benem nā-bekār!” diyüp Sehįl’üñ öñin alup Zenge’yi ħalāś eyledi. (19) 

Bįjen’e Sehįl nažar eyledi. Ve göñlinden eyitdi: “Bu dilāver evvel gelenlerden 
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şecįǾdür. Nā-bekār elümden şikārum alduñ, yā seni kim (20) ħalāś eyler?” diyüp 

başladılar cenge. Biraz cengden śoñra Sehįl Bįjen’e bir đarb-ı şedįd ĥavāle eyledi. 

Ammā biraz girüden (21) urup Bįjen gürz irişdüremedi. Bindügi gergedānuñ başına rāst 

gelüp ŧaġıtdı. Gergedān yıķılup Bįjen (22) üzerinden pertāv eyledi. Egerçi zemįne düşdi. 

Ammā yüzi üzere ķapandı. Ķalķup: “Hay nā-bekār! Sen misin beni böyle (23) zemįne 

indüren?” diyüp dal-tįġ olup Sehįl’üñ döşine bir zaĥm-ı şedįd açdı. ǾAsker ol ĥāli 

görüp iki kerre (24) yüz biñ Ǿasker Ferāhim Şāh birden Bįjen üzerine yüriyince berüden 

yüz biñ Ǿasker ile Zenge ve Gurgįn daħı yüriyüp (25) ķarılup ķatıldı. Yir yüzi penbe gibi 

atıldı. At ve ādem leşinden ve erenler naǾrasından ay gün ŧutuldı. Beriden Bįjen’e 

gergedān [305a] (1) gergedān getürdiler. Süvār oldı. Öteden Sehįl’e daħı at irişdirüp 

süvār idüp Ǿalem śāyesine iletdiler. Ve zaĥmın (2) śarup ħoş-bend itdiler. Sehįl-i Sehlānį 

ol zaĥm ile yine cenge girdi. Ammā Zenge ve Gurgįn iki kerre yüz biñ Sehlānį (3) 

Ǿaskerin fi’l-ĥāl girü sürdiler. Efrāsiyāb Çįn Ǿaskerine işāret eyledi. Üç kerre yüz biñ 

Ǿasker-i Çįn yüriyüp (4) Ferāhim Şāh’a imdād eylediler. Ve zengį Ǿaskerin birāz 

girületdiler. Zenge-i Şāvrān bu ĥāli görüp maǾhūd śadāyile (5) bir ĥamle-i hücūm idüp 

çoķ at śāĥibin yire urdı. ǾAsker-i Tūrān yine ķıçınladı. Efrāsiyāb “Bre bre!” diyü beş 

kerre yüz biñ (6) Ǿasker-i Çįn’e urup Çįn Ǿaskeri girü döndi.  

 

Ĥāśılı Efrāsiyāb bütün Ǿaskere işāret idüp on ŧoķuz kerre (7) yüz biñ miķdārı Ǿasker bir 

uġurdan yüridi. Tūrān Ǿaskerinde metįn dilāverler çoķ olmaķ ile Įrānįleri girü (8) 

sürdiler. Hemān Ferāmurź Ǿalem sāyesinden bir naǾra öyle baħş eyledi kim naǾranuñ 

heybetinden Ǿasker derya-yı iħtirān gibi (9) çalķandı. Tįġ-i āteşi Ǿuryān idüp kendin 

Ǿaskere urdı. ǾAsker-i Tūrānı alaķ bulaķ idüp bölük bölük yardı. (10) Öñine kimin cānı 

vardur kim ŧura. Nā-gāh anı gördiler. Bir ŧarafdan tozlar ķopdı. Bād-ı śabā ķarşu varup 

dāmeninden (11) girįbānına varınca iki şaķ idüp içinden üç yüz Ǿalem göründi. Üç kerre 

yüz biñ erüñ nişānesidür, meger bu gelenler Çenkūş (12) Ĥabeşį ile Şengel Hindį idi. 

Gördiler ķarışma ceng var. Bād-ı ħāne Peşeng Ħān’uñ küştesi ile orduya gönderüp (13) 

kendüleri üç kerre yüz biñ er-ile cenge girdiler. Bunlar gelmek ile Efrāsiyāb Ǿaskeri 

ķuvvet buldı. Der-Ǿaķab yine (14) tozlar belürdi. Yüz biñ er-ile Gįv ve Ruĥĥām ve Hecįr 

idiler. Gördiler ceng var. Aġırlıġı orduya gönderüp (15) kendülerin cenge urdılar. 

Ammā Gįv “Benüm küşende-i Peşeng Ħān!” diyü naǾra urup kendin Tūrān Ǿaskerine 

(16) urdı. Efrāsiyāb bu naǾrayı işidince keyfi bozıldı. Ve gördi Ǿasker de zebūn olmaġa 

yüz ŧutdı. Hemān (17) fermān idüp ŧabl-ı ārām çaldırup Ǿasker-i Įrān ŧabl śadāsın işidince 
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ġayrı cengden el çekdi ve döndiler. (18) Ferāmurź daħı dönüp ŧabl-ı ārām çaldurdı. İki 

Ǿasker birbirinden ayrılup herkes kendi bār-gāhına varup (19) rezm ŧonların çıķarup 

bezm ŧonların giydiler. Gįv gelüp Ferāmurź’a buluşdı. Ve Peşeng Ħān yolda gelürken 

(20) öñlerin alup Ǿāķıbet başın kesdügin naķl eyledi. Ve Çenkūş ile Şengel’den alduġı 

temessüki gösterdi.  

 

(21) El-ķıśśa bu ŧarafdan Efrāsiyāb Ħān daħı bār-gāhına varup pederi Peşeng Ħān’uñ 

küştesin görüp aślın suǿāl (22) eyledi. Ve Çenkūş ile Şengel gelüp yir öpdiler. Ve yolda 

ceng idüp Gįv nice öldürdügin vuķūǾı üzere ħaber virdiler. (23) “Gįv’üñ ol ĥuśūśda 

śanǾı yoķdur.” diyü şahādet eylediler. Efrāsiyāb meydāndan olan küşteleri ķaldırup ve 

pederi (24) Peşeng Ħān içün üç gün mātem libāsına girüp yas eyledi.  

 

Rāvį eydür: Meger Ħāķān-ı Kūçek’üñ bir duħteri aħteri (25) var idi. Adına Nāhįde Bānū 

dirlerdi. Kūcek ile berāber gelmiş-idi. Pederi Ħāķān-ı Kūçek’e ol tenhāca eyitdi: 

[305b] (1) “Devletüm ata, bir Įrān’da Įrānįlere muķaddem cevāb virilmez iken şimdi 

gitdükce çoġalmaġa başladı. Yarın Keyħusrev (2) ve Rüstem daħı gelür irişür. Bu kerre 

ĥāl müşkil olur. İş şāyed Įrānįler bizi bozar, işe ķarışma. Cengde ellerine (3) girme de 

śoñra şāyed ķatl ideler. Ben varup Efrāsiyāb ķızı Menūce Bānū’ya varup anuñ yanında 

olayım. Zįrā (4) Menūce Bānū benüm ziyāde dostumdur. Anuñ ĥużūrunda sözüm redd 

olunmaz. Ricām ķabūl ider. Ben de seni andan ricā idüp (5) ol da Rüstem ve Ferāmurź’a 

ve Keyħusrev Kāmrān’a seni ricā eylesün.” didi. Ħāķān-ı Kūçek biraz tefekkürden 

śoñra bu sözi (6) maǾķūl ve münāsib görüp rıžā virdi. Ve Nāhįde Bānū oradan ķalķup 

biraz cāriyyeler ile raħşına süvār olup (7) leşker-i Įrān’a geldi. Kimse māniǾ degül. 

Yüzinde nikāb ŧoġrı Menūce Bānū’nuñ bār-gāhına gelüp kendin Ǿarż idüp (8) Menūce 

Bānū da ķarşuladup iġrāz ile Menūce Bānū’nuñ bār-gāhına gelüp görişüp öpüşdiler. 

Menūce Bānū Nāhįde (9) Bānū’ya eŝnā-yı śoĥbetde eyitdi: “İy bānū! Ne yiller esdi 

bunda geldüñ?” didükde Nāhįde Bānū daħı ne içün geldügin (10) bildürdi.297 Ve pederin 

ricā eyledi. Menūce Bānū298 daħı: “ ‘Baş üzerine!’ diyüp ve seni ehlim Bįjen yanına 

ķoşup Ferāmurź’a (11) göndürüp ricā itdüreyim. Ben daħı varup bir kerre görin. 

Temennā ile maĥallinde gördükde teşħįś eylesün.” dirken (12) Bįjen çıķageldi. Zįrā 

Bįjen Menūce Bānū ile Ferāmurź barışdurmış idi. Andan Menūce Bānū Bįjen aĥvāli 
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(13) bildürdi. “Kerem luŧf idüp benüm ĥāŧırum içün.” diyü “Bānū’yı alup Ferāmurź’a 

ilet. Ben daħı Ferāmurź’a yüz sürüp (14) ricā ve niyāz iderem. Eger ceng arasında 

Ħāķān-ı Kūçek’i her kimüñ eline girürse öldürmesünler.” didi. Bįjen daħı: “Nola!” (15) 

diyüp Nāhįde Bānū’yı alup andan bir tenhā maĥalde Ferāmurź’a buluşdurdı. Bįjen 

Menūce Bānū aġzından ricā eyledi. (16) Nāhįde Bānū daħı Ferāmurź’uñ ayaġına düşüp 

pederin ricā eyledi. Ferāmurź daħı: “Baş üzerine iy bānū! ǾAhd (17) olsun. Pederüñ 

Ħāķān-ı Kūçek’i Ħāķān-ı Çįn ideyim.” didi. Nāhįde Bānū daħı: “ǾÖmrüñ çoķ olsun 

devletlü śāĥib-ķırān.” (18) diyüp tekrār temennā idüp döndi. Yine Menūce Bānū yanına 

geldi. Ve Ferāmurź’a buluşup Ǿahd eyledügin bildürdi. (19) Ve andan Menūce Bānū’dan 

iźin alup: “Giderem.” didi. Ammā bį-vaķt zamān oldı idi. Menūce Bānū Nāhįde (20) 

Bānū’ya eyitdi: “Gel iy bānū! Gitme, bu gice bunda ķal. Yarın git. Zįrā bį-vaķt zamān 

oldı. Gec ķalduñ.” didi. (21) Nāhįde Bānū eyitdi: “Ħayır sulŧānum. Zįrā ötede pederüm 

‘Baña ħaber getürür.’ diyü muntažırdur.” diyüp ķalķdı. Menūce Bānū’ya (22) vedāǾ idüp 

Ǿazm-i leşker eyledi.  

 

Ammā rāvį eydür: Meger telāye nevbeti Zenge’de idi. Ĥikmet-i İlāhį Nāhįde Bānū’ya 

rāst (23) gelüp ŧur eyledi. Zįrā gördi kim beş on ķadar niķāb-pūş kimseler giderler. 

Ammā Ǿacele ile ķaçar gibi (24) giderler. Nāhįde Bānū ħavf idüp ilerü cān atdı. Zenge-

i Şāvrān daħı bunların firār eyledüklerin (25) görüp: “Bunlar da bir iş var, ancaķ.” At 

ķoparup ardlarından irüp birķaç cāriye öldürdi. Nāhįde [306a] (1) Nāhįde Bānū ne ĥāl 

ise ordu-yı Tūrān’a düşdi. Zenge-i Şāvrān ġayrı girü döndi. Ammā Tūrān Ǿaskerinde 

(2) daħı ol gice talāye nevbeti Şeyde ibn-i Efrāsiyāb’uñ idi. İttifāķı rāst gelüp Nāhįde 

Bānū’ya baķup suǿāl eyledi: (3) “Kimsin? Ve ķandan gelürsin?” didi. Nāhįde Bānū da 

kendin bildürdi. Şeyde ibn-i Efrāsiyāb Nāhįde Bānū’yı alup kendi çādırına (4) getürdi. 

Ħāķān-ı Kūçek ol gice baķdı Nāhįde Bānū gelmedi. “Besbellü Menūce Bānū yanından 

ķalmışdur.” diyü muķayyed (5) olmadı. Çünkim śabāĥ oldı. Efrāsiyāb pederi Peşeng 

Ħān’uñ ķanı içün ceng-i ħarbįler çaldırup Ǿumūm Ǿaskeri (6) süvār eyledi. “Bugün 

elbetde bu zarār intiķāmumı aluram, veyāħūd bozuluram.” diyüp yüridi. Beriden 

Ferāmurź daħı (7) süvār olup iki leşker birbirlerine muķābil olınca hemān Efrāsiyāb 

kendin ālātın giyüp bir raħşa binmiş-idi. (8) Tūrān dilāverlerinden ķafasına almış-ıdı. 

Berüden bir uġurdan yüridüp Įrān Ǿaskeri ŧarafından daħı yüriyüp (9) iki leşker 

birbirlerine ķarılup ķatıldı. Yir penbe miŝāl atıldı. At sehįli er şamatası āsumāna çıķup 

ķan gövdeyi (10) sįl mānendi götürürdi. Gerçi Tūrān Ǿaskeri çoķ pehlivānları vāfir var 
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idi. Ammā Įrān Ǿaskerinde Ferāmurź (11) gibi dilāver var idi. Ve Bįjen ve Zenge ve 

Gurgįn vesāǿirleri var idi.  

 

Ĥāśılı Ferāmurź daħı göñlinden “Şāh-ı Įrān (12) olan Keyħusrev Kāmrān ve pederüm 

Rüstem-i Dāstān gelmedin şol Ǿaskeri perįşān idüp bir nām alam.” diyü ġayrete gelüp 

(13) iķdām ile öyle ceng eylerdi kim felekde melekler ve deryāda semekler cenge 

şābāş299 eylerdi. Dögüşe dögüşe (14) leşkeri yarup śāflar söküp Ǿalem-i Efrāsiyāb’ı 

özleyüp ħāh-nā-ħāh Ǿalem-i Efrāsiyāb’a irişdi. ǾAlem ve Ǿalemdārı çalup (15) dört pāre 

eyledi. Efrāsiyāb bu ĥāli görüp Ferāmurź’a ķarşu geldi. Elinde ħışt-ber-ħışt endāħte 

eyledi. Ferāmurź (16) ħışt gelürken at śaġrısına yatup ħışt üzerinden geçerken çalup iki 

pāre eyledi. Ve ŧoġrılup at sürdi. (17) Efrāsiyāb’uñ üzerine yüriyinçe Efrāsiyāb cürǿet 

idemeyüp at başın döndürüp ķaçdı. Ferāmurź ardından (18) irişüp bir ķılıc ĥavāle eyledi. 

Mahāret içün bütün libāsın kesdirüp etine żarar itdürmedi. Eger ħānesine (19) dek tįġı 

indirüp andan bindügi raħşuñ biraz śaġrısın bunaķlatdı. At cān acısıyla sıçrayınca 

Efrāsiyāb’uñ (20) başından tāc düşdi źemįne. Andan Ferāmurź tįġ ile tācı zemįnden alup 

eger ķaşına leşkerüñ bir yanından dāmen-i kūha (21) ŧoġrı bir nehr aķardı. Ħāķān-ı 

Büzürg ve Ħāķān-ı Kūcek ve Ħāķān-ı Seyvem300 ve Gerşįvez śuyı öte cānibe301 geçdi. 

Efrāsiyāb (22) daħı śuyı yeldirüp ķarşuya geçdi. Ferāmurź leşkeri bozup perįşān eyledi. 

Nā-gāh bu maĥal ŧozlar belürdi. Şāh-ı (23) Įrān olan Keyħusrev Kāmrān ve Rüstem 

bütün Ǿasker-ile geldiler. Ferāmurź gördi. Pederi Rüstem ile Şāh-ı Įrān geldi. (24) 

Hemān raħşın sürüp śuyı öte cānibe geçüp gördi. Ħāķān-ı Seyvem ve Şengel Hindį 

ikisi bir yirde ŧurur. Şaşmışlar (25) hemān bir eliyle Ħāķān-ı Seyvem’i ve bir eliyle 

Şengel Hindį’yi ķavrayup ķolına alup śuyı öte ŧarafa geçdi. Keyħusrev öñine [306b] (1) 

gelüp: “Hōş geldüñ pādişāhum. Düşmenüñ böyle pāy-māl eşiginde yeksān ve ġılŧān 

olsun.” diyüp ikisin daħı ķaldırup (2) zemįne urdı. Ħurd-ħām olayazdılar ammā 

olmadılar. Yine Ferāmurź dönüp gitdi. Keyħusrev fermān eyledi. Ħāķān-ı Seyvem’üñ 

(3) boynın urdılar. Ferāmurź śuyı geçüp Ħāķān-ı Kūcek’e rāst gelüp yanına Ķırŧās-ı 

Merdüm-ser’i ķoşup çādıra gönderdi. (4) Ve kendi Ħāķān-ı Büzürg üzerine yüridi. 

Yanında olanlar Ferāmurź’ı görüp tārmār oldılar. Ħāķān-ı Çįn yalñız şaşup (5) ķaldı. 

Ferāmurź varınca Ħāķān-ı Büzürk çādırına gelüp kendin raħşından yire atup çādırına 

                                                 
299 Metinde “sābāş”. 
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girdi. Ferāmurź daħı (6) Ķuŧb’dan atılup: “Ardınca gireyim.” dirken Ħāķān-ı Çįn’üñ śol 

pāy-i taħt pehlivānı var idi. Zār-ı Çįnį dirlerdi. Yüz (7) on sekiz arış ķadd çekerdi. 

“Nereye gidersin nā-bekār? Yoħsa pilāv yemege mi gidersin?” diyüp ķarşuladı. Elinde 

gürz (8) var idi. Ferāmurź’a bir gürz ĥavāle eyledi. Ferāmurź Çįnį’nüñ sįnesine bir 

muşt-ı śāĥib-ķırānį urup dem-i nefesi sįnesinde (9) bend olup gürz elinden fırladı. Ve 

kendi zįr-i zeber oldı. Ferāmurź çādıra girüp Ħāķān’ı birķaç defǾa cādırı dolandurdı. 

(10) ǾĀķıbet eñsesinden irüp ķoluna aldı. Pehlivānları gelüp ħalāś itmek murād eyledi. 

Ferāmurź: “Girü ŧuruñ, ĥareket eylemeñ. (11) Yoħsa cümleñüzi ķırarım.” diyüp baķınca 

ödleri aġızlarına geldi. Cümlesi ġışş olup ķaldılar. Ferāmurź’dur raħşına binüp (12) 

Ħāķān-ı Çįn’i ķolına aldı. Śuyı öte ŧarafa geçdi. Keyħusrev Kāmrān öñine getürdi ve 

zemįne urdı. Keyħusrev öñinde (13) “Bend idüp boynın uruñ.” didi. Gelüp gördiler. 

Ferāmurź öyle ķavramış ki parmaķları žahrından tā çigergāhına geçürmiş. (14) 

TaǾaccüb eylediler. Öyle başını bedeninden cüdā eylediler. Ammā ötede Gerşįvez 

gördi. ǾAsker perįşān oldı. Tiziyye fermān (15) eyledi. Ŧabl-ı ārāma ŧurralar urdılar. 

ǾAsker-i Įrān ŧabl śadāsın işidince cengden el çeküp döndiler. Efrāsiyāb (16) daħı gelüp 

yine bār-gāhında ķarār eyledi. ǾAsker-i Tūrān gördiler ceng yoķdur herkes çādırına 

geldiler. Ölenlerin ķaldırup (17) meydānı pāk eylediler.  

 

Şengel Hindį ile Ħāķān-ı Kūçek’i meydān-ı siyāsete getürdiler. Keyħusrev cellād 

eyledi. Hemān Ferāmurź (18) ayaġa ŧurup yir öpüp: “Pādişāhum, Ħāķān-ı Kūçek’e şöyle 

bir Ǿahdum vardur.” diyince Keyħusrev Kāmrān: “Cürmün Ǿafv eyledüm. (19) Ve 

Ħāķān-ı Çįn eyledüm.” diyüp fermān eyledi. Yidi küngüreli bir tāc-ı mücevher getürüp 

Ħāķān’uñ başına geçürdiler. Bu kerre (20) Ħāķān-ı Büzürg oldı. Şengel Hindį bu ĥāli 

görüp Ferāmurź’a “Amān!” didi. Ferāmurź anı daħı ricā idüp cürmin Ǿafv (21) itdürdi. 

Şengel Hindį’yi daħı śalıvirdiler. Andan Keyħusrev emr eyledi. Ferāmurź üç ħılǾat 

birbiri üzerine geyürdi. (22) Rüstem daħı başında olan sįmurġ otaġasından bir otaġa 

çıķarup Ferāmurź’uñ başına śoķdı. Ferāmurź aślında (23) yidi otaġa ŧaķınurdı kim 

murġ-ı buķalįmūn otaġalarıdur. Kendi ķılıcı ile kesüp almış-ıdı. Ancaķ pederi 

Rüstem’den (24) daħı böyle hüner ile müsteĥaķ olup sįmurġ-ı Ǿanķā otaġalarından yidi 

otaġa alup bu arada Efrāsiyāb ŧarafından (25) Şeydįz ǾAyyār tebdįl-i śūret gelüp dįvān-

ı Keyħusrev’de temāşā eylerdi. Dönüp Efrāsiyāb’a vardı. Yir öpüp durdı. [307a] (1) 

durdı. Efrāsiyāb: “Ne ħaber yā Şeydįz? Ķanda idüñ?” didi. Şeydįz duǾā idüp: 

“Pādişāhum! Įrān Ǿaskerinde idüm. Dįvān-ı (2) Keyħusrev’e varup tamāşā eyledüm.” 
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didi. Efrāsiyāb: “Ne gördüñ ve ne işitdüñ cevāb vir görelim yā Şeydįz. Hįc ceng 

eylemek (3) śadedleri var mı? Tedbįrleri nedür?” didi. Şeydįz: “Ħayır sulŧānum. Ceng 

śadedi söylenmedi. Ancaķ Ħāķān-ı Seyvem ile Ħāķān-ı (4) Büzürg’uñ boynın urup 

başların almışlar ve Ħāķān-ı Kūçek’i Ħāķān-ı Büzürg idüp başına yidi küngüreli tāc 

geyürdiler. (5) Şengel Hindį’yi daħı esįr imiş. Anı da Ferāmurź ricā idüp śalıvirdi. 

Keyħusrev Ferāmurź’a üc ħılǾat geyürdi. Ve Rüstem (6) başından bir sįmurġ-ı Ǿanķā 

otaġasını başına śoķdı. Şimdi cümle oturup Ǿişret ideyorlar ve zevķli śoĥbet (7) 

ideyorlar.” didi. Efrāsiyāb Ħāķānlaruñ boynın urduķlarına ġam-gįn oldı. “Ħoş-imdi 

görelim, śoñı neye müncerr (8) olur?” diyüp Efrāsiyāb daħı defǾ-i ġam içün meclis 

ķurup ele sāġar alup śafā-baħşan nūş eylemege muķayyed oldı. (9) Ve hem “Įrān 

Ǿaskerin çeşm-i gūşda olup ne gūne ĥareket iderler?” diyü intižārda. Biz gelelim 

berüde Keyħusrev’e (10) ve Rüstem’e.  

 

Ammā rāvį eydür: Keyħusrev Kāmrān ol vaķit bu fetĥi müyesser olup bir server ile 

meclis tāzeledüp Ǿişrete otur(11)dılar. Şāhuñ meclisinde olanlar Selāmūn Dānā ve 

Rüstem ve Ferāmurź ve Sām-ı Pil302 ve Ħusrev-i Ejderhā-bend ve Bįjen ve bānūlar ve 

Gįv (12) ve Kürdiz Pįr gibi dilāverlerdür. Şimdi yine mevcūd olan dilāverlerden her kim 

var ise oturup Ħāķān-ı Büzürg (13) ile ve Şengel Hindį daħı oturup başladılar bunlar 

Ǿayş-ı śoĥbete.  

 

İşte bu ŧarz ile bunlar bu sürūr-ı neşāŧ ile (14) śoĥbet eylerken nā-gāh bir ħādim gelüp 

Ħāķān-ı Çįn’üñ ķulaġına bir nesne söyledi. Ħāķān ol sözden bozılup (15) levni 

müteġayyir oldı. Ve kendüsine daħı bir telāş geldi. Rüstem Ħāķān’uñ yüzine baķup: 

“İy Ħāķān-ı AǾžam! Nedür aślı? Ne telāş (16) geldi. Ħādim gelüp ne söyledi?” didi. 

Ħāķān dönüp: “Devletlü śāĥib-ķırān, bir nesne yoķ. Ancaķ bir cāriyeñüz var (17) idi. 

Nāhįde Bānū dirler. İki gün muķaddem Şāh-ı Įrān olan Keyħusrev Kāmrān 

ĥażretlerinüñ ĥużūrunda cürmüm Ǿafvını (18) ricā eylemek içün bu ŧarafa 

göndermişdüm. Ol zamāndan berü ġāǿib oldı. Nice olduġı bilinmedi. Ĥattā ben 

Efrāsiyāb (19) duħteri Menūce Bānū yanında ķaldı ķıyās iderdüm. Anuñ-çün muķayyed 

olmadum. Ammā şimdi tecessüs eylemişler. Menūce (20) Bānū yanında daħı yoķ imiş. 

İşte gelüp anı söyledi. Meǿmūl eyledügümüz yirde yoķ imiş.” didi. Rüstem ve 

                                                 
302 Metinde “Sām-ı Bil” . 



 

 

200 

 

Keyħusrev (21) bunı işidince: “Tįz teftįş olunsun.” didüklerinde Bįjen: “Belį! İbtidā 

Menūce Bānū’ya gelmiş. Ben de çādıra varınca Menūce (22) Bānū baña yalvardı. Ve 

benüm yanuma düşüp dāyım Ferāmurź’a getürüp ricā eyledük. Ricāmuz ķabūl idüp 

Ǿahd eyledi. (23) Ve Ǿahdi üzerine bugün murādıña nāǿil olduñ. Andan śoñra Nāhįde 

Bānū yine Menūce Bānū’ya gelüp: ‘Pederime (24) giderem.’ dimiş. Ĥattā bį-vaķt zamān 

olmış-ıdı. Ķalmayup cāriyeler ile gitmiş. Andan ötesi nice olduġın bilmem.” didi. (25) 

Rüstem dönüp “Beglerden gice ķaravula nevbet kimde idi?” diyü suǿāl eyledi. “Zenge-

i Şāvrān’da idi.” didiler. Rüstem [307b] (1) Zengeyi daǾvet idüp Zenge geldi. Rüstem: 

“Yā Zenge! Dün gice talāye nevbeti sende mi idi?” didi. Zenge-i Şāvrān daħı (2) “Belį 

bende idi.” didükde Rüstem: “Hįc yā Zenge dün gice bir nesneye rāst geldüñ mi?” didi. 

Zenge fikr idüp: “Belį devletlü (3) śāĥib-ķırān! Aħşamdan śoñra ķarañuluķda biraz 

niķāb-dār süvār ordudan çıķup Efrāsiyāb Ǿaskerine ŧoġrı (4) gitdiler. Ben daħı ‘Bunlar 

ne ola?’ diyü bir ķaçķun olmasun veyā cāsūs olmasun, diyüp at sürdüm. Üzerlerine 

varup (5) ardlarından dur eyledüm. Hemān bunlar beni görince ķaçdılar. Girüden irüp 

ikisin helāk eyledüm. Bir ikisi ķaçup (6) Efrāsiyāb Ǿaskerine dāħil oldılar. Ben de ġayrı 

girü dönüp varup öldürdüklerime baķdum. Cāriyelerdür. (7) İşte benüm daħı bildigim 

bu ķadarcadur. Ġayrı bilmem.” didi. MaǾlūm Nāhįde Bānū yine Efrāsiyāb Ǿaskerinde 

żāyiǾ (8) olmış. Tįz Rüstem Ferāmurź’uñ yüzine baķup: “Yüri gözüm nūrı 

Ferāmurź’um. Bundan dįvān-ı Efrāsiyāb’a varup (9) teftįş eyle. Nāhįde Bānū’yı her 

kim aldıysa bunda getürüp babasına teslįm idelim.” didi. Ferāmurź: “Nola!” (10) diyüp 

yirinden ķalķup ŧaşraya çıķup raħşına süvār olup yalñızça leşker-i Tatar’a vardı. 

Dįvān-ı Efrāsiyāb’a (11) gelüp Ķuŧb’dan indi ve Ķuŧb’ı orada bıraķdı. Kimüñ zehresi 

var kim Ķuŧb’uñ yanına varabile. Ammā ilerü ādemler (12) segirdüp Efrāsiyāb’a: 

“Ferāmurź yalñızca geliyor. Bilmezüz niye gelür.” didüklerinde Efrāsiyāb bozuldı. 

Ammā Ferāmurź (13) içerü girüp el sįnede Ǿaşķ eyledi. Cümle erbāb-ı dįvān mehābet-i 

Ferāmurź’a ayaġa ŧurdılar. Ve taǾžįm ile Ǿaşķın (14) aldılar. Ferāmurź ŧoġrı pāyi-taĥt 

śandalįsine yüridi. Pįrān yirinden śıçrayup: “Buyuruñ dilāver.” diyüp śandalįsin (15) 

gösterdi. Ferāmurź geçüp oturdı. Efrāsiyāb “Ħoş geldüñ server, śafā geldüñ.” diyüp 

ikrām eyledi. Ferāmurź (16) Efrāsiyāb’a eyitdi: “Yā Efrāsiyāb! Ħāķān-ı Çįn’üñ duħteri 

Nāhįde Bānū senüñ leşkerinde ġāǿib olmış. Elbetde teftįş (17) idüp her kim aldı ise ve 

śaķladı ise bulup pederine teslįm olunsa gerekdür. İmdi bu kerre Ǿaskeriñüz teftįş (18) 

olunsun. Göreyim kim gördi. Ve ķandadur?” didi. Efrāsiyāb bu pehlivānlara tenbįh 

idüp bütün Ǿaskeri cüst-(19)cū eylediler. Aślā nām-ı nişān bulunmadı. Ferāmurź: “Dün 
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gice talāye nevbeti kimüñ idi?” didi. Bilenler “Şeh-zāde Şeyde (20) ibn-i Efrāsiyāb’uñ 

idi”. didiler. Ferāmurź “Tįz Şeyde gelsün, suǿāl olunsun.” didi. Efrāsiyāb oġlı Şeyde’yi 

(21) daǾvet idüp Şeyde geldi. Efrāsiyāb eyitdi: “Yā Şeyde dün gice telāye nevbeti sende 

miydi?” didi. “Belį bende idi.” (22) didi. Efrāsiyāb eyitdi: “Yā Şeyde hįc şöyle bir ķız 

gördüñ mi, bilür misin?” didi. Şeyde: “Görmedüm, bilmem.” didi. Hemān Ferāmurź 

(23) ĥayķırup: “Niçün bilmezsin?” diyüp śāĥib-ķırānį baķışıyla bir baķış baķdı ki 

Şeyde’nüñ ödi aġzına geldi. Ħavfından (24) inkāra mecāli ķalmayup: “Bendedür iy 

dilāver-i Ǿālem. Varayım, getüreyim.” didi. Ferāmurź: “Ħayır yā Şeyde ben seni 

śalıvirmem. Ādem (25) gönder, getürsünler.” didi. Şeyde eyitdi: “Server, ben 

varmaduķça olmaz. Elbetde ben kendim gitmege muĥtācdur. İşte pederüm [308a] (1) 

pederüm, baña kefįl olsun.” didi. Ferāmurź dönüp: “Yā Efrāsiyāb! Oġluña kefįl olur 

mısın?” didi. Efrāsiyāb daħı (2) “Oluram.” didi. Şeyde ķızı getürmege gitdi. Ferāmurź 

daħı ķalķup Efrāsiyāb’a: “Her ķaçan Şeyde ķızı getürür ise gönder. (3) Śoñra żarar 

görürsin.” didi. Efrāsiyāb: “Nola!” diyüp der-Ǿuhde eyledi. Ferāmurź vedāǾ idüp bār-

gāhdan ŧaşra çıķup (4) [r]aħşına binüp dönüp dįvān-ı Keyħusrev’e geldi. Olduġı gibi 

naķl eyledi. “Şeyde rāst gelüp almış. Bir ķalǾaya bıraķmış. (5) Getürmege gitdi. Pederi 

Efrāsiyāb kefįl oldı. Yarın getürse gerekdür.” didi. Ħāķān-ı Çįn ķızından ħaber alınca 

cānı (6) yirine geldi. Rüstem eyitdi: “Ħoş-imdi yarın getürmezse pederi Efrāsiyāb’ı 

yirine ŧutup ĥaps eylerem.” didi. Bu ĥāl (7) üzere ķaldılar.  

 

Bizüm dāstānumuz Şeyde ibn-i Efrāsiyāb’a geldi. Eź-įn-cānib rāvį eydür: Şeyde 

raħşına binüp Nāhįde Bānū’ya (8) bıraķduġı ķalǾaya vardı. Nāhįde Bānū’yı alup aĥvāli 

olduġı gibi naķl eyledi. “Şimdi nice eyleyelim?” didi. Meger Nāhįde (9) Bānū da 

Şeyde’ye meyl idüp: “Şeh-zādem eger beni murāduñ virmek ise yüri gidelim, teslįm 

eyle. Eger kim beni ister (10) ve dilerseñ virmemek murād iderseñ beni ŧarafa al ķac. Hā 

birķac gün bizi ararlar. Bulmazlar, ferāġat ider. Biz de śoñra (11) meydāna çıķar pederüñ 

yanına giderüz.” didi. Şeyde bu reǿyi śavāb gördi ve fikr eyledi “Bir yir olsa ki 

maĥallinde (12) virmemege ķādir olsa ve ricā eylerse ricāsı daħı ķabūl ola.” didi. Derĥāl 

Şeyde’nüñ ħāŧırına Būrzū geldi. “Hįc (13) Būrzū’nuñ yanı ķadar olmaz.” diyüp Nāhįde 

Bānū’ya bildürdi. Nāhįde Bānū da rāst gördi. Pes Şeyde pederi (14) Efrāsiyāb’a bir nāme 

yazup: “Benüm pederüm, ben ķızı alup bir cānibe firār eyledüm. Zįrā ziyāde 

muĥabbetüm vardur. Cāndan geçerem, (15) ķızdan geçemem. Eger saña gelüp: ‘Elbetde 
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oġluñı ve ķızı bul.’ dirler ise sen daħı nihāyet alup yüriyüviresin. (16) Bundan ġayrı çāre 

yoķdur.” diyü. Bu siyāķ üzere bir ķaġıd yazup bir ġulām ile Efrāsiyāb’a gönderdi.  

 

Bu ŧarafdan (17) Efrāsiyāb “Bu Şeyde gelüp ķızı getürse gerekdür. Ben de göndersem, 

arada kefāletümden ħalāś olsam.” dirken (18) Şeyde’nüñ irsāl eyledügi ġulām gelüp 

Efrāsiyāb’a teźkereyi virdi. Efrāsiyāb daħı oķıdı. Mefhūm maǾlūm olduķda (19) “Hay 

sefīh oġlan, gördüñ mi? Arada beni daħı ķayda  

uġratdı.” Teźkereyi Pįrān’a virdi. Pįrān da Rüstem’e gönderdi. (20) “İşte Şeyde303 

didükleri yaban oġlanı şöyle bir melǾanet işlemiş. İķtiżā eyledi. Varup ol sefįhi her 

ķanda ise bulup (21) bende idüp ķızı daħı alup gitmek üzere imiş. Ve biraz Ǿasker ben 

de alup aramaġa gitdüm.” diyü ħaber gönderdi. (22) Ve kendüsi yüz biñ Ǿasker alup 

Şeyde aramaġa gitdi. Pįrān ibn-i Veyse daħı ķalķup leşker-i Įrān’a geldi. Rüstem’e (23) 

buluşup teźkereyi gösterdi. Aġızdan Efrāsiyāb’uñ sipāriş eyledügi cevābı söyledi. 

Rüstem daħı Keyħusrev Kāmrān’a ve Ħāķān-ı (24) Çįn’e aĥvāli ifāde eyledi. Meger 

Şāh’uñ vālidesi Ferngįs Bānū bile idi. Rüstem hemşįresi Menūce Bānū ile (25) ikisi 

babaları Efrāsiyāb yirine vekįl naśb idüp taĥta çıķardı. Anlar da bir mesįrede şāha ve 

Rüstem’e żiyāfet eylemek [308b] (1) tedārükinde olup kendileri muķaddem gitdiler. 

Şāh ile Rüstem’i daǾvete tekrār ādem gönderdiler. Anlar da gelmek üzere (2) tedārükde.  

 

Biz Şeyde ibn-i Efrāsiyāb’a gelelim. Eź-įn-cānib rāvį eydür: Çünkim Şeyde pederi 

Efrāsiyāb’a ol siyāķ üzere bir teźkere (3) gönderüp kendi Nāhįde Bānū’yı alup Ǿazm-i 

Sįstān eyledi. Ilġar u iķdām ile bir gün Sįstān’a irdi. Būrzū sarāyına irdi. (4) Kendin 

Ǿarż eyledi. İźin olup Būrzū ĥużūrına girdi. Būrzū gördi gelen Şeyde ibn-i 

Efrāsiyāb’dur. TaǾžįmen ayaġa ŧurup (5) Ǿizzet eyledi. Şeyde hemān Būrzū’nuñ pāyine 

śarılup aĥvāli bildürdi. “Ve ķaçup saña dāħil düşdük. Niçe bilürseñ öyle (6) eyle.” didi. 

Būrzū Şeyde’ye tesellį virüp: “Elem çekme, sizi anlar benüm elümden alımazlar.” didi. 

Bunlara śāĥib çıķdı. Ammā göñlinden (7) fikr idüp: “Ne üzerime lāzım şimdi iki şāh ile 

Ǿadüv olup ceng-i cidāle bāǾiŝ olmaķ münāsib degüldür.” diyüp (8) döndi. Şeyde’ye: 

“Yā Şeyde! Gelüñ sizi bir diyār-ı āħara göndereyim. Tā kim sizüñ kimse sırrıñuza 

muŧŧaliǾ olmaya ve ĥükm ve elüñde (9) ola.” didi. Şeyde: “Sen bilürsin.” didi. Būrzū tįz 

Māverāǿü’n-nehr şāhı Enher Şāh’a bir nāme yazdı. Mefhūmı: “Şeyde bu nāme ile (10) 
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ol ŧarafa varduķda iştirāk żabŧ idesiñüz.” didi. “Görelim soñı neye varır.” didi. 

Şeyde’yi daħı bu ŧarįķ ile başından (11) śavdı. Şeyde daħı nāmeyi ve Nāhįde Bānū’yı 

aldı. Ilġar ile ve Māverāǿü’n-nehr’e304 gitdi. Birgün Māverāǿü’n-nehr’e vardı. Dįvān-

ı (12) [E]nher Şāh’a vardı. Kendin Ǿarż eyledi. İçeri girüp şāha ħaber virdiler. Şeyde ibn-

i Efrāsiyāb geldi diyü. Enher Şāh (13) taǾaccüb idüp {idüp} “Aślı ne ola?” didi. Hele 

istiķbāl itdirüp dįvāna aldı. Şeyde içeri girdükde Enher Şāh (14) ayaġa ķalķup: “Ħoş 

geldüñ iy şeh-zāde-i Ǿālį-cenāb.” diyü Şeyde’ye Ǿizzet eyledi ve yanına taĥta çıķardı. 

“Bu cānibe (15) böyle gelmeñden ne ola aślı?” didükde Şeyde çıķarup nāme-i Būrzū’yı 

virdi. Enher Şāh alup mührine baķdı. Būrzū (16) ibn-i Sohrāb’uñdur. Dānā eline virdi. 

Mefhūm maǾlūm olınca Enher Şāh bozıldı. Ammā ne disün, žāhirā nesne dimeyüp: 

“Nola (17) Būrzū’nuñ ricāsına ĥācet degül, ĥāliyā ben de pederüñ Efrāsiyāb menşūrı ile 

žabŧ eylerem. Ben de sizüñ vilāyet de (18) sizüñ.” diyüp Şeyde’ye rūy-ı dįl gösterdi. Ve 

bir menzil taǾyįn eyledi. Nāhįde Bānū ile bir yirde olmaġa. Andan Nāhįde (19) 

Bānū’nuñ aślın suǿāl idüp ħaber aldı. Tenhā vüzerāsıyla müşāvere eyledi. “Şimdi niçe 

idelim? Elbetde muħālefet olmaz. (20) Śoñra şāyed Būrzū da incinür. Belki pederi 

Efrāsiyāb da incinür. Dāmādım Neyrem-i Ŝānį’ye ħaber göndermek mi münāsibdür. 

Yoħsa (21) pederi Efrāsiyāb Ħān’a mı ħaber göndermek münāsibdür. Ne dirsiz?” 

didükde vüzerāsı: “Şimdi Neyrem’e ħaber gönderülse ġavġā305 (22) belki büyür. Ammā 

pederi Efrāsiyāb’a ħaber gönderülse lā-büd ādem gönderür. Yāħūd kendü gelür. Oġlın 

alup gider. Sen ķurtulursın.” (23) didiler. Enher Şāh bu tedbįr üzere bir Ǿarża-dāşt yazup 

bir ħaber añlar muǾtemed ādeme virüp ılġar ile Efrāsiyāb’a (24) ucurdı.  

 

Ammā bu ŧarafda Efrāsiyāb yüz biñ er-ile ve Tūrān dilāverleriyle Şeyde ibn-i 

Efrāsiyāb’ı arayup gezerken (25) bu kez Enher Şāh’dan gelen ķāśıd Efrāsiyāb’a bir 

maĥalde rāst geldi. Kendin Ǿarż idüp Efrāsiyāb’a buluşdı. Ve Enher Şāh’uñ [309a] (1) 

Ve Enher Şāh’uñ kaġıdın virdi. Efrāsiyāb oķıdı. Gördi mefhūm-ı Ǿarż: “ iy sulŧān-ı 

Türkistān! Būrzū kaġıdı ile (2) oġluñ Şeyde’yi gönderdi. Yanında bir ķız da var. Ĥāliyā 

benüm yanımdadur. Aślını ħaber alup bu kaġıdı vuśūl eyledüm. Bāķįsin (3) sen 

bilürsin.” dimiş. Efrāsiyāb Şeyde’nüñ bulunduġına şād olup tįz ol aradan ŧoġrı 

Māverāǿü’n-nehr öñine (4) irdi. Şehrüñ eŧrāfın iħāŧa idüp ķondı. Enher Şāh istiķbāl idüp 
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Efrāsiyāb ile buluşdı. Efrāsiyāb aĥvāli (5) naķl eyledi. Efrāsiyāb Pįrān’a taǾlįm idüp 

eyitdi: “Var yā Bįrān! Şeyde’yi Nāhįde Bānū ile getür. Birbirlerine Ǿaķd (6) idelim. Çāre 

ne, bir işdür oldı. Bārį ġavġā arada baśılsun. Anlar da nā-ümįd olup ferāġat 

eylesünler.” didi. (7) Pįrān: “Nola!” diyüp Enher Şāh ile ķalǾaya gitdi. Şeyde’nüñ 

olduġı yire gelüp rūy-ı dįl gösterüp: “Pederüñ selām (8) eyledi. Ķorķmasun gelsün. 

Bānū’yı vireyim. Nikāĥ olunup arada ġavġā baśılsun. Buyuruñ.” didükde Şeyde daħı 

gerçek (9) ķıyās idüp şād oldı. Andan ķalķup Pįrān-ıla pederi Efrāsiyāb Ħān bār-gāhına 

geldi. Efrāsiyāb evvelinden (10) tenbįh eylemiş-idi. Şeyde gelüp Pįrān-ıla diledi ki varup 

pederi Efrāsiyāb’uñ elin öpe. Efrāsiyāb ise pür-ġażab: “Baķ-a (11) sefįh oġlan! Nedür 

bu senüñ itdügüñ ķabāĥat? Arada benüm başımı ġavġāya mı uġratmaķ istersin. Ŧutuñ 

şol sefįh’i, (12) bende çeküñ.” diyince Ķalķup Şeyde’nüñ iki elin ķafasına bend 

eylediler. “Va[r]uñ ol bürįde306-gįsū mekkāreyi de getürüñ.” (13) didükde Ammā 

Nāhįde Bānū başlarına gelen ĥāli duyup tįz Būrzū’ya bir ādem uçurdı. Ve aĥvāli 

bildürdi. Ĥerįf gidince (14) Nāhįde Bānū’yu da alup gitdiler. Varınca Efrāsiyāb anı da 

bende çeküp oradan döndi. ǾAzm-i Sālimiyye eyledi. Ammā (15) Būrzū’ya giden ādem 

daħı ılġar ile Būrzū’ya irüp Efrāsiyāb geldügi gibi Şeyde’yi baġlayup Nāhįde Bānū ile 

alup (16) gitdügin bildirüp Būrzū da on beş ķadar pehlivān ile süvār olup Efrāsiyāb’uñ 

arķurıdan öñin alup Şeyde (17) ile Nāhįde Bānū’yı elinden almaġa ılġar idüp gitdi.  

 

Bu yañadan Efrāsiyāb Şeyde’yi alup döndi. Ilġar ile tā kim (18) Sālimiyye üc sāǾat ķala 

bir mevżıǾa gelüp orada yemeklige indi. Şeyde ile Bānū’yı ilerü gönderdi. Üzerlerine 

(19) Hūmān’ı taǾyįn eyledi. “Var bunları sen ilerü götür. İşte ben daħı eglenemem. 

Ardıñuzdan irişürem.” diyüp Hūmān ibn-i (20) Veyse daħı bir miķdār ādem ile Şeyde’yi 

ve Nāhįde Bānū’yı alup ilerü yüridi.  

 

Üstād eydür: Efrāsiyāb’uñ ķızları (21) Ferngįs Bānū ki Keyħusrev Kāmrān’uñ 

vālidesidür ve Kūcek hemşįresi Menūce Bānū kim Bįjen-i nām-verüñ maǾşūķasıdur. 

Efrāsiyāb (22) Şeyde’yi ve ķızı aramaġa gitdükde taĥtı ĥālį ķalup Rüstem Ferngįs Bānū 

ile Menūce Bānū’yı müşterek babaları yirine (23) vekįl naśb eylemiş-idi. Anlar da 

birgün bir laŧįf seyr-gāhda Keyħusrev Kāmrān’a ve Rüstem Dāstān’a vesāǿir 

dilāverān-ı Įrān’a (24) Ǿumūmen żiyāfet murād eylediler. İttifāķ ol gün cümle 
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tedārüklerin görüp iki hemşįre gelüp Keyħusrev’i vesāǿirleri (25) daǾvet idüp kendüleri 

ilerü gitdiler. Varup ol mesįrede kendülerinüñ ħādim ve cāriyeleri ile şāh ve 

Rüstem’üñ [309b] (1) gelmesine müteraķķib oldılar. Bu kez hemān Veyse daħı Şeyde 

Nāhįde Bānū’yı alup biraz ādem ile ordu-yı Efrāsiyāb’a getürürken (2) bānūlaruñ olduġı 

mesįrenüñ öñinden geçdiler. Bānūlar bunları görüp kimlerdür diyü ādem gönderdiler. 

Giden ādem varup (3) gördi gelen Hūmān ibn-i Veyse’dür. Şeyde ve Nāhįde Bānū bend 

ile. Ĥerįf bunları görüp bānūlara geldi. Bānūlar suǿāl (4) idüp ĥerįf de eyitdi: “Sulŧānum, 

bu gelen Hūmān ibn-i Veyse’dür. Ve yanında birāderiñüz Şeyde ile Nāhįde Bānū bend 

ile (5) alup gelür.” didükde Ferngįs Bānū “Tįz varuñ baña Hūmān’ı çaġıruñ.” diyüp 

ādem gönderdi. Giden ādem varup Hūmān’ı (6) çaġırdı. Ol da gelürken bu mesįre-gāhda 

vāfir kimesneler ve bānūlar var. Āyā Įrānįlerden midür yoħsa bizden midür? Hele ne 

ise (7) şuradan geçüp gideyim.” dirken ol ādem gelüp: “Buyuruñ sizi Ferngįs Bānū 

ister.” didükde ol dem ne disün, gitse olmaz, (8) gitmezse307 yine olmaz. Ol gelenlere: 

“Varuñ, benden sulŧān-ı bānūyāna duǾālar idüñ. Şimdi elümde esįrlerüm vardur. 

Varamam. (9) Zįrā girüden pederi Efrāsiyāb geliyor. Śoñra baña ‘Niçün esįrleri bıraġup 

gitdüñ?’ diyü Ǿıtāb ider.” diyüp gitmedi. Ol (10) ādemler ne disün. Dönüp bānūya 

geldiler. Aĥvāli bildürdiler. Menūce Bānū bunı işidüp ġażaba geldi. “Baķ nā-bekārın 

(11) söyledügi cevābı.” diyüp dönüp Menūce Bānū: “İy hemşįre! Niçün minnet eylerüz? 

Varup esįrleri elinden alup gelelim.” (12) didi. Hemān üç yüz miķdārı niķābdār cāriye 

ve yüz ķadar zįr-dest-i ħādim ile süvār olup “Hā!” diyince Hūmān’a (13) irüp öñin 

kesdirdiler. Kendü ilerü varup Hūmān’a baķa “Yā Hūmān seni Ferngįs Bānū çaġırtdı. 

Niçün gelmedüñ? (14) Ve bu esįrler didügüñ bizüm ķarındaşımuz degül midür? Śalıvir 

birāderimüz Şeyde ile Nāhįde Bānū’yı da. Var sen ķanda giderseñ (15) git.” didükde 

Hūmān ibn-i Veyse gördi. Menūce Bānū’dur: “Ħayır iy bānū! Śalıvirmem śoñra 

pederüñ Efrāsiyāb’a ne cevāb (16) vireyim. Beni öldirür.” diyü Ǿinād idüp śalıvirmedi. 

Hemān Menūce Bānū ilerü yüriyüp işāret eyledi. Ħādimler (17) hücūm idüp Şeyde ile 

Nāhįde Bānū’nuñ üzerinde olanları ŧaġıdup Şeyde’yi ve Nāhįde Bānū’yı ħalāś 

eylediler. (18) Hūmān māniǾ olayım śandı. Menūce Bānū el tįġa urup Hūmān’a bir eyü 

zaĥm urup raħşın helāk eyledi. (19) Ammā Hūmān urmaġa ķorķardı. Bu arada Bįjen 

daħı gelüp irişdi. Hemān Tatarlar Hūmān’ı alup girü ķaçdılar. Meger (20) şāh ve Rüstem 

daħı cümle şeh-zādegān ve dilāverān ile binüp gelürlerdi. Bįjen’i ilerü ħabere 
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göndermişlerdi. Bānūlar (21) ħaber-dār olup istiķbāl eylediler. Şāh’uñ ve Rüstem’üñ 

öñine düşüp ol mesįre-gāhda ķaśra indürdiler. Şeyde308 ibn-i (22) Efrāsiyāb daħı Nāhįde 

Bānū ile gelüp şāh ve Rüstem’üñ elin öpüp Ǿöźr dilediler. Bānūlar aĥvāli Keyħusrev’e 

naķl idüp (23) ve şefāǾat eylediler. Bu kere Keyħusrev Kāmrān ve gerek Rüstem 

bunlaruñ cürmlerin Ǿafv idüp bānūyı Şeyde’ye virmege (24) taǾahhüd eylediler. Nāhįde 

Bānū varup pederi Ħāķān-ı Büźürg’üñ elin öpdi. Andan oturup ġayrı Ǿayş-ı nūşa (25) 

bünyād urdılar. Żiyāfet ŧaǾāmı gelüp yidiler. BaǾde’ŧ-ŧaǾām meclis tāzeleyüp ele cām 

alup Ǿayş-ı nūşa ve źevķ-i śoĥbete [310a] (1) śoĥbete başladılar. Ol ŧarafdan Hūmān’ı 

alup giñ yire çıķardılar. Zaĥmın śarup bir ġayrı raħşa süvār eylediler. (2) Dönüp 

Efrāsiyāb yimeklige indügi yire geldiler. Efrāsiyāb daħı ġayr[ı] ķalķup binmek üzere 

iken ķaçanlar gelüp dökildiler. (3) Efrāsiyāb Ħān görüp “Bre nedür aślı? Kimden 

ķaçarsıñuz?” diyince ĥerįfler olduġı gibi naķl eylediler. Nā-gāh Hūmān (4) geldi. 

Efrāsiyāb Hūmān’dan suǿāl eyledi. VuķūǾı üzere beyān idüp: “Nā-bekār nāķıś timürci 

oġlu Bįjen daħı ķanda imiş (5) çıķageldi. Bunlara yardım idüp Menūce Bānū’ya ķafadār 

oldı. İşte bizi bu ĥāle ķoyup şeh-zāde ile Nāhįde Bānū’yı (6) ħalāś eylediler.” didükde 

Efrāsiyāb Bre binüñ eyledi. Yüz biñ Türk Tatar Ǿaskeri süvār oldı. Efrāsiyāb ılġar ile 

(7) ol mesįre-gāha ŧoġrı yüridi. Tā kim mesįre-gāha yaķın geldiler. Efrāsiyāb, Veyse, 

Nejād ilerü yürimiş-idi. Gelüp (8) gördi Şāh-ı Įrān ve [R]üstem-i Dāstān vesāǿir 

dilāverān gelüp oturmışlar. Mesįre-gāhuñ ķaśrında Ǿişret iderler. Üzerlerine (9) 

varmaġa cesāret idemeyüp yan çizdi. Ordusına ŧoġrı yüriyüvirdi. Ammā Keyħusrev 

Kāmrān ve Rüstem (10) gördiler Efrāsiyāb gelüp kendilerin görince ordusına ŧoġrı gitdi. 

Keyħusrev Kāmrān Efrāsiyāb’uñ ol vażǾın (11) görüp inçindi. “Gördiñüz mi şu ħūn-

rįzüñ bį-gāne vażǾına düşmenlerüm olanlar cümle gelüp rām oldılar. (12) Adı dedem 

olsa gerekdür. İtdügi muǾāmelāt-ı Ǿadüvveyi cān olanlar eylemez.” diyüp müteǿellim 

oldı. Rüstem Keyħusrev’üñ (13) öyle olduġın görüp döndi. Keyħusrev’e: “Pādişāhum, 

öyle olur bilürsin. Aślından Efrāsiyāb bir tende-ħū-yı (14) tez-mizāc kimesnedür. ǾĀķıl 

olan kimse anuñ vażǾından müteǿellim olmaz. Ancaķ ādem gönderüp daǾvet eyleyem 

gelsün.” didükde (15) Keyħusrev Kāmrān: “Gelmez yā Rüstem. Hemān nāfile sözüñ 

yabana gider.” didükde Rüstem: “Pādişāhum. Elbetde diler, dilemez ben anı ĥużūrıña 

(16) bu maĥal getürirem.” diyüp döndi. Gįv’e: “Yā Gįv, var benden ve şāh aġzından 

selām eyle. ‘Bir işdür oldı. Arada żāyiǾ olmış (17) yoķ. Ķızı babasına teslįm eyledük. 
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Oġlu Şeyde şeh-zāde daħı bunda. Gelsün sįne olup aradan cümle küdürāt defǾ (18) 

olsun. Ve nā-murād olanları ber-murād eyleyelim. Andan śoñra biz de işümüze 

gidelim, didiler.’ diyüp getür.” didükde Gįv: “Nola!” (19) diyüp raħşına süvār olup 

leşker-i Efrāsiyāb’a gitdi. Bu kez bār-gāhı Efrāsiyāb’dan içerü girüp temennādan śoñra 

Rüstem’üñ (20) sipārişin eyledügi minvāl üzere söyleyüp: “Buyuruñ, gidelim.” didükde 

Efrāsiyāb: “Ħayır yā Gįv! Gidemem. Benden yaña tamāmdur. Niçe (21) dilerlerse 

eylesünler. Her ħusūś ile ħāŧırum ħoşdur. Beni incitmesünler. Kendü ĥālime ķosunlar.” 

didükde Gįv gördi olmaz. (22) Dönüp yine Keyħusrev’e geldi. Efrāsiyāb’uñ cevābın 

ifāde idüp gelmedügin bildürdükde Rüstem dönüp Zenge-i Şāvrān’a (23) “Yüri, sen var 

söyle. Elbetde gelüp bunda olsun. Bir ĥālle Ǿöźrü bahāne eylemesün.” diyüp Zenge’yi 

gönderdi. Zenge-i (24) Şāvrān daħı raħşına süvār olup bār-gāh-ı Efrāsiyāb’a varınca 

Zenge’yi görenler girüp Efrāsiyāb’a: “Zenge-i Şāvrān geldi.” (25) didiler. Aślā 

Efrāsiyāb aldurmayup: “Ķo gelsün. Žāhir bellü kim daǾvete gelmişdür. Ammā 

gitmem. Bildüginden ķalmasunlar.” didi. Bu maĥalde [310b] (1) Zenge-i Şāvrān daħı 

destūr ile Efrāsiyāb ĥużūrına girüp ādāb u erkān icrāsından śoñra: “Buyuruñ iy Şāh-ı 

Tūrān (2) sizi Şāh-ı Įrān Keyħusrev Kāmrān ve śāĥib-ķırān-ı Ǿālem Rüstem Dāstān 

daǾvet ider. ‘Gelsün bir vech-le Ǿöźr bahāne eylemesün. (3) Gelmedükçe olmasun. 

Elbetde gelsün.’ diyüp teǿkįd idüp beni gönderdi.” didükde Efrāsiyāb: “Gitmem yā 

zengį. Baña niçün (4) ibrām iderler?” diyüp yüzin öte cānibe çevirdi. Zengį neylesün 

dönüp geldi. Rüstem’e ve Şāh’a Efrāsiyāb’uñ itdügi (5) muǾāmeleyi ve virdügi cevābı 

söyledi. Keyħusrev dibelik mütelāşį olup: “Ferāġat eyle yā Rüstem. Ben saña 

muķaddem didüm Efrāsiyāb (6) ħūn-rįzdür, gelmez, diyü. Gelmezse kendi bilür.” 

didükde Rüstem eyitdi: “Pādişāhum. Bu ķadar olduķdan śoñra gelmedükçe kendi 

ĥāline (7) ķomayuz.” Bu kerre döndi Ferāmurź’a baķup: “Var gözüm nūrı đarb-ı dest 

Efrāsiyāb’ı getür.” didükde Ferāmurź: “Pe-ser-çeşm” (8) diyüp İblāġ-ı309 Baĥrį’ye 

süvār olup yalıñız Ǿazm-i Efrāsiyāb eyledi. Bār-gāh-ı Efrāsiyāb’a varduķda görenler 

Efrāsiyāb’a (9) “Ferāmurź geldi.” didiler. Bu kez Efrāsiyāb telāşa düşdi. “Niçe eylesem 

ki elinden ħalāś olsam.” diyüp ĥįle fikrine (10) düşdi. Ferāmurź daħı bār-gāh ķapusında 

İblāġ-ı Baĥrį’den inüp apul apul içerü girdi. Efrāsiyāb öñine varup (11) Ǿaşķ eyledi. Ve 

ādāb icrā eyledükden śoñra: “Buyuruñ yā Efrāsiyāb, seni pederüm Rüstem ister ve 

Şāh-ı Įrān Keyħusrev Kāmrān (12) ister. Bir vech-ile Ǿöźr eylemeyesiz. Zįrā elbette seni 
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ne yüzden olursa olsun alup giderem.” didükde Efrāsiyāb (13) dönüp Ferāmurź’a: “Yā 

Ferāmurź! Birāderüñ merhūm Sohrāb rūĥı-cün beni incitme. Merd-i güzįn iseñ, er iseñ 

baña ibrām (14) eyleme. Eger bundan śoñra gidelim dirseñ nāmını erenler defterinden 

ķazıram.” didükde bu kez Ferāmurź Efrāsiyāb’uñ bu yemįnlerini (15) ve bu gūne ricāsın 

görüp civānmerk nā-bekār Tatar-peçe diyüp ol aradan dönüp Rüstem’e geldi. Gördiler 

(16) Ferāmurź daħı boş geldi. Rüstem: “Niçe oldı gözüm nūrı? Ol tende-ħūy gelmedi 

mi?” didükde Ferāmurź: “Ħayır devletüm (17) ata! Baña şöyle vażǾ eyledi.” diyüp 

olduġı gibi naķl eyledi. Rüstem: “Hay nā-bekār Efrāsiyāb! Gör ben daħı saña 

neylerem.” (18) diyüp yirinden ķalķdı. Keyħusrev: “Otur yā Rüstem, gelmez. Sen daħı 

beyhūde zaħmet çekersin.” diyü biraz kināye söz söyledi. (19) Rüstemdür: “Şimdi alur 

gelürem. Hemān duǾādan unutmayuñ.” diyüp Ebreş’e süvār olup ŧoġrı Efrāsiyāb’a 

vardı. (20) Bār-gāh-ı Efrāsiyāb’a irüp baĥrįden indi. Apul apul yürüdükde ammā 

muķaddem “Rüstem geldi.” diyü Efrāsiyāb’a ħaber (21) virdiler. Efrāsiyāb Rüstem’üñ 

adın işidince keyfi bozuldı. Ġayrı Ǿaķlı kesdi ki Rüstem bi-eyy-i vechegān310 kendüsin 

(22) alup gider. Bu arada Rüstem dįvān-ı Efrāsiyāb’a girüp Ǿaşk eyledi. Cümle 

Efrāsiyāb’uñ erbāb-ı dįvānı mehābet-i Rüstem’den (23) gürredek ayaġa ŧurup merĥabā 

ve temennā eylediler. Hemān Rüstem, ibtidādan “Śaķın yā Efrāsiyāb. Baña daħı yemįn 

virme. (24) Zįrā dįnüm ĥaķķı-cün seni bi-eyy-i ĥālin311 alup gitsem gerekdür.” diyince 

Efrāsiyāb’uñ dört yanı deñiz oldı. Ķarşu virecek (25) cevāb bulmayup şaşdı ķaldı. 

Rüstem eyitdi: “Ķalķ gidelim. ǾAyıbdur seni Şāh-ı Įrān daǾvet idüp bu ķadar [311a] (1) 

bu ķadar dilāver göndere de sen muħālefet idüp gelmeyesin. Ġayrı külliyet ile cürm ve 

ķabāĥat sende olur.” (2) didükde Efrāsiyāb gördi. Rüstem’üñ ibrāmı ziyādedür. Beher 

ĥāl gitmedükce olmaz. Mülāyemet gösterüp: “Neyleyem yā Rüstem! (3) Pek ibrām 

eylersin. Şimdi ben Keyħusrev öñine varmaġa yüzüm yoķdur. Arada niçe işler oldı. 

Bā-ħuśūś (4) Įrān pehlivānları baña Ǿadüvv olmışlardur. Şāyed biri muħālif vażǾ idüp 

ben de śabra taĥammül idemem de arada (5) bir ġavġāya bādį olur, diyü gitmem.” 

didükde Rüstem eyitdi: “Elem çekme yā Efrāsiyāb! Kimse saña aślā cevāb-ı (6) nā-sezā 

söyleyemez. Ħāŧıruñ ħoş ŧut.” didi. Efrāsiyāb nā-çār ķalķup begler ile süvār olup 

Rüstem ile berāber (7) muśāĥabet iderek leşker-i Įrān’a geldiler. Dįvān-ı Keyħusrev’e 

gelüp Keyħusrev Kāmrān daħı Efrāsiyāb’ı śāĥib-ķırān-ı (8) Ǿālem Rüstem-i Dāstān 

                                                 

310 Muhakkak surette. 

311 Herhalde, mutlaka. 
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getürdi.” diyü ħaber virdiler. Ol da fermān eyledi. Cümle anda olanlar istiķbāle 

çıķdılar. (9) Rüstem raħşından inüp Efrāsiyāb daħı indi. Dįvāna girüp Keyħusrev’e ŧoġrı 

yüridükde Keyħusrev Kāmrān (10) daħı ķıyām idüp Efrāsiyāb’ı taĥta çıķardılar. 

Keyħusrev ile muǾānaķa idüp görüşdiler. Keyħusrev Efrāsiyāb’ı tā (11) yanına aldı. 

Gerşįvez’i daħı Selāmūn Dānā yanına oturdup sāǿir beglere daħı śandalįler gösterdiler. 

(12) Herkes geçüp yirlü yirinde ķarār eylediler. Ġayrı aradan küdūrat gidüp birlik 

oldılar. Keyħusrev Kāmrān emr eyledi. (13) Żiyāfet ŧaǾāmı tedārükinde. Ħulāśa-i kelām 

üç gün Keyħusrev Kāmrān Efrāsiyāb’a cümle Tūrān begleriyle żiyāfet eyledi. (14) 

Üçinci gün bir yirde yine ol mesįre-gāh ķaśrında yiyüp içerken ormandan berü bir 

kütürdi oldı. “Āyā (15) ney ki” diyü ol cānibe baķışdılar.  

 

Ammā üstād eydür: Meger Būrzū’ya Efrāsiyāb Māverāǿü’n-nehre gelince Şeyde’yi ve 

Nāhįde (16) Bānū’yı śanǾatle getürdüp ikisin daħı bende çeküp aldı gitdi.” diyü ħaber 

varduķda Būrzū daħı o[n] beş yigirmi (17) ķadar pehlivān ile süvār olup Efrāsiyāb’uñ 

arķurı öñin kesdirüp Şeyde ile bānūyu elinden alsa gerek (18) idi. Lākin Efrāsiyāb ılġar 

ile gidüp Būrzī irişimedi ķafasına düşüp ol idi kim gelüp ormandan (19) çıķa düşdi 

gördi. Cümle Įrān ve Tūrān dilāverleri bir yirde oturup Keyħusrev ile Efrāsiyāb daħı 

bir taĥt (20) üzere oturup Ǿişret iderler. Būrzī bunları böyle görince geçüp gitdi. Vardı 

ilerüde bir dıraħt (21) sāyesinde indi. Ammā berüde gördiler kim Būrzī on beş yigirmi 

ķadar dilāverler ile gelüp kendülerüñ olduġı (22) yire gelmedi. İlerü geçüp bir dıraħt 

sāyesinde indi. Keyħusrev Kāmrān daħı görüp “Būrzī degül midür şol (23) geçüp dıraħt 

sāyesinde nüzūl iden?” didükde “Belį!” didiler. Keyħusrev: “Yā niçün bunda gelmedi? 

ǾĀli cenāb śāĥibi (24) dilāver teklįf-i daǾvet ister. Şöyle āmednį gelmege teveķķį eyler.” 

didükde Rüstem: “Ħayır pādişāhum. Hemān ĥicāb eyledüginden(25)dür.” diyüp Gįv’e 

eyitdi: “Var söyle gelsün niçün öyle ħılāf yirde indi?” didi. Gįv varup Rüstem’üñ 

didügi [311b] (1) gibi söyleyüp “Buyuruñ!” didi. Būrzū biz öyle eylemedük kim bir 

daħı ol meclise varup yüz yüze baķayuz. Berüden ol (2) ŧarafa varur yoķdur.” didi. Gįv 

dönüp bu söz ile gelüp şāha ve Rüstem’e ħaber virdükde Rüstem’dür. “Başı (3) 

cehenneme uġur olsun.” didi. Ammā Keyħusrev melūl oldı. Źāl-i zamān şāhuñ ĥüznin 

görüp: “Varalım, biz getürelim.” (4) diyüp yirinden ķalķup raħşına süvār olup Būrzū’ya 

Ǿažįmet eyledi. Būrzū daħı görüp bildi kim kendülere gelür. (5) Hemān yanında 

olanlara: “Tįz binüñ idüp śaġ ve śola baķunmayup ŧoġrı Sįstān ŧarafına aldı 

yüriyüvirdi. (6) Źāl-i Zamāl ve Zevvāre gördiler. Būrzū kendüleri görince aldı 
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yüriyüvirdi. Anlar daħı dönüp geldiler. Nāhįde Bānū’yı (7) Şeyde ibn-i Efrāsiyāb’a ve 

Menūce Bānū’yı Bįjen ibn-i Gįv’e Ǿaķd ü nikāĥ virecek oldılar. Efrāsiyāb Keyħusrev’e 

(8) ricā eyledi. Bütün Ǿasker bundan ķalķup Behiştkend’e varup Behiştkend śaĥrāsında 

Ǿaķd idüp ikisinde ber-murād (9) eyleyelim.” didi. Keyħusrev daǾvete icābet idüp: 

“Nola!” diyüp ķalķup Ǿazm-i Behiştkend idecek oldılar. Ħāķān-ı (10) Çįn kim Nāhįde 

Bānū’nuñ pederi Ħāķān-ı Kūcek, Ħāķān-ı Seyvem diküp Çįn’e gönderdiler. Ve 

Siyāmek Şāh daħı (11) bile gidecek oldı.  

 

Ħulāśa-i kelām tedārüklerin görüp bir gün Ǿumūm üzere Sālimiyye’den ķalķup Ǿazm-

i Behiştkend (12) eylediler. Bir gün Behişt-ābād’a geldiler. Meger Keyħusrev Kāmrān’ı 

gitdügi zamān Ǿammūsı ķızı Nevrez’i şāh idüp (13) Behiştkend’e bıraķmış-ıdı. Ķızı 

Nevrez Şāh’uñ geldüginden āgāh olup istiķbāl eyledi ve getürüp ķondurdı. (14) 

Efrāsiyāb yine Behiştkend’i312 żabŧ eyledi. Bundan śoñra Efrāsiyāb Ħān cümlesine üc 

gün żiyāfet idüp sūr (15) tedārükleri görildi. Andan bünyād urdılar. Ķırķ gün ķırķ gice 

Ǿažįm sūr oldı. Yidiler içdiler. Otuz ŧoķuzıncı (16) gün dānālar gelüp Menūce Bānū’yı 

Bįjen’e ve Nāhįde Bānū’yı Şeyde ibn-i Efrāsiyāb’a Ǿaķd idüp aħşama iki (17) dāne 

gerdek-ħāne ķaśrı peydā eylediler. Birin Menūce Bānū’ya ve birin Nāhįde Bānū’ya 

ĥacle-gāh olmaķ üzere ve bānūları (18) zer ü züyūra ġarġ idüp neşşāteler ikisin daĥı 

ħasene-zįb zįnet virüp yüzlerine al divaġ aśdılar. Birazdan (19) evvel Bįjen’i getürüp 

Menūce Bānū’nuñ üstüne ķodılar. Andan geçüp Şeyde’yi daħı Nāhįde Bānū üzere 

ķoyup döndiler. (20) Ol gice śabāĥ olınca yine sūr, herkes zevķinde.  

 

Ammā biz gelelim Bįjen’e. Bįjen313 gerdek-ħāneye girüp iki yirde (21) sütūn miŝāli 

şemǾa-yı kāfūrį fürūzān olmış ve bir ŧarafa bir cāme-ħvāb tezyįn eylemişler. Bir 

cānibde daħı (22) bir mülūkį muhtasar-nįm meclis ķurulmış. Üzerine zerrįn pūşįde 

çekilmiş. Bir kūşede daħı Menūce Bānū cevāhire ġarġ (23) olup yüzinde niķāb ķınāǾ 

ayaġ üzere ŧurur. Bįjen varup ibtidā bānūnuñ yüzinden ķınāǾı refǾ eylemek murād (24) 

eyledükde Menūce Bānū rıżā virmedi. ǾAŧıyyesin vaǾd eylemedükçe Menūce Bānū 

rıżā virmedi. Bįjen daħı Ǿaŧıyyesin (25) vaǾd eyledi. Menūce Bānū’nuñ yüzinden nikābın 

ķaldurdı. Ve miyānından der-āġūş idüp getürüp meclis kenārına [312a] (1) kenārına 

oturtdı. Ve kendü daħı oturup meclisüñ pūşįdesin defǾ idüp gördi. Śuraĥi ile bāde-pür 

                                                 
312 Metinde “Behistgend”. 
313 Metinde “Bįzen”. 
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(2) ve śāġar zerrįn müheyyā ŧurup Bįjen śāġar-ı sürāħį eline alup ŧoldurdı. Evvel bi-lā-

cürǾa nūş eyledi. Bir daħı (3) ŧoldırup Menūce Bānū’ya śundı. Menūce Bānū biñ nāz-

ıla güc-ile aldı. Nūş idüp śāġarı Bįjen’e (4) virdi. Bįjen daħı alup “nūş-bāź” diyüp yine 

ŧoldurdı. Kendü içdi. Bir daħı ŧoldırup Menūce Bānū’ya (5) virdi. Ĥāśılı üçer cām nūş 

eylediler. Bįjen Menūce Bānū’yı śoĥbete çeküp niçe ŧarafdan söz açdı. Ammā (6) 

Menūce Bānū söylemez. Bįjen taǾaccüb-künān “İy nāzenįnüm. Niçe günlerdür kim 

sen benüm hem-dem ve hem-śoĥbet olup bu deñlü (7) şįrįn-kārlıķ iderdüñ. Şimdi saña 

noldı, söylemezsin. Yoħsa böyle olduġından ĥaž eylemedüñ mi?” didi. Bānū (8) yine 

cevāb virmedi. Bįjen anı bilmez kim ķızların ibtidā gicesi öyledür. Anlaruñ da nāz ve 

istiġnā idecek faķaŧ (9) bir giceleri vardur. Sāǿir giceleri aña beñzemez. Ĥāśılı Bįjen 

gördi bu śoĥbetde meze yoķdur. “Belki cāme-ħvāb (10) śoĥbetinde meze buluna.” diyüp 

başladı bānūnuñ dügmelerin birer birer güşād eylemege.  

 

El-ķıśśa güşād idüp şalvarda (11) netįce virdi. Kendi daħı hem-cinān ikisi de sāde birer 

bį-rehn ile ķalduķda bu kerre el açup Bįjen Bānū’yı bülbül ķafesi gibi (12) miyānından 

ķapup deryāya neheng dalduġı miŝāl ķaśr-ı cāme-ħvāba dalup bir elin altından bir elin 

üstünden (13) Menūce Bānū’ya […]314 ve ilĥāķ idüp der-āġūş eyledi. Andan yüzin 

yüzine sürüp leblerinden pūs idüp (14) baǾde ol turunc mānendi nār-mestānın oħşayınca 

Bįjen’üñ ebu’l-Ǿabįd-i kāşānesi ĥarekete gelüp nāfe-i Bįjen’e (15) bāş urdı. Başladı 

Menūce Bānū’ya niyāz eylemege. Menūce Bānū nāz idüp nāz u niyāz kemāle irdi. 

Menūce (16) Bānū ġayrı insaf idüp teslįm oldı. Ve śırtı üzere geldükde Bįjen iki zānūsı 

üzere geldükde bānūnuñ (17) raǾşe-künān pāyların zemįnden refǾ idüp iki döşine ķodı. 

Ve miyān-dānına nažar eyledi. Aķ ve śāf bu mücellā (18) ve bį-mūmāret kūceni gibi bir 

yumrı nesne yatur. Hemān el deste-i ādem idüp ol yatan nesneye nesne meze idi. (19) 

Ammā dehān açup zer-desteyi tā-be-tıraş yutdı. Der-Ǿaķab dehānı ħūn oldı. Bįjen 

çalışa çalışa güc-ile (20) zer-destesin çıķardı. Bįjen Menūce Bānū’nuñ bikrin izāle 

eyledi.  

 

Bu kez Bįjen’üñ Menūce Bānū’dan iki oġlı (21) olsa gerekdür. Birinüñ adına Bįjen ve 

birinüñ adına Erdeşįr diyeler. Çünkim gice mürūr idüp śabāĥ oldı. (22) BaǾde’l-ġusl 

Bįjen ve Şeyde dįvāna gelüp Bįjen’e Efrāsiyāb ħılǾat geyürdi. Şeyde ibn-i Efrāsiyāb’a 
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Ħāķān-ı Çįn (23) ħılǾat geyürdi. Birķaç gün daħı yidiler ve içdiler. Śayd u şikār eylediler. 

Bir gün Ħāķān-ı Çįn Siyāmek Şāh (24) iźin alup Ǿaskerleri ile vilāyetlerine gitdiler.  

 

Birķaç günden śoñra Keyħusrev Kāmrān daħı Įrān cānibine gitmek (25) murād eyledi. 

Vālidesi Ferngįs Bānū’ya eyitdi: “İy vālide-i müşeffiķa, var pederüñ Efrāsiyāb Ħān’a 

benüm aġzumdan daǾvet [312b] (1) eyle, Įrān’a berāber gidelim. Varup Belħ’de daħı 

birķaç gün yiyüp ve içüp śayd u şikār ve źevķ-ı śoĥbet (2) eyleyelim.” Yine muǾazzez 

ve mükerrem bu ŧarafa irsāl eylerüz.” didükde Ferngįs Bānū daħı “Nola!” diyüp ķalķdı. 

Pederi Efrāsiyāb (3) Ħān’a vardı. Görişüp elin öpdi ve eyitdi: “Devletüm ata oġlum 

Keyħusrev Kāmrān selām eyler. ‘Luŧf eylesün Şāh-ı Tūrān (4) bizümle bile Įrān’a 

gitsün. Anda birķac gün Ǿayş-ı nūş idüp śayd u şikār idelim.’ didi. Sizi daħı daǾvet 

eyledi. (5) Ne dirsiz? Gider misiz?” didükde Efrāsiyāb: “Ħayır ķızım gidemem. Zįrā 

bilürsin Įrān pehlivānlarında deñsüz pehlivān (6) çoķdur. Ben daħı tįz-mizāc kimseyem. 

Śoñra bed-evżāǾ iderler de ben taĥammül idemem. Lā-büd bir ġavġāya müǿeddį olur. 

Benüm (7) ĥavśalama el virmez.” didükde Ferngįs Bānū gördi. Pederi gitmez. Dönüp 

Efrāsiyāb’a: “İmdi devletüm ata sen (8) gitmez-iseñ bārį vālidem Sįmįn-ber Bānū ile 

Bįrān bin Veyse’nüñ ķızı Servināz’ı śalıvir. Ve Bįrān’ı (9) daħı bile ķoş gidelim. Įrān’da 

beş on gün eglesünler. Yine ne zamān murād eylerse yanına Ǿasker ķoşaram. (10) 

MuǾazzez ve mükerrem getürsünler.” didükde Efrāsiyāb ķızı Ferngįs Bānū’nuñ ħāŧırı 

içün rıżā virüp śalıvirecek (11) oldı. Ferngįs Bānū şād olup pederinüñ elin öpdi. Andan 

ķalķup ĥarem-i Efrāsiyāb’a Ǿazm eyledi. Tā kim ĥareme (12) girüp vālidesi Sįmįn-ber 

Bānū’ya buluşdı. Ve elin öpüp kendüsin Įrān’a götürmege pederi Efrāsiyāb’dan (13) 

iźin alduġın ħaber virdi. “İy valide. Tedārük görüp ĥāžır ol. İşte Bįrān ibn-i Veyse’nüñ 

ķızı Servināz (14) Bānū daħı gitse gerekdür. Bįrān ile bile.” didi. Sįmįn-ber Bānū ĥaž 

eyledi. İki gün daħı eglenüp anlar daħı cümle tedārüklerin (15) görüp Bįrān ibn-i Veyse 

daħı söylenüp bir gün Keyħusrev Kāmrān fermān eyledi. “Göçdür yarın Įrān’a” diyü. 

Ŧūs (16) Sipehped’e de bütün Ǿaskerde yir yir nidā itdürdi.  

 

ǾAsker ĥāžır olup irtesi Efrāsiyāb daħı bütün Tūrān pehlivānları (17) ile süvār oldı. 

Keyħusrev Kāmrān’ı ve Rüstem Dāstān’ı gönderdi. Kendi daħı üc sāǾat miķdārı gidüp 

Keyħusrev (18) Efrāsiyāb’ı döndürdi. Efrāsiyāb ile vedāǾlaşup Efrāsiyāb girü döndi. 

Keyħusrev Kāmrān ve Rüstem-i Dāstān “Ķandasın (19) Įrān-źemįn?” diyüp revān 

oldılar. Yiye içe bir gün gelüp Belħ’e dāħil oldılar. Meger Keyħusrev Kāmrān Tūrān’a 
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(20) gitdügi zamān taĥt-ı Įrān’a Ġażanfer Şāh’ı vekįl naśb idüp gitmiş-idi. Şimdi gelince 

Ġażanfer Şāh istiķbāl (21) idüp getürdi. Keyħusrev’e yine taĥtı teslįm eyledi. Keyħusrev 

de taĥta çülūs eyledi. Andan büyük vālidesine ve Bįrān (22) ibn-i Veyse’nüñ duħteri 

pākįzesi Servināz Bānū’ya ve Bįrān’a żiyāfet eyledi. Üç gün Keyħusrev’üñ żiyāfeti 

tamām olduķda (23) śāĥib-ķırān-ı Ǿālem Rüstem ibn-i Źāl żiyāfet eyledi. Andan śoñra 

Ferāmurź żiyāfet eyledi. Źāl-i zamān żiyāfet eyledi. (24) ġayrı bānūlar żiyāfet eylediler.  

 

Ħulāśa-i kelām Efrāsiyāb’uñ ħatunına ve Pįrān ibn-i Veyse’nüñ ķızına ol ķadar Ǿizzet 

(25) ü ikrām olundu{n} kim vaśfa gelmez. Pįrān’a ħōd cümle Įrān dilāverleri ve Belħ 

ve Zābulistān serverleri Ǿalā ĥadde żiyāfetler [313a] (1) żiyāfetler idüp Ǿažįm riǾāyetler 

eylediler. Ol mertebe kim Pįrān ibn-i Veyse riǾāyetlerinden şerm-sār oldı. 

Żiyāfetlerdür (2) tamām oldı. Andan Ferngįs Bānū da ĥarem ile başladılar żiyāfete. 

YaǾnį Keyħusrev Kāmrān ħatunı Şemse Bānū ve Nevrūz (3) Şāh ħatunına māder-i 

Ŧūs’dur. Rüstem māderi Ridāye Bānū ve Ferāmurź māderi Senduħt Bānū ve Kāvus 

Kāmrān (4) ħatunı315 ve keźā ve keźā bānuvān żiyāfetler eylediler. Bunlar daħı tamām 

olduķdan śoñra Ferngįs Bānū yaylaķ tedārüki (5) görüp ħāżır oldı. Bānuvān-ı Belħ ile 

bir gün Ǿazm-i yaylaķ eylediler. Bu ķadar cāriye ve ħādim ile tā kim yaylaķa (6) varup 

nüzūl eylediler. Maŧbaħlar ķurılup gün-ā-gün iŧǾame-i nefįseyi ve ŧulum ŧulum bāde 

ile meclisler müĥayyā oldı. (7) Ol Ǿaśırda merd u zen ekŝerį şarāb nūş iderlerdi. Şimdiki 

gibi Ǿayb ve ĥarām degüldi. ǾAyş-ı nūşa bünyād (8) urdılar. Bu minvāl üzere birķac gün 

yaylaķ śafāsı eylediler. Eñ śoñ bu dünyā ĥālidür her şeyden uśan (9) gelür. Ġayrı 

bānūlara yaylaķdan daħı ġınā gelüp “Şimden girü buradan kām alup uśandan şehre 

gidelim.” didiler. (10) Ortalıġı devşürüp Ǿazm-i şehr eylediler. Ĥikmet gör kim ötede 

bunlar yaylaķdan gec ķalķup berüye gelince (11) aħşa[m] oldı. Bįrān’uñ ķızı Servināz 

Bānū orduya ŧoġrı gitdi. Babası Pįrān’a varsa gerek idi.  

 

(12) Ammā üstād eydür: Keyħusrev Kāmrān ve Rüstem Dāstan veśāǿir dilāverān ile 

meclis ķurup kendi sarāyında (13) Ǿişret eyler idi. Çünkim aħşam oldı. Pehlivānlar daħı 

birer birer meclisden ķalķup bār-gāhlarına gitdiler. (14) Bįjen daħı ķalķup bār-gāhına 

gitdi. Ammā ziyāde mest olmış-ıdı. Giderken ķarşudan Ferngįs Bānū daħı yaylaķdan 

(15) gelür idi. Raħşından indi ve raħşını ġulāma virüp Ferngįs Bānū’ya selāma ŧurdı. 

                                                 
315 Metinde “ħanunı”. 
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Ferngįs Bānū daħı (16) Bįjen ibn-i Gįv berāberine geldükde selām virdi. Bįjen ibn-i Gįv 

ķad-ĥamįde ķılup selām aldı. Ve Ferngįs Bānū’nuñ (17) varup ġāşiyesin ŧutup piyāde 

yanınça vāfir yir gitdi. Bįjen’üñ murādı tā sarāyına varınca öyle gitmek (18) idi. Ammā 

Ferngįs Bānū Bįjen’üñ murādını fehm idüp döndi. Bįjen’e “Ber-ħūrdār ol dilāver. 

Ġayrı yeter. Dön (19) var bār-gāhuña sen de rāĥat eyle. Zįrā keyfüñ kemāl üzere 

irişmişdür.” didükde Bįjen: “Ħayır sulŧānum. Tā sarāy-ı (20) Humāyūn’a varınca 

gideyim.” diyü hvāhiş gösterdi. Ammā Ferngįs Bānū: “Yoķ yoķ yā Bįjen. Ħiźmetüñ 

tamāmdur. Ber-ħūrdār (21) ol.” diyüp nevāriş eyledi. Ve and virüp Bįjen’i döndürdi. 

Bįjen “Ħoş imdi sulŧanum. ǾÖmrüñ devletüñ efzūn (22) olsun.” diyüp [du]Ǿā316 iderek 

döndi. Zįrā ziyāde mestüñ yeksebānı ķaderdür.  

 

Ĥāśılı Bįjen tekrār raħşına süvār olup (23) giderken nā-gāh Pįrān’uñ duħteri olan 

Servināz Bānū daħı Ferngįs Bānū’dan ayrılup orduda pederi Pįrān’uñ (24) bār-gāhına 

giderken Bįjen aña daħı rāst gelüp selāma ŧurdı. Ammā Servināz’uñ ħādimleri Bįjen’i 

bilmezler idi. (25) “Bre bį-gāne kimesne yoluñ üzerinde ŧuravardı. Śavışup bir cānibe 

gitmedi. Ħādimüñ biri ilerü yüriyüp elinde [313b] (1) olan hezārān ile “İy bį-gāne şöyle 

yoldan bir ŧarafa śavuş, geçelim.” Bįjen çünkim mest idi. Ħādimüñ (2) öyle dimesi 

Bįjen’üñ nefsine güc gelüp: “Ĥacı efendi giçe ķarañuluķdur. Geç git yolıña. Benüm 

kimseye żararum (3) yoķdur.” didükde ammā ħādim Bįjen’üñ bu sözinden alınup 

ġażaba gelüp elinde olan hezārānı ķaldırup (4) “Bre hey […]317 saña dimez miyem, bir 

ŧarafa git.” diyüp bir kerre hezārān ile Bįjen’i urdı. Bįjen bu ĥāli görince (5) olanca 

keyfi başına śıçrayup mecnūna döndi. “Hay melǾūn, sen misin beni uran?” diyüp at 

sürdi. (6) Ol ħādimüñ kellesine bir muşt-ı pehlivānį niçe urdı ise kellesi ħurd oldı. Ol 

bir ħādimler ve cāriyeler (7) bu ĥāli görüp “Bre bre bį-gāne kāfūr aġayı muşt-la urup 

ķatl eyledi. Bu naśıl işdür? Bre ne ŧurursuñuz, (8) uruñ!” diyüp her biri tįġ çeküp Bįjen 

üzerine bir uġurdan hücūm eylediler. Bir kerre Bįjen daħı miyānından (9) tįġ-i āteş-

rengin çeküp Ǿuryān eyledi. Ve bunlara girişüp fi’l-ĥāl bir miķdārını helāk eyledi. Bu 

kez ħavflarından (10) perākende olup öñinden śavuşdılar. Bānū ħōd böyle iş gördügi 

yoġ-ıdı. Şaşup ķaldı. Hemān (11) Bįjen’üñ gözi Servināz Bānū’ya rāst gelüp at çökertdi. 

İrüp Servināz Bānū’yı düvālinden ķapup ķucaġına (12) aldı. Ve atınuñ başın döndürüp 

                                                 

316 Metinde “dal” harfi olmadan  şeklindedir. Kelimenin “duǾā” olduğu tahmin edilmektedir. 
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bār-gāhına dek gitdi. Ħādim ve cāriyyeler feryāda başladılar. Bu arada Güşāsb (13) 

Bānū daħı Bįjen’üñ ķafasınca Keyħusrev Kāmrān’uñ meclisinden ķalķup bār-gāhına 

ŧoġrı orduya giderdi. Ol (14) yire çıķageldi. Bu feryādı görüp: “Bre nedür iy ħādimler? 

Ne feryād eylersüñüz? Kimden güç gördiñüz?” didükde (15) Ħādimler ve cāriyyeler 

daħı vuķūǾı üzere aĥvāli naķl eylediler. İşte beş on ķadar ādemümüzi helāk eyledi. (16) 

Ve bānūyı daħı alup gitdi.” didiler. Güşāsb Bānū’ya “Ķıyāfetde şol vaśfludur.” didiler. 

Bānū daħı teşħįś idüp (17) bildi kim oġlu Bįjen’dür. “Hay nā-ħalef oġlan gördüñ mi 

itdügi ķabāĥati? Şimdi babası Bįrān ibn-i Veyse (18) duyar ħātırı ķalur. Baķ baķ bunlar 

ādemdür. Ķızımuz getürüp iǾtimād eyledük. Bunlar ħōd insān degüller imiş. Belki (19) 

bu arada Keyħusrev Kāmrān’a ve pederüm śāĥib-ķırāna daħı şikāyet idüp ġavġā 

büyüye. Śoñı eyü olmaz.” diyüp ħādimlere ve cāriyyelere (20) “Śaķınuñ, gitmeñ. Ben 

varup size bānūyı getüreyim.” diyü bunlara sipāriş eyledi. Ve kendi at depüp bār-gāh-

ı Bįjen’e (21) vardı. Bįjen daħı henūz bār-gāhına gelmiş-idi. Güşāsb Bānū’yı görüp 

Bįjen’e: “İy dilāver, vālideñ Güşāsb Bānū geldi.” (22) didiler. Bįjen bozuldı. “ǾAcabā 

niçün geldi. Yoħsa itdügim ķabāĥati varup söylediler mi ola?” diyüp biraz Ǿaķlı (23) 

başına geldi. Ammā yine keyfi ziyāde idi. Nā-gāh Güşāsb Bānū bār-gāhdan görindi. 

Bįjen Servināz Bānū’yı śalıvirdi. (24) Servināz Bānū daħı ħavfından ditrerdi. Zįrā daħı 

böyle nesne başına geldügi yoķ idi. Bānū Güşāsb bār-gāh (25) öñine gelüp hemān 

raħşından źemįne indi. Pür-ġażab apul apul bār-gāhdan içerü girince Bįjen ayaġa ŧurdı. 

Ve Güşāşb Bānū’nuñ [314a] (1) Bānū’nuñ geldügin Servināz Bānū görüp şād oldı. 

Ammā Güşāsb Bānū’nuñ gözi alası dönmiş-idi. Birden Bįjen’e (2) baķa “Bre sefįh 

oġlan! Nedür bu senüñ eyledügüñ ķabāĥat? Şimdi seni nice helāk ideyim? Bu bānūdan 

sen ne istersin? Kimüñ ķızı idügüñ (3) bilmez misin? Şimdi pederi Bįrān duyarsa gelüp 

şāha şikāyet eyledügi zamān ne cevāb virürsin?” diyüp Bįjen’üñ śūretine (4) bir sille 

urup Servināz Bānū’ya “Śaķın ħāŧıruñ rencįde olmasun. Yaban oġlanı ziyāde keyf olup 

kendin bilmez maġrūr (5) olsun. Pederüñ Pįrān’a varup şikāyet eyleme.” didükde 

Servināz Bānū daħı: “Estaġfiru’l-lāh söylemem.” didi. Bįjen daħı gelüp (6) Vālidesi 

Güşāsb Bānū’nuñ elin öpdi. “Benüm bu ħuśūśda çürmüm yoķdur. İşte aĥvāl şöyle oldı. 

Beni bį-günāh (7) ħādim hazārān ile đarb eyledi. Benüm de gücime geldi. Keyf Ǿalāmeti 

ile śoñı böyle oldı.” didükde Güşāsb Bānū (8) Servināz Bānū’yı alup ġayrı Bįjen’e bir 

nesne söylemedi. Dönüp ħādimlerüñ yanına geldi. Servināz Bānū’yı yine taĥt-u’(9)r-

revvānuna bindirüp, “Var imdi śaġ ve sālim bār-gāhına.” diyüp yolladı. Ve yine 

ķafasınca uzaķdan uzaġa ķolladı. (10) Bir kimse daħı görüp śataşmasun, diyü.  
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Ammā Bįjen ħādimleri öldürince meger birķacı firār idüp cān atdılar. (11) Orduda Pįrān 

ibn-i Veyse bār-gāhına gelüp Pįrān daħı şāh meclisinden henūz ķalķup Bįjen’üñ öñince 

gelüp (12) daħı cām ħvāba henūz girmiş-idi. Bu kez ħādimler feryād fiġān iderek gelüp 

bu kez Bįrān duyup: “Nedür bu feryāduñ aślı?” (13) diyü suǿāl eyledi. Olduġı üzere naķl 

eylediler. Çünkim bu cevābı işitdi. ǾAķlı gidüp cān başına śıçradı. (14) “Naśıl 

pehlivāndur bu ķabāĥati eyleyen? Bilür misüñüz?” diyüp gelen ħādimlerdeñ suǿāl 

eyledi. Meger ħādimler evvelden görüp (15) Bįjen kim olduġın bilürlerdi. “Belį! 

Bilürüz. Rüstem’üñ ķızı Güşāsb’uñ oġlıdur.” didüklerinde ol da fikr idüp “Şimdi (16) 

ķalķup Bįjen’üñ üzerine varsam arada bir Ǿažįm fesād olmaķ görinür. Bārį ne ĥāl ise 

śabāĥ Keyħusrev Kāmrān’a (17) varup söylerem.” diyüp ķaldı. Ammā efkārdan ġayrı 

gözine ħvāb girmeyüp ol telāşda iken nā-gāh “Bānū (18) geldi.” didiler. “Bre tįz getürüñ, 

göreyim. Niçe olmışdur.” didi. Ġulāmlardan birķacı segirdüp ħādim başıdur varup (19) 

Servināz Bānū’yı alup getürdi. Babası gördi ķızınuñ beñzi uçmış. Bu kez böyle görince 

dibelik ġażabı ziyāde (20) oldı. Baķa “İy Servināz, bu vaķit sen niye geldüñ? Ŧaşrada 

ne gezersin?” didükde Servināz ħavfından “Devletüm ata! Yaylaķdan (21) bānūlar ile 

giceçe döndük.” diyüp ġayrı açmadı. Bu kez Pįrān: “Ya gelürken yolda kime rāst 

geldüñ?” didi. Servināz cevāb (22) virüp söylemedi. Pįrān: “Söyle mekkāre! Niçe oldı, 

naķl eyle. Yoħsa dįnüm ĥaķķı-çün seni helāk eylerem.” diyince bu kerre (23) bānū ħavfa 

düşüp: “Devletlü peder! Gelürken Bįjen şöyle eyledi.” diyüp olanı naķl eyledükde bu 

kez Pįrān: “Yā Servināz! (24) Ķorķaram Bįjen saña yapışdı ola.” didükde Servināz Bānū 

eyitdi: “Ħayır devletüm ata, yapışmadı.” Ammā bu iş Pįrān’uñ gitdükçe (25) güçine 

geldi. “Bu böyle olmaz. Buña bir ĥįle gerekdür.” diyüp śabāĥa dek uyumadı. Çünkim 

śabāĥ oldı. Pįrān [314b] (1) ķalķup tįz bir kebūter-peçe tedārük idüp boġazladı. Ķanını 

getürüp Servināz Bānū’nuñ şalva[r]ına sürdi. Andan (2) bānūnuñ şalvarın alup ŧoġrı 

Keyħusrev’üñ dįvānına vardı. Keyħusrev daħı dįvāna çıķup ümerā ve vüzerā ve begler 

cümle (3) gelüp yirlü yirinde ķarār eylediler. Rüstem ve Ferāmurź daħı gelüp herkes 

yirinde ķarār eylediler.  

 

Nā-gāh dįvān ķapusında bir feryād (4) peydā oldı. Şāh-ı Įrān işidüp “Bre nedür aślı 

görüñ.” diyinçe bevvāblar segirdüp gördiler Pįrān’dur, gelüp ħaber (5) virdiler. 

Keyħusrev Kāmrān taǾaccüb idüp “Ne ola bunuñ aślı?” dirken Pįrān gelüp başından 

miġferin yire urdı. (6) Dād-ı feryād pādişāhum! Bu ne aśıl žulmdür. Elbetde dādımı dād 
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idüp icrā-yı Ǿadl eyle.” didükde Keyħusrev Kāmrān (7) “Olsun.” vesāǿir erbāb-ı dįvān 

“Olsun.” Cümlesi şaşup ķaldılar. Keyħusrev nuŧķa gelüp: “Yā Pįrān? Nedür aślı, saña 

kim (8) žulm eyledi?” didükde Pįrān aġlayup ķanlu şalvarı318 meydāna ķodı. Ve niçe 

oldı ise naķl idüp işte bu ĥāle (9) ķoymış. Meger bu Įrān’a bundan ötüri getürmişsiz. 

Bu gūne dürlü dürlü kināyeler eyledi. Keyħusrev Pįrān’dan bu cevābı (10) işidince āteş 

olup döndi Rüstem[’e]: “Yā Rüstem! Bu ne dimekdür kim Pįrān ĥāliyā bizüm 

müsāfirimüz olup daǾvet-ile (11) bunda getüreyüz. Żiyāfet yirine riǾāyet yirine 

pehlivānlarımuz böyle kesr-i Ǿarż eyleyeler. Bu inśāf mıdur?” didükde (12) Rüstem 

eyitdi: “Ŧoġrısı pādişāhum. Büyük ķabāĥatdur. Eger vāķiǾ ise ammā benüm bildügim 

budur ki Bįjen nikāĥsuz Ǿavrata (13) varmaz. Eger varsa muķaddem Menūce Bānū’ya 

varurdı kim bu ķadar birbirlerine muĥabbetleri vardı. Belį ķızı ķapup gitdügi (14) 

vāķiǾdür. Ammā taśarruf eyledügi ħılāfdur. Bu kez Keyħusrev Kāmrān Rüstem’e: 

“Her niçe olursa olsun muŧlaķ benüm müsāfirime (15) böyle eylemek baña eylemekdür. 

Elbetde ādem gidüp Bįjen’i getürsünler. Cüzv-i melāmet olunsun.” didükde Rüstem 

gerçi Bįjen’üñ (16) böyle ķabāĥat eyledügine ġāyet darılmış idi. Ammā Bįrān’uñ 

eyledügi iftirāya gücenüp: “Gördüñ mi şol nā-bekārı (17) Tūrān śāĥib-ķırānı geçinüp 

öteden berü merd-ānelik ile yürürken şimdi icrā-yı ġaraż ve aħź-ı intiķām içün böyle 

(18) ħılāf işde bulunmaķ ne münāsibdür?” diyü Pįrān’a derūnį ġażab eyledi. Dönüp 

Keyħusrev’e: “Pādişāhum! Ādem gönder gelsün.” (19) didükde Keyħusrev Kāmrān Ŧūs 

ibn-i Nevrūz’a baķup: “Var yā Ŧūs! Bįjen’i alup getür.” didi. Ŧūs’dur raħşına süvār (20) 

olup orduya vardı. Bįjen’üñ bār-gāhına irdi.  

 

Ammā üstād eydür: Çünkim Bįjen ol ķabāĥati keyf Ǿalāmeti ile (21) eyledi. Bildi kim 

yarın varup kendiden şikāyet ider. “Eyüsi tedārüklü bulunmaķ gerekdür.” diyüp raħşın 

egerletdi. Kendi (22) daħı cümle silāĥın üzerine ārāste idüp andan meclis ķurdurup bāde 

nūş eylemege başladı. Bu maĥalde Ŧūs da (23 bār-gāh-ı Bįjen öñine çıķageldi. Gördi 

Bįjen bār-gāh öñinde oturmış öñine meclis ķurup bāde nūş ider. Ve raħşı (24) yanında 

egerlü. Gelüp Bįjen’e Ǿaşķ eyledi. Bįjen merĥabā idüp “Ħoş geldüñ yā Ŧūs! Gel bāde 

nūş idelim.” didükde (25) Ŧūs: “Ħayır yā Bįjen! İçmem. Keyħusrev Kāmrān seni daǾvet 

eyler. Buyuruñ gidelim.” didükde Bįjen Ŧūs’a: “İy şeh-zāde hįc kimesne gelüp [315a] 

(1) kimesne gelüp şāha şikāyet eylediler mi?” didükde Ŧūs daħı dįvāne-meşrebdür. 

                                                 
318 Metinde “salvarı”. 
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Ŧoġrı söyler. “Belį Pįrān gelüp şāha senden (2) ötüri ‘Bįjen ķızum taśarruf eyledi.’ diyü 

şikāyet eyledi. Ĥattā bir ķanlu şalvar daħı getürüp gösterdi ve şikāyet eyledi. (3) Şāh da 

senden suǿāl eylemege çaġırur.” didükde Bįjen eyitdi: “İmdi böyle ise yā Ŧūs ben 

gitmem. Benüm anda işüm yoķdur.” (4) didükde Ŧūs: “Elbetde gitmedükçe olmaz. 

Gidersin.” diyüp Bįjen: “Yā Ŧūs zaĥmet çekme, gitmem.” diyüp cevāb virdi. (5) Ŧūs 

gördi olmaz. “Şimdi ben bunuñla ceng idersem arada fesād vāķiǾ olur.” diyüp aldı 

yüriyüvirdi. (6) Dönüp yine Keyħusrev dįvānına geldi. Keyħusrev Kāmrān Ŧūs’ı görüp: 

“Ķanı Bįjen yā Ŧūs? Niçün getürmedüñ?” didükde (7) Ŧūs eyitdi: “Pādişāhum yā 

neyleyem, gelmedi. Bu ķadar ibrām eyledüm, benüm orada işüm yoķdur.” didi. Öñinde 

meclis (8) oturup bāde içer.” didükde Keyħusrev Güstehem’i gönderdi. Güstehem daħı 

atına binüp varup söyledi. Bįjen yine (9) gitmedi. Şāh-ı Įrān bundan güçenüp Rüstem’e 

söyledi. “Bu naśıl işdür, hem ķabāĥat idüp ve hem yine iŧāǾat (10) fermān eylemeye.” 

didükde Rüstem daħı “Ħoş imdi pādişāhum keyf eyle, hā bir küstāħlıķdur olmış arada 

bir żarar iśābet (11) eylememiş. Muķayyed olmañ.” didükde ammā Keyħusrev Kāmrān 

ġāyet celāl-i ġażabda idi. “Ħayır olmaz. Elbetde gelsün. Ben pādişāh (12) degül miyem? 

Fermānum icrā olmayup sözüm kimse diñlemedükden śoñra daħı neye yarar?” 

didükde pādişāhuñ ġażabı kemālinde tįz: “Yā Gįv (13) var oġlanı getür.” didi. Gįv 

ķalķup tįz çādırına vardı. Bįjen gördi babası Gįv gelüp “Ķalķ ya Bįjen, seni pādişāh 

(14) ister. Niçün muħālefet eylersüñ? Aślā muķayyed olmadı. Hā biraz taǾzįz eylerse 

māniǾ degüldür. Eger cellād eylerse cümlemüz (15) ricā iderüz. Olmazsa cümlemüz 

ķırılmaduķça ele virmeyüz.” didükde Bįj[en] “Ħayır gitmem.” diyüp Gįv çoķ söyledi. 

Bįjen’i pederi (16) āzār idüp ķodı. Gįv daħı dönüp geldi. Keyħusrev’e “Getüremedüm.” 

didi. Keyħusrev Kāmrān bu kerre dönüp Deli Bānū’ya (17) “Var oġluñı getür.” diyü 

fermān eyledi. Bānū Güşāsb: “Pādişāhum. Kişi hįc evlādın öldürmege meydāna 

getürür mi?” (18) didükde Şāh-ı Įrān: “Elbetde var getür.” diyince Bānū Güşāsb atına 

binüp oġlınuñ çādırına vardı. Gördi (19) raħşı çādır öñinde licām ile ħāżır. Kendü pür-

silāĥ öñinde meclis oturup bāde içer. Bānūyı görenler (20) Bįjen’e: “Māderüñ geliyor.” 

didiler. Bįjen de: “Gelsün.” diyüp aślā aldurmadı. Ammā Bānū Güşāsb gelüp Bįjen’e 

eyitdi: (21) “Diñle yaban oġlanı, bir işdür eyledüñ, śaķın ele girme.” diyüp tenbįh eyledi.  

 

Ammā berüde gördiler bānū gelmedi. (22) Şāh-ı Įrān dibelik ġażaba gelüp Sām-ı Pįl’e: 

“Sen var getür.” didi. Sām-ı Pįl: “Nola!” diyüp ķalķdı. Gergedānına (23) süvār olup 

Ŧosŧoġrı Bįjen çādırına vardı. Sām’ı görenler fi’l-ĥāl Bįjen’e ħaber eylediler. Bįjen (24) 



 

 

219 

 

daħı “Ķo gelsün.” didi. Ammā Sām Bįjen’üñ çādırına gelüp Ǿaşķ eyledi. Bįjen daħı 

merĥabā idüp: “Nedür aślı (25) yā Sām! Niye geldüñ? Eger beni götürmege geldüñ ise 

beyhūde zaĥmet çekme. Gitmem.” didükde Sām: “ǾAyıbdur yā Bįjen [315b] (1) yüri 

ķalķ gidelim. Śoñra eyü olmaz. Anlar pādişāhlardur.” diyüp biraz naśįĥat eyledi. Bįjen 

aślā diñlemedi. “Var git yā Sām (2) Şimdi ķalķup Ǿarżuñı yıķaram. Belki başuñ daħı 

keserem. Sen mi ķalduñ baña naśįĥat idecek.” diyince Sām daħı darılup (3) “Nā-bekār 

yaban oġlanı. Ben seni đarben daħı götürebilürem. Er iseñ raħşuña bin eyledi. Bįjen 

de “Yā binince nice olur?” diyüp (4) Ammā Bįjen bilür kim Sām gürzde çeviķdür. 

Hemān tįġa el urup bir tįġ ile Sām’uñ gergedānın öldürüp aġır gövde (5) ile kendin 

gergedāndan ķurtarup pāyların rikāpdan çıķarınça Bįjen Sām’ı yidi yirde zaĥm-dār 

idüp Sām’uñ (6) yaralarından ķan çeşme miŝāl atılup Sām gördi, olmaz. Ol ĥāl ile aldı, 

yüriyüvirdi. Ol śūret ile Keyħusrev Kāmrān’a (7) gelüp aĥvāli naķl eyledükde 

Keyħusrev “Bre ne ŧurursız? Binüñ eyledi. Pehlivānlar cümle binüp Rüstem ve 

Ferāmurź daħı binüp (8) Bįjen’üñ çādırı öñine geldiler. Bįjen’e eyitdiler: “İşte pehlivān-

ı şāh-ı Įrān bi’ź-źāt kendi geldi. Ve dedeñ Rüstem (9) ve dayuñ Ferāmurź da bile.” 

diyince hemān Bįjen yirinden śıçrayup raħşına süvār oldı. Berüden Şāh-ı Įrān daħı 

gelüp (10) dilāverler ile Bįjen’e ķarşu śaf çeküp ŧurdı. Bu kerre Keyħusrev ve 

Ferāmurź’a “Var Bįjen’i ŧutup ĥużūrıma getür.” didi. (11) Ferāmurź Rüstem’üñ yüzine 

baķdı. “Niçe ideyim?” diyü. Rüstem eyitdi: “Var gözüm nūrı şol yaban oġlanına bir 

miķdār (12) naśįĥat eyle. Serkeşlik eylemesün. Śoñra ziyān görür.” didükde Ferāmurź: 

“Nola.” diyüp ol gün Ferāmurź yedek gergedānlarından (13) birine süvār olmış idi. Bu 

kez sürüp Bįjen’üñ öñin aldı. Bįjen: “Merĥabā dayı beg.” diyüp taǾžįmen 

Ferāmurź’dan Ǿaşķın (14) aldı. Ferāmurź: “Yā Bįjen gel pādişāha Ǿāśį olma. Elbetde 

şāhlara Ǿāsį olup emrine iŧāǾat eylemeyenler bāġį olur. (15) Ķılıc ĥelāl olur. ǾĀķıbet ķatl 

olunur. Gel seni alup gideyim. Pādişāh ile barışdurayım.” Dįnüm ĥaķķı-çün senüñ (16) 

bir mūyuña ħaŧā getürmem. Yine evvelki gibi muǾazzez ol.” didükde Bįjen: “Ħayır 

dayı, ben şimden girü ben kendü iħtiyārumla (17) varmam.” diyüp Ferāmurź çoķ 

söyledi. Bįjen diñlemeyüp: “İmdi baña naśįĥat kār eylemez. Yoķ yire yorılma. Eger 

beni đarb-ı (18) destle almaġa geldüñ ise bildüginden ķalma.” diyüp hemān 

ŧaraġlıġından gürzin çeküp eline aldı. Ve Ferāmurź’a (19) bir đarb ĥavāle eyledi. 

Ferāmurź da gürz çeküp Bįjen’üñ gürzine berāber śundı. Bįjen gürzi uracaķ maĥal 

tiziyye gürzi (20) ŧarafeyline śalup tįġın Ǿuryān eyledi. Ve irüp Ferāmurź’uñ altında olan 

gergedānuñ kellesine bir tįg öyle urdı kim (21) ŧob gibi kellesi źemįne indi. Ferāmurź 



 

 

220 

 

bu ĥāli görüp kendüyi źemįne atdı. Ve gergedān yıķıldı. Ferāmurź ġażaba (22) gelüp 

“Hay sefih oġlan.” diyüp Bįjen’üñ üzerine yüridi kim Bįjen’i yaķasından çeküp yire 

indüre. Bįjen (23) feryād idüp yā dede! Dayum Ferāmurź’ı atdan indürdüm. 

Maġlūbumdur, yine üzerime hücūm eyler.” didükde Rüstem gülüp (24) altında olan 

gergedānı sürüp Ferāmurź’a: “İncitme şol yaban oġlanın.” diyince Ferāmurź daħı 

neylesün, döndi. (25) Bu vaķte dek raħş irişdürdiler. Süvār olup girü çekildi. Ammā 

Bįjen’e Rüstem muķābil olup “Bre hey yaban [316a] (1) yaban oġlanı. Nedür bu senüñ 

itdügüñ evżāǾ. Yüri gidelim. Seni şāh ile barışdurayım.” didükde Bįjen: “Gitmem” 

diyüp (2) Rüstem’e daħı gürz ĥavāle eyledi. Rüstem gürz berāber virdi kim menǾ 

eyleye. Bįjen Ferāmurź’a eyledügi gibi gürzin (3) ŧarafeyle śalup el tįġa urdı. İrüp 

Rüstem’üñ gergedānınuñ daħı kellesin źemįne bıraķdı. Rüstem çüst (4) atılup yire indi. 

Aġır gövde ile kendin dirüp Bįjen üzerine varınca bir ķılıc daħı urup Rüstem’üñ 

başında (5) olan otaġaların üçinden ķalem-var çalup yidisinde yire düşürdi. Rüstem 

ġażaba gelüp bir naǾra urdı. (6) Bįjen yine tįġ ĥavāle eylemiş-idi. Şaşup ķaldı. Rüstem 

bunı irüp tįġı ile düvālinden ķapup silkdi. Ve raħşından (7) ayırup ķolına aldı. Andan 

getürüp Keyħusrev öñinde yire urdı. Ve bende çekdi. Andan şāh da dönüp (8) dįvāna 

geldi. ĶaŧǾ-ı siyāset döşedüp Bįjen’i çökertdiler. Cellāda emr eyledi: “Uruñ şol nā-

bekāruñ boynın.” diyü (9) cellād bį-amān tįġın Ǿuryān idüp Bįjen’üñ dolanup başı 

uçında urayım mı diyü istįzān eylemege.  

 

Ammā bu arada (10) Deli Bānū el altından gözedürdi. Ħaber virüp cümlesi pür-silāĥ 

dįvān-ı Keyħusrev’e öyle gelüp üzerlerinde pūşįde (11) el ķabża-i tįġde. Eger şāh muśır 

olup “Elbetde ķatl olunsun.” diyü ayaķ baśarsa bunlar daħı yüriyüp dįvān-ı 

Keyħusrev’de (12) bir kütürdi ķoparalar. Öyle müteraķķib ŧurdılar. Çünkim cellād bir 

kerre istįzān eyledi. Kimse ricā eylemedi. Keyħusrev yine (13) “Uruñ boynın.” didi. 

Ammā Selāmūn Ĥakįm gördi. Bütün zenān ile Delü Bānū pür-silāĥdur. 

[Ĥare]ketlerinden319 añladı kim bunlar (14) bir uġurdan hücūm idüp Bįjen’i ħalāś 

eyleyeler. Ve hem arada Bįrān’a ķılıc üşürüp pāre pāre eyleyeler. Dönüp Keyħusrev 

(15) dārāya pādişāhum hele bir kerre göriñüz zenān ile Delü Bānū’ya nažar eyle.” 

didükde Keyħusrev daħı göz ucıyla baķdı. (16) Fi’l-vāķiǾ cümlesinüñ elleri ķabża-i 

tįġda. Alesta ŧurur. Meger Keyħusrev vālidesi Ferngįs Bānū daħı ķafes (17) ardında 

                                                 
319 Metinde “ حر” eksiktir. Kelimenin “ĥareketlerinden” olduğu tahmin edilmektedir. 
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ŧurup temāşā eylerdi. Bįjen’i şā[h]320 öldürmek murād eyledükde ħalāś eylemege bir 

vesįle fikr eyler iken cümle (18) zenānuñ ol ĥālin görüp “Hā bundan eyü vesįle olmaz.” 

diyüp ķafs ķaķıdı. Keyħusrev daħı dönüp ardına baķdı. (19) Vālidesidür. “Nedür iy 

māder?” didükde Ferngįs Bānū: “Bre meded oġul. Sen ne eylersin? Şimdi ǾĀlemi 

fesāda virürsin. (20) Delü Bānū naśıl kimsedür bilmez misin? İşte cümle Kürdizyān ile 

el ķabża-i tįġda öyle ŧururlar. Bir daħı emr iderseñ (21) ķıyāmet ķopar. Tįz Bįjen’üñ 

śuçın Ǿafv idüp śalıvirüp ikrām eyle.” dir. Bu kez Keyħusrev arada anlaruñ sözi (22) ile 

Selāmūn’a yine işāret eyledi. “Ricā eyle.” diyü. Selāmūn Ĥakįm dönüp, Keyħusrev 

Kāmrān öñinde yir öpdi. “Pādişāhum! (23) Bįjen’üñ cürmin Ǿafv eyle. Ķabāĥat aślından 

yine anuñ degüldür, Pįrān’uñdur.” diyüp ricā eyledi. Keyħusrev daħı Bįjen’üñ (24) 

cürminden geçdi. Ve ħılǾat geyürdi ve ālet-i mulāĥaža Bįrān’ı ķaldur eyledi. Ve ķızı 

Servināz Bānū’yı Bįjen’e Ǿaķd eyledi. (25) Delü Bānū Kürdizyān bundan ziyāde ĥaž 

idüp şāha duǾā eylediler. Ve derūnlarından küdūretı giderdiler. Keyħusrev Pįrān’ı 

[316b] (1) kendü sarāy zindānında ĥaps itdürdi. Gice olınca ādem gönderüp maħfį 

Pįrān’ı getürtdi ve Pįrān’dan Ǿöźr diledi. “Yā Pįrān (2) śaķın baña incinme, zįrā bilürem. 

Üzerimde ĥaķķın çoķdur. Ancaķ neyleyem bütün Kürdizyān Bįjen’üñ aķrabāsı nesl-i 

Ķahramān ittifāķ (3) idüp el ķabża-i tįġa urmışlar idi. Eger böyle eylemesem taĥķįķ bir 

Ǿažįm fesād olup arada sen de żāyiǾ olurduñ.” (4) diyüp Pįrān’a ħılǾat geyürdi. Ve at 

virdi. Belħ’den ŧaşra çıķardı ve yolladı. Ve kendü yine yirine geldi.  

 

Ammā rāvį (5) ķavlince Tūrān’da Efrāsiyāb Pįrān’ı ĥarem ile Įrān’a ķoşup gönderdi. 

Arası bir zamān mürūr eyledi. Bunlardan hįc eŝer (6) žuhūr eylemedi. Įrānįler bį-vefā 

olurlar. Belki bir ŧarįķ-ile żarar iśābet eyler. Bir miķdār Ǿasker ile Ceyhūn kenārına 

gelüp oturdı. (7) Ve Şeb-reng ǾAyyār’ı Belħ’e gönderdi. “Var gör nice oldılar, bir ħaber 

getür.” diyü Şeb-reng321 daħı ŧaban ķaldırup Ǿazm-i Įrān ve şehr-i (8) Belħ idüp yüridi. 

Ol vaķt irişdi kim Bįrān’ı Keyħusrev Belħ’den ŧaşra śalıvirmiş-idi. Pįrān gice içre 

Belħ’den ŧaşra (9) çıķup ŧaġa urdı. Şeb-reng322 daħı gelüp Belħ’den içerü girmege vaķit 

ķalmadı, aħşam olmış-ıdı. Meger ol daħı ŧaġa (10) çıķup bir yirde pinhān olmış-ıdı. Giçe 

içre Pįrān gelürken görüp bildi. Kendin āşikāre idüp birbirleriyle (11) görişdiler. Şeb-

reng ne içün geldigin naķl eyledi. Pįrān daħı olduġı gibi aĥvāli naķl eyledi. Şeb-reng323 

                                                 
320 Metinde “ه” eksiktir. Kelimenin “şāh” olduğu tahmin edilmektedir. 
321 Metinde “Şįreng”. 
322 Metinde “Şįreng”. 
323 Metinde “Şįreng”. 
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ǾAyyār dönüp (12) Pįrān’a: “İy server-i Ǿālem! Şimdi iş budur kim varup Keyħusrev’i 

yirinden çalup Tūrān’a uçurmaķdur. Bundan büyük (13) Efrāsiyāb’a bir ħiźmet daħı 

olmaz. Ve ħāliyā kendü Ceyĥūn kenārındadur. Baña ħaber getür diyü emr eyledi. Baña 

muntažırdur.” didükde Pįrān da (14) kemāl mertebe ġażab idüp incinmiş-idi. Ķızı 

Bįjen’e virüp kendüsin ĥaps eyledügi içün rıżā virdi. Şeb-reng’dür 324 (15) oradan ŧaban 

ķaldırup ĶalǾa-i Belħ’uñ bir ħālį yirine gelüp kemend atdı. Burca çıķup öte cānibe 

irişdi. Ve içerü (16) inüp Sarāy-ı Şāh’a girdi.  

 

Ĥāśılı Keyħusrev’üñ ser-vaķtine irdi. Dārū virdi bend eyledi. Ve kilįm perdesine 

ķoyup (17) śırtına urdı. Yine geldügi yol ile ķalǾadan çıķup Pįrān’uñ yanına geldi. 

Keyħusrev dārāyı gösterdi. Oradan (18) ŧaban aldılar. Pįrān süvār Şeb-reng piyāde 

Keyħusrev arķasında ŧaġdan ŧaġdan Ǿazm-i Ceyhūn idüp çekilüp gitdiler. (19)  

 

Bu ŧarafdan śabāĥ oldı. Gördiler Keyħusrev ħvābda yaturken ġāyib olmış. Her biri bir 

maǾnā virdi. Rüstem ve Ferāmurź (20) vesāǿir dilāverler cümle ħaber-dār olup eŧrāfı 

çüst-i çū eylediler. Ammā Pįrān ibn-i Veyse’yi śalıvirüp gice gönderdügin (21) ħaber 

alup Rüstem “Taĥķįķ yine ol ŧarafdan çalmışlardur.” didi. Selāmūn Dānā daħı öyle 

cevāb virdi. Rüstem “Bre (22) binüñ eyledi. İbtidā Ferāmurź’a: “Gözüm nūrı yür[i]325 

sen ilerüye iriş. Şāh’ı ellerinden alagör. Biz de arduñca varıruz.” (23) didükde Ferāmurź: 

“Nola!” diyüp Ķuŧb-ı Āteş-dem’e süvār oldı. Ve Ceyĥūn’a revāne oldı. Rüstem daħı 

pehlivānlar ile (24) Ferāmurź’uñ ķafasına düşdi. Ammā Ferāmurź’uñ rikābında Śarśar 

Ferāmurź eyitdi: “ǾAyyār böyle tevekküli gidilmez. Bir iz kesdürseñ, (25) ne yoldan 

gitmişlerdür?” didi. Śarśar-ı Sebük-bār Ferāmurź’uñ ferāsetine āferįn eyledi. Śarśar 

ķaçamaķ yollardan gidüp Ferāmurź [317a] (1) Ferāmurź ŧoġrı yoldan gidüp Ceyĥūn’a 

yaķın vardı. Aśla bunlardan eŝer yoķ. Ħaber-dār olmadı. Ammā Śarśar ŧaġ yollarından 

(2) bir atlu bir piyāde izi buldı. Sürüp bunlara irişdi. Gördi Pįrān Şeb-reng’dür. Ve Şeb-

reng’üñ śırtında (3) Ǿažįm yük var. Bildi kim arķasında olan Keyħusrev’dür. Śarśar-ı 

Sebük-bār fikr eyledi. “Şimdi ben bunlara kendüm bildirüp üzerlerine (4) hücūm 

eylesem şāyed{şā} biri alup gider ve biri benümle muķābil olur. Hemān eyüsi efendüm 

Ferāmurź’a ħaber eylemekdür.” diyüp arķurı (5) yoldan Ferāmurź’a ŧoġrı revāne oldı.  

 

                                                 
324 Metinde “Şįreng”. 
325 Metinde “ى” harfi yoktur. Kelimenin “yüri” şeklinde olduğu tahmin edilmektedir. 
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Ĥāśılı Ferāmurź’a ķarşu gelüp aĥvāli naķl eyledi. Ve Ferāmurź’ı alup Pįrān ile Şep-

reng’üñ (6) gitdügi yola getürdi. Ve izlerin bulup ardlarına düşdiler. Ferāmurź Ķuŧb’ı 

sürüp Ceyĥūn görindi. Birde bunlara irişdi. (7) Bir kere naǾra urup: “Nereye iy 

ķaltabān! Cān elümden ķanda ħalāś eylersüñüz?” diyü yüriyince Pįrān ile Şeb-reng326 

ǾAyyār gördiler kim (8) Ferāmurź gelüp irişdi. Pįrān Şeb-reng327 ǾAyyār’a eyitdi: “Bre 

Ǿayyār! Şāh’ı bıraķ ķaçalım. Yoħsa şimdi ikimüz daħı birden helāk (9) oluruz.” didükde 

Ǿayyārdur hemān Şāh’ı bıraġup ķaçdılar. Bu kez Ferāmurź Şāh’uñ yanına vardı. Gördi, 

Keyħusrev Kāmrān’dur. (10) Ammā Ǿaķlı başında328 yoķdur. Bu arada Śarśar geldi. 

Ferāmurź ġayrı Pįrān ile Şeb-reng’e329 muķayyed olmayup Şāh’uñ yanına indi. (11) 

Śarśar’a eyitdi: “Yā Śarśar! Şāh’a Ǿilāc eyle. Dārūsı gidüp Ǿaķlı başına gelsün.” 

didükde Śarśar daħı Ǿilāc idüp (12) Ǿaķlını getürdi. Şāh’dur göz330 açup kendüyi gicelik 

libāsıyla berr ü yabanda gördi. Ve yanında Ferāmurź ile Ǿayyār (13) ŧurur. TaǾaccüb 

eyleyüp Ferāmurź’a: “Server bu ne ĥāldür? Ben bunda neylerem ve siz ne ararsuñuz?” 

diyüp suǿāl eyledükde Ferāmurź (14) Şāh’a aĥvāli naķl eyledi. “Ve Rüstem-i Dāstān 

daħı cümle dilāverān ile gelmek üzeredür.” diyüp mellūtesin Şāh’a geyürdi. (15) ve 

Keyħusrev Kāmrān’ı Ķuŧb’a süvār idüp kendü Śarśar-ı Sebük-bār ile Şāh’uñ rikābına 

düşüp Ceyĥūn kenārına ŧoġrı (16) çekilüp gitdiler.  

 

O ŧarafdan Efrāsiyāb yüz biñ ķadar Ǿasker ile Ceyĥūn kenārına gelmiş idi. ǾUbūr idüp 

Įrān yaķasına (17) geçdi. Nā-gāh Pįrān ile Şeb-reng331 ǾAyyār gelüp Efrāsiyāb’a 

buluşdılar. “Ne ħaber?” didükde bunlar aĥvāli vuķūǾı üzere naķl idüp (18) Keyħusrev’i 

filān maĥalle dek getürdük. Nā-gāh girüden Ferāmurź irişüp žor ile bıraķdurdı. Biz332 

ķaçup işte bunda (19) geldük.” didiler. Efrāsiyāb bunı işidüp tįz Terke ǾAyyār’a: “Yā 

Terke var, gör. Ferāmurź Şāh’ı alup döner girü gider mi? Yoħsa (20) bu ŧarafa gelür mi? 

Tįz ħaber getür.” didükde Terke daħı tebdįl-i śūret ŧaban alup gitdi. Berüden Ferāmurź 

da Keyħusrev’i Ķuŧb’a (21) bindirüp kendü rikābınca piyāde gelürdi. Bunı görüp hemān 

döndi. SürǾatle Efrāsiyāb’a varup: “Sulŧānum, işte Ferāmurź (22) yaķın ķalmış geliyor. 

Şāhı kendü raħşına bindirüp rikābınça piyāde gelür.” diyince tįz Efrāsiyāb Ǿaskeri 

                                                 
326 Metinde “Şįreng”. 
327 Metinde “Şįreng”. 
328 Metinde “basında”. 
329 Metinde “Şįreng”. 
330 Metinde “gör”. 
331 Metinde “Şįreng”. 
332 Metinde “ben” yazmakta, ancak metnin akışı ve cümlenin yüklemine göre “biz” olması 

gerekmektedir. 
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süvār olup Ceyĥūn’ı yine (23) Ǿubūr idüp Tūrān cānibine geçmege başladılar. Ferāmurź 

ile şāh da ol maĥalle geldiler. Efrāsiyāb Ceyĥūn’ı geçüp ķarşu (24) ŧarafa gider. 

Ferāmurź Şāh’a eydür: “Siz bunda eglenüñ, ben varup Efrāsiyāb’ı yaķasından ŧutup 

ĥużūra getüreyim.” didükde (25) Şāh-ı Įrān: “Yoķ yā Ferāmurź şimdi sen gidince ben 

yalñız ķaluram. Belki düşmen gelüp bunda beni yalñız üleşdirüp [317b] (1) yā ķatl ider. 

Veyā esįr idüp cefā görürem.” diyüp śalıvirmedi.  

 

Bunlar bu śadedde iken girüden tozlar belürdi. Anı (2) gördiler. Śāĥib-ķırān-ı Ǿālem 

Ebreş boynına düşüp gelür. Ardınca Bānū Güşāsb ve Bįjen. Ĥāśılı Įrān dilāverleri 

birbiri (3) ardınca geldiler. Rüstem gelüp Şāh’ı görince raħşından indi. Źemįn pūs idüp 

aĥvāli suǿāl eyledükde Ferāmurź daħı (4) olduġı gibi naķl eyledi. Girüden Ǿasker-i Įrān 

daħı gelüp irişdi. Şāh’ı geydirüp yine ŧaĥta çıķardılar. Pehlivānlar vāriŝ-i (5) mülk-i Įrān 

olan şeh-zādeler Rüstem’e eyitdiler: “Devletlü śāĥib-ķırān iźin vir. Ceyĥūn’ı geçüp 

Efrāsiyāb Ǿaskerine bir eyü ķılıc (6) urup intiķām alalım.” didiler. Rüstem: “Yoķ 

dilāverler, şimdi zamānı degüldür. Bundan dönüp yine Belħ’e giderüz. Zįrā ibtidā biz 

(7) eylemiş oluruz. Śulĥa muġāyir ve Ǿahd-şikestlik eylemiş oluruz. Śulĥa muġāyir 

ĥareketdür. Bize münāsib degüldür. Efrāsiyāb (8) bu ŧarafa geçmiş, ammā bir yir 

urmamış.” diyüp pehlivānlara ceng eylemege rıżā virmedi. Pehlivānlar Rüstem’den bu 

muǾāmeleyi görüp (9) birbirleriyle söyleşüp “Rüstem şimden śoñra ķoçadı. Ceng 

eylemege üşenür oldı. Bārį śāĥib-ķırānlıķ śandalįsin ġayrı (10) Ferāmurź’a teslįm 

eyleyüp kendü Ǿibādetinde olsa. Ferāmurź cenge üşenmez. Dāǿimā işden ĥālį 

olmazduķ.” diyü aralarında bir Ǿažįm (11) güft-gū oldı. Rüstem bu güft-gūyı bir miķdār 

işidüp Semek ǾAyyār’a suǿāl eyledi. Semek daħı beglerüñ aralarında olan güft-(12)gūyı 

Rüstem’e bir bir naķl eyledi. Rüstem: “Āh bir kerre bir ŧarįķ-ile seyāĥate çıķup yine 

gelsem. Pehlivānlaruñ her birisine bir gūş-māl (13) virüp kendüm bildürsem. Görsünler 

Rüstem ķoçadı, ķuvveti ķalmadı mı yoħsa daħı ceng eylemege iķtidārı var mı, 

bilseler.” (14) diyüp Rüstem’üñ göñli seyāĥat ārżūsına düşdi. Efrāsiyāb daħı ötede 

Rüstem ve bütün Ǿasker-i Įrāniyān geldügin (15) görüp Behiştkende ŧoġrı aldı, 

yüriyüvirdi. Keyħusrev Kāmrān daħı oradan dönüp yine Belħ’e revān oldılar. (16) Bir 

gün Belħ’e gelüp dāħil oldılar. Bir gün beş gün her ne ise yiyüp içüp Ǿayş-ı nūş 

eylediler. Bir gün Rüstem ve Ferāmurź (17) Şāh ile vedāǾlaşup Źābil’e gitdiler. Sāǿir 

dilāverler daħı kimi diyārına gidüp kimisi Belħ’de Şāh yanında ķaldı. Çāh-ı Bįjen (18) 
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śadedi daħı ġayrı bunda tamām oldı. Şimden girü Dāstān-ı ġarįbü’l-beyān-ı Cihān-

baħş-ı Cihān-ārā ser-güzeştdidür.  

 

Üstād eydür: (19) Cihān-baħş-ı Cihān-ārā ibn-i Ferāmurź zūr-ı ez-māh śandalį içün 

ġavġā idüp Ferāmurź aźar eyledükde küsüp Cābelķā’ya dedesi (20) Tįmįzād yanına 

gitmiş-idi. Bir gün Cihān-baħş-ı Cihān-ārā şehr-i Cābelķā’ya varup dedesi Senmįzād 

Şāh ile vālidesi Ħūrşįde (21) Bānū ile görişüp ellerin öpdi. Senmįzād Şāh ĥažž idüp 

żiyāfetler eyledi. Cihān-baħş-ı Cihān-ārā ġayrı Cābelķā’da (22) ķalup bütün gün śayd u 

şikāra muķayyed olup dāǿimā fikr ider idi. “Ben bu śandalį intiķāmın nice alup ve niçe 

iŝbāt-ı (23) vücūd eylerem.” diyüp dururdı.  

 

Ammā üstād eydür: Bir gün Cihān-baħş-ı Cihān-ārā ser-ķaplanı olan ŚaǾlūk-ı Zengį ile 

şikāra (24) çıķdı. Cihān-baħş’uñ öñinden bir āhū pertāb idüp ķaçdı. Cihān-baħş bu āhūyı 

görüp el tįr ü kemāna urdı. Ve bu āhūnuñ (25) ķafasına düşdi. Āhū birķac püşte aşup 

dāmen-i kūhda bir maġāraya girüp ġayb oldı. Cihān-baħş ol maġāraya ŧoġrı 

[318a] (1) ŧoġrı at sürüp tā kim maġāra öñine geldi. Raħşından źemįne indi. Apul apul 

maġāradan içeri yüridi. (2) Maġāranuñ nihāyetine irdükde ne gördi. Bir pençe-i āfitāb 

bānū-yı zühre-çįn zer u zuyūra ġarķ olup bir ŧaĥt-ı (3) zerrįn üzere oturmış cemālinüñ 

nūrı ol maġārayı rūşenā eylemiş. Cihān-baħş-ı Cihān-ārā varınca hemān ol (4) āfitāb 

mülk-i melāĥat ķıyām idüp Ǿaķlına “Ħoş geldüñ iy server-i mümtāz ve iy dilāver-i ser-

efrāz” diyüp temennā gösterdi. (5) “Buyuruñ!” diyü taĥt üzere teklįf idüp yir virdi. 

Cihān-baħş taǾaccüb idüp Ǿaķlına bu geldi kim taĥķįķ sāħiredür, (6) “Beni śayd idüp 

intiķām almaķ ister. Ammā hele göreyim ne ĥareket eyler.” diyüp muħālefet eylemedi. 

Ammā bunuñ yanına varup (7) oturdı.  

 

Ammā Cihān-baħş-ı Cihān-ārā bu maĥbūbeyi-ārānuñ cemāline baķduķça muĥabbet 

idüp māǿil oldı. Dönüp Bānū’ya (8) “İy nāzenįn nāz u perver! Kimüñ duħterisin? Ve 

ķanġı baĥrüñ gevherisin? Ve ne burcın mihrānūrısın? Kendin bildür.” (9) diyü niyāz 

eyledükde ol da eyitdi: “Sultānum, ben cāriye ki perrį-zādam. Ve ĥāliyā Ķulle-i Zer333 

pādişāhı Zįver Şāh-ı Perrį’nüñ ķızıyam. (10) Adıma Şemse Bānū dirler. Pederüm Şehr-

                                                 

333 Metinde  şeklinde geçmektedir. Metnin devamında Şehr-i Zerrįn adı geçtiğinden dolayı 

“ķulle-i Zer” olduğu tahmin edilmektedir. 
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i Zerrįn’de olur. Seni görüp biñ cān-ıla māǿil oldum. Āhū śūretinde görinüp (11) bu 

araya getürdüm. İmdi sulŧānum efendüm luŧf idüp ķadem-i rencįde ķılup teşrįf idüñ. 

Şehr-i Zerrįn’de varup bir(12)ķaç gün ārām idelim. Hem śoĥbet-i ħāś eyleyelim hem 

Kūh-ı Ķāf vādįlerin śayd u şikār idelim.” didükde Cihān-baħş-ı Cihān (13) ārā bānūnuñ 

kim idügin bildi. Ve teklįfüñ gördi. Dönüp: “İy nigār! Gerçi sözüñ yirinde ammā ķanda 

Kūh-ı Ķāf, ķanda (14) rubǾ-ı meskūn? Benį Ādem’e göre ķatı baǾįddür. Çünkim 

murāduñ benümle śoĥbetdür. İstedügüñ zamān gelüp murādınca śoĥbet (15) ve Ǿişret 

eyle.” diyüp Şehr-i Zerrįn’e gitmege rıżā göstermedi. Şemse Bānū gördi olmaz: “Ħoş 

imdi server, hemān (16) śaġ ol.” diyüp muķayyed olmadı. Birķac ķadeĥ bāde nūş idüp 

meger Şemse Bānū da Kūh-ı Ķāf otlarından bir ot (17) var idi. Dārū ĥükmünde, andan 

Cihān-baħş-ı Cihān-ārā’ya: “Server şol ot Kūh-i Ķāf otlarındandur. RubǾ-ı meskūnda 

(18) bulunmaz. Ammā ħoş ķoķar.” diyü śundı. Ol da alup şemm eyledügi gibi bį-hūd 

olup Ǿaķl dāǿiresinden çıķdı. Hemān (19) Şemse Bānū Cihān-baħş-ı Cihān-ārā’yı ķapup 

arķasına aldı ve ol maġāradan çıķup “Kūh-ı Ķāf ve Şehr-i Zerrįn” diyüp (20) ķanad 

bükdi. Rūzgār334 miŝāl Ǿazm-i rāh eyledi. Ammā berüde Cihān-baħş’uñ ādemleri 

gördiler Cihān-baħş bir āhū ardınca (21) gitdi. Ammā vāfir zamān mürūr eyledi gelmedi. 

“ǾAcabā aślı ne ola bu ķadar zamān oldı eglendi.” diyüp ŚaǾlūk-ı Zengį daħı (22) ol 

ŧarafa at sürüp gitdi. “Ha şunda ha bunda.” diyüp arayuraķ ol maġāranuñ öñine geldi 

kim Cihān-baħş’uñ (23) raħşı maġāra öñinde ŧurur. “Besbellü bu maġāraya girüp āhūyı 

śayd içün ardınca gitmişdür.” didi. ŚaǾlūk (24) ħaberi yoķ kim ol Cihān-baħş’ı śayd idüp 

gitdi. Hele maġāra öñine gelüp raħşı ŧutdı. Biraz śabr eyledi. Gelür (25) gider, yoķ. Bu 

kerre vesveseye düşüp “Bre buña ne ĥāl oldı? Maġārada bir ķażā irişmesün.” diyü 

raħşından inüp [318b] (1) maġāradan içerü yüridi. Nihāyetine varınca gitdi. Kimse yoķ. 

Oturduķları yirde baǾż meclise dāǿir Ǿalāyim gördi. (2) Ġayrı nesne yoķdur. ŚaǾlūk-ı 

Zengį yine žann eyledi kim Cihān-baħş yine yā cāzū veyā dįv-i perrį şerrine rāst geldi. 

(3) Bu kere ŚaǾlūk ol maġāradan çıķup raħşına süvār oldı. Cihān-baħş’uñ raħşını alup 

āh vāh iderek şehre geldi. (4) Senmįzād Şāh’a aĥvāli bildürdi. Bu kez Senmįzād Şāh 

Feylesofa: “İy dānā bir reml eyle görelim, nebįre-i cihāndārum niçe olmışdur. (5) Śaġ 

mıdur, yoħsa öldürdiler mi?” didükde Feylesof-ı ekber: “Nola!” diyüp reml eyledi. 

Nefs ħānesin ve netįce ħānesin (6) yoķlayup istiħrāc eyledi. Ve başın ķaldırup eyitdi: 

                                                 
334 Metinde “zūr-gār”. 
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“Pādişāhum, Cihān-baħş-ı Cihān-ārā lā yaǾlemü’l-ġaybe illa’l-lāh335 perrį (7) fiǾline 

uġrayup Kūh-ı Ķāf vādįlerine gitmiş. Ancaķ götüren düşmenlik içün degül dostluġa 

bināǿen götürmiş. Vāfir (8) müddet ol yirlerde seyāĥat idüp Ǿažįm336 Ǿunvān ile gelse 

gerekdür. Elem üzere olmañuz.” didükde bu kerre Cihān-baħş’uñ (9) vālidesine de 

böyle ħaber virdiler. Ħūrşįde Bānū bu cevābdan biraz tesellį buldı. “Ħoş imdi hemān 

śaġ olsun.” (10) diyüp duǾāya meşġūl oldılar. Bunlar bunda bu ĥāl üzere. 

 

Ammā üstād eydür: Şemse Bānū Cihān-baħş-ı Cihān-ārā’yı (11) alup az zamānda ĶalǾa-

i Zer’de şehr-i Zerrįn’e getürdi. Bu kez Cihān-baħş’uñ Ǿaķlı başına gelüp kendin bir 

oda içre buldı. (12) Göz açup eŧrāfına baķdı. Gördi bu ķadar perrį maĥbūbeleri 

ķarşusında el baġlayup ŧururlar. Cihān-baħş-ı Cihān-ārā (13) birden bire bunı görüp 

ħayret el virdi. Muķaddem Şemse Bānū ile eyledigi śoĥbet-i külliyyet ile ferāmūş 

eyleyüp düşünmege (14) başladı. “Ben bunda neylerem?” diyüp bu maĥal Şemse Bānū 

biñ nāz şįve ile nuŧķa gelüp: “İy dilāver-i Ǿālem! Ne düşünürsin (15) Elem çekme, yaban 

yirde degülsin. Dost ħānesindesin.” diyince Cihān-baħş bir ħoş kendin dirüp Şemse 

Bānū’ya (16) baķınca maġāra ħātırına geldi. Dönüp eyitdi: “İy bānū-yı cihān bu ara 

neredür?” diyü suǿāl eyledükde Şemse Bānū (17) temennā idüp maġzūr olsun server 

ĥasretine ŧāķatüm ķalmadı, seni bunda getürdüm. Bu ara Ķāf-ı Kūh-ı Ķulle-i Zer’de 

(18) Şehr-i Zerrįn’dür ve bu oda ĥālā benüm ārām-gāhum, kendi sarāyumdur. Ve 

ķarşuñda el ķavuşup ŧuran cümle perestārlarumdur.” (19) diyü Ǿöźr diledükde Cihān-

baħş-ı Cihān-ārā ne disün, ġayrı muķayyed olmadı. “Bunda daħı Ĥaķķ’uñ bir ĥikmeti 

var ancaķ (20) görelim śoñı nereye varur.” diyüp hele Ǿayş ü nūşa başlayup ammā Şemse 

Bānū varup pederi Zįver Şāh-ı Perri’ye (21) bildürdi. Zįver Şāh da gelüp Cihān-baħş’a: 

“Ħoş geldüñ iy güzįde-i Ǿālem.” diyüp Ǿažįm ikrām eyledi. Ve dįvāna (22) getürüp pāy-

i taĥta geçürdi. Kimüñ nesi olup ve nesl-i Ķahramān olduġın bildi. Bu Zįver Şāh’uñ 

bir kāmil-dānā vezįri (23) var idi. Perrį Ǿālimlerinden idi. Adına Rūşen Perrį dirlerdi. 

Aña fermān idüp Rūşen Perrį Cihān-baħşa Şemse (24) Bānū’yı Ǿarż eyledi. Bu kerre 

ħuśūś kendüye ifāde olunduķda Cihān-baħş ķabūl eyleyüp Zįver Şāh dāmādlıķ ħılǾatin 

geyürdi. (25) Andan Şemse Bānū’yı Cihān-baħş-ı Cihān-ārā’ya Ǿaķd idüp sūra bünyād 

urdılar.  

                                                 
335 Kur’an-ı Kerim Neml/65 “Allah'tan başka kimse gaybı bilmez” 

http://arsiv.diyanetvakfi.org.tr/meal/Neml.htm, (19 Ekim 2016). 
336 Metinde “Ǿaŧįm”. 

http://arsiv.diyanetvakfi.org.tr/meal/Neml.htm
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Ammā üstād eydür: Baĥr-ı muĥįŧ cezįrelerinden [319a] (1) lerinden cezįre-i Ŧālįmūn 

dirler bir cezįre var idi. Anda Ŧālįmūn Şāh nām bir perį pādişāhı zamān ile bir daĥme 

bünyād (2) eylemiş-idi. Ol daĥmede Śāĥib-ķırān-ı Nerre dirler bir güher-āb-ı zįr-desti 

mekān ŧutmış-ıdı. Ol güher-ābuñ yüz ŧoķsan (3) iki arış ķaddi var-ıdı. Ziyāde ķuvvet 

śāĥibi dįv idi. Bu Zįver Şāh’uñ ķızını ħaber alup Zįver Şāh’dan istedi. (4) Zįver Şāh da: 

“Ķız kūçekdür. Büyüsün de vireyim.” didi. Ammā dāǿimā Zįver Şāh fikr eylerdi kim 

“ǾAcabā nice bu dįvüñ elinden (5) ķızımı ħalāś eylerem.” diyü. ǾĀķıbet perrį Ǿālimleri: 

“Yā Zįver Şāh! Sen bu dįvüñ elinden ķızını böyle ħalāś idersin kim (6) nesl-i 

Kahramān’dan ve evlād-ı Sām’dan bir dilāver bulup virürsin. Güher-āb duyup gelürse 

ol dilāver güher-ābı (7) ķatl idüp şerrinden Ǿālem ve sen ķurtulursın.” didiler. Zįver Şāh-

ı Perrį daħı ķızı Şemse Bānū’ya “Var kendüñe (8) bir ķoca bul, diyüp dįvüñ şerrinden 

eger ħalāś olmaķ isterseñ.” didi. Şemse Bānū daħı rubǾ-ı meskūna geçüp Ǿālemi (9) 

geşt-i güźār eylerken ol idi kim Cābelķā’da Cihān-baħş’ı görüp biñ cān-ıla Ǿāşıķ olup 

begenür.  

 

Hele ĥāśılı (10) ber-murād oldı. Ammā Ĥayķıran Nerre’ye şeyŧān varup ħaber virdi: “İy 

laǾįn maǾşūķañı aldılar. Sen bunda ĥayāli (11) ile eglenürsin.” didükde Ĥayķıran oradan 

dem çeküp Şehr-i Zerrįn’e geldi. Fırśat gözedüp Cihān-baħş’ı bānū ile (12) yaturken 

dārū ķoķladup ikisin daħı ķapup dahme-i Ŧālįmūn Şāh’a getürdi. Ve Ǿaķılların başların 

getürüp (13) Cihān-baħş’a: “Niçesin iy nā-bekār ħākį ne Ǿaźāb ile helāk ideyim?” 

didükde Cihān-baħş kendüye gelüp göz (14) açdı. Ne gördi iki elleri muĥkem zencįr ile 

bend olmış. Gicelik libāsıyla bir teng yirde ķarşusında bir Ǿažįmü’l-ķāme (15) dįv ŧurur.” 

Dört cānibe nažar eyledi. Şemse Bānū da şöyle ŧurur. Cihān-baħş bildi kim kendüler 

dįv şerrine (16) uġramışdur. Dönüp Ĥayķıran Nerre’ye: “İy güher-āb, bizi bunda kim 

getürdi ve sen kimsin?” didükde Ĥayķıran Nerre ķahķaha ile (17) gülüp: “Kim olsam 

gerekdür nā-bekār! Baña Ĥayķıran Nerre dirler. Şemse Bānū’ya Ǿāşıķam. Ben alsam 

gerek idi. Gelüp sen almışsın. (18) Ben de ħaber alup vardum. İşte hem seni hem 

maǾşūķamı ķapup bunda getürdüm. Ancaķ söyle seni ne Ǿaźāb ile helāk ideyim? (19) 

Deryāya mı bıraġayım, yoħsa havādan źemįne mi bıraġayım, yoħsa başuña bir Ǿamūd 

urup vücūduñı maĥv ideyim. Ķanġısına (20) ķāǿil olursın?” didükde Cihān-baħş dönüp 

Ĥayķıran’a: “İy Ĥayķıran oralar ŧursun, ammā sen ne dįne ŧaparsın?” didi. (21) 

Ĥayķıran: “Neylersin iy ħākį ķanġı dįne ŧapsam gerek. Şeyħ Baħdį ķullarındanam.” 
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didükde Cihān-baħş: “Yā Ĥayķıran! Şimdi sen (22) Şeyħ Baħdį didügüñ laǾįne laǾnet 

idüp müselmān olup baña ķul olmaz mısın?” didi. Ĥayķıran Cihān-baħş’dan bunı (23) 

işidüp ġażaba geldi: “Vāy bre nā-bekār ħākį! Sen taĥķįk dįvāne imişsin meger. Benüm 

elümden ħalāś olur mısın kim (24) bu sözi söylersin? Eyüsi hemān seni helāk 

eylemekdür.” diyüp yanında bir müntehā Ǿamūd-ı girān ŧururdı. Ķapup bir kerre (25) 

ĥayķırdı ve Cihān-baħş’a ĥavāle eyledi. Ammā Şemse Bānū bu ĥāli görüp: “Eyvāh 

laǾįn ne yavuz iş geçdi gitdi serverüm.” [319b] (1) diyüp ġama düşdi. Ammā dilāver-i 

Ǿālem gördi. Dįv kendüsine Ǿamūd ĥavāle eyledi. Bir kerre źānū üzerine gelüp “Yā 

maǾbūd-ı (2) bį-zevāl!” diyüp ŧur eylediyse kütür kütür bendin ķırup ayaġ üzere geldi. 

Ve pençe açup nerrenüñ Ǿamūdı inerken (3) śarıldı. Ve zūr337 idüp çeküp elinden aldı. 

Ve kendi Ǿamūdıyla bir Ǿamūd nerreye şöyle çarpdı kim nerrenüñ ketfine (4) gelüp đarb-

ı Ǿamūddan dem-i nefesi sįnesinde bend oldı. Ve aġzından burnından ķan boşanup 

yüzinüñ üzerine (5) yıķıldı. Hemān Cihān-baħş şahin miŝāl śıçrayup nerrenüñ üzerinde 

bulundı. Nerre göz açup ne gördi. Cihān-baħş (6) sįnesinde ķara ķuş gibi ŧurur. “Amān 

iy dilāver-i Ǿālem ķıyma baña. Saña ölince ķul olayım.” diyince Cihān-baħş: “İy nerre 

(7) amān įmānda olur. Müselmān ol, seni öldürmeyem.” didükde nerre įmāna gelüp 

Cihān-baħş’a tābiǾ oldı. Bu kez nerrenüñ sįnesinden (8) ķalķup nerredür serverüñ 

öñinde temennā idüp dest-i dāmenin öpdi. Cihān-baħş nerreden suǿāl eyledi. “Ķarşuda 

(9) görinen ķapu nedür?” diyü. Zįrā Cihān-baħş gördi. Olduķları bir meydān. Ķarşuda 

bir ķapu görinür. Nerredür. “Sulŧānum! (10) Ol görinen ķapu daĥmedür. Ŧālįmūn338 Şāh 

nām bir perrį pādişāhı binā eylemişdür.” didükde Cihān-baħş-ı Cihān-ārā ol (11) ķapuya 

ŧoġrı vardı. Gördi yek-pāre bir ķapu. Bir Ǿažįm ħalķa vażǾ eylemişler. Üzerinde 

yazılmış “Ben kim zamānımda Ŧālįmūn (12) Şāh nām bir perrį idüm. Yā Cihān-baħş bu 

daĥmeyi senüñ-çün binā idüp yüz altmış altı ķubbe üzerine bir āsmānį bār-gāh (13) 

ķodum. Ve tįġ-ı elmās nām bir ķılıc ķodum. İki kerre yüz biñ Ǿaskere yetecek ālāt-ı 

ceng ve bār-ı bengāh ķodum. Ve altmış altı pāre ceng (14) ālātı ķodum. Ve otuz altı pāre 

raħş ālātı ķodum. Ve yigirmi sekiz pāre Ǿayyār ālātı ķodum. Ĥücrenüñ birinde 

merķadum vardur. Ziyāret (15) idüp başum uçında źikr olunan ālātlar śanduķ ile ŧurur. 

Alup rūĥuma duǾādan unutmayasın. Ve bāġuñ bir ŧarafı (16) leb-i deryādur. Ve hem 

Evren-gūş-ı339 Baĥrį nām bir at vardur. Daĥmeye ŧılsım olmışdur. Her gün gelüp bir 

                                                 
337 Metinde “žūr”. 
338 Metinde “Žālįmūn”. 
339 Metinde “Evzen-gūş”. 
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kerre daĥmeyi ziyāret (17) eyler. Ŧutup süvār olasın.” dimiş. Ciĥān-baħş bu levĥi oķıyup 

tamām eyledükde vaśiyyet idüp ķoduġı yādigārları (18) işidince śafā kesb eyledi. 

Oradan bāġ olan ĥücreyi açup girdi. Bir laŧįf bāġ, orta yirinde Ŧālįmūn Şāh’uñ (19) 

merķadı ve başı uçında üç śanduķ ŧurur. Hele türbesin ziyāret eyledi. Andan śanduķları 

aldı. Birinde kendü (20) içün ālātlar ve birinde raħşı ve birinde Ǿayyār ālātı ħāśılı Cihān-

baħş kendü içün olan ālātı üzerine ārāste (21) eyledi. Bu kez atuñ gelmesine muntażır 

oldı. Nā-gāh deryā çoşmaġa başladı. Anı gördi. İki fįl cüŝŝesinde var. Deryādan (22) 

çıķup bāġa ŧoġrı geldi. At resminde bir baĥrį cānavarı yaġız ve ķulaķları evren ķulaġına 

benzer. Hemān Cihān-(23)baħş bu cānavara ķarşu vardı. Ol cānavar da Cihān-baħş’ı 

gördi. Kendüsine ķarşu gelür. Sen misin baña ķorķmayup (24) ķarşu gelen fehvāsınca 

bir kerre gūşların diküp dümmin Ǿalem miŝāl ketfine ķaldırup aġzın maġāraleyin açdı. 

(25) Ve öyle bir sehįl-i sehm-nāk urdı kim daĥme-i Ŧālįmūn śadā ile ŧoldı. Ve dört pāyın 

bir yire getürüp Cihān-baħş’uñ [320a] (1) baħş’uñ üzerine bir atılış atıldı kim eger 

Cihān-baħş’ın ġayrı bir dilāver olaydı Evren-gūş’ın ĥamlesine ŧāķat getüremez (2) idi. 

Ammā Cihān-baħş sedd-i İskender gibi pāyların baśup ŧurdı. Tamām ol cānavardur 

ħışm-ıla gelüp Cihān-baħş’ı (3) ķavrayup bir kerre silküp ħurd-ħām eylese gerek. 

Cihān-baħş Evren-gūş’uñ bināgūşına bir muşt öyle urdı kim (4) Evren-gūş rūzgār gibi 

gelürken mįl gibi ŧuravardı. Dir dir ditremege başladı. Cihān-baħş orada tįze urup 

aġzına (5) licām urdı. Üzerine gelüp rikāb gösterdi. Aşaġa yuķaru biraz gezdürdi. 

Tamām murādı üzere atdur. Ĥažž idüp şād (6) oldı.  

 

Meger daĥme fetĥ olınca Cihān-baħş-ı Cihān-ı Ǿālem-ārā Şemse Bānū’yı Şehr-i 

Zerrįn’e göndermiş-idi. Bānūdur varup ammā (7) Zįver Şāh bunlaruñ ķasāvetin çekerdi. 

Şemse Bānū’yı görüp şād oldı. Ħaber śordı, Şemse Bānū daħı olduġı gibi (8) naķl 

eyledi. Şāh şād oldı. Tįz biraz perrį alup yine Cezįre-yi Ŧālįmūn’a geldi. Andan 

daĥmede olan eşyāyı (9) cümle ŧaşıdup bir şey ķomadı. Daĥmeyi yine örtüp oradan bir 

havā ķalķdılar. Şehr-i Zerrįn’e geldiler. Zįver (10) Şāh ķarşu çıķup temennā eyledi. Ve 

Ǿažįm ikrām gösterdi. Hemān Cihān-baħş Ĥayķıran ile Zįver Şāh’ı barışdurdı. (11) Bu 

ĥāl üzere birķac gün geçdi.  

 

Ammā göñlinden Cihān-baħş “Āyā ne ŧarįķ ile tebdįl-i śūret idüp varup (12) ceng idüp 

tekmįl-i Ǿarż eylerem.” dir idi. Bu sözi Rūşen Rāy vezįre söyledi. Rūşen Rāy vezįr 

eyitdi: (13) “Sulŧānum, çünkim murādın tebdįl olmaķdur, seni tebdįl ideyim.” didi. 
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Server bu sözden ziyāde ĥāžž (14) eyleyüp Rūşen Periyye’ye: “Āferįn iy dānā! Benüm 

de murādum budur.” diyüp Rūşen Perrį: “Baş üzere.” diyüp bu sırrı (15) Zįver Şāh ve 

Şemse Bānū ile müşāvere idüp Ĥayķıran Nerre de cümlesi Cihān-baħş’uñ murādın 

bilüp bu kez Rūşen (16) vezįr ĥikmet eczālarından bir dühn peydā idüp serveri ol dühn 

ile boyadı. Cihān-baħş aślından da (17) esmer olmaġla bu kez Ĥabeşį oldı. Bu kez adını 

Sihām-ı Ĥabeşį ķodı. Yüz biñ miķdārı perrį ile Şemse Bānū ve Rūşen (18) Rāy-ı Perrį 

Cihān-baħş-ıla bir gün tedārüklerin görüp Zįver Şāh-ıla vedāǾlaşup bir havā Ǿazm-i 

rubǾ-ı meskūn (19) eyledi. Deryā-yı muĥįŧi geçüp bir gün rubǾ-ı meskūn Ǿāleminde 

Maġrib-zemįn sāĥiline indiler. Cihān-baħş-ı ǾĀlem ārā gördi. Bir laŧįf (20) yirdür. 

“Şunda üç gün oturaķ idelim.” diyüp ol gün ārām idüp irtesi Cihān-baħş-ı ǾĀlem-ārā 

altmış altı pāre ālāt-ı (21) Ŧālįmūn’ı üzerine ārāste olup Evhem-i Evren-gūş-ı Baĥrį’ye 

süvār oldı. Rūşen Rāy ile Şemse340 Bānū’yı leşkerde ķoyup kendi (22) Ĥayķıran’ı 

rikābına alup ol vādįleri temāşā içün kįş ķaķdı. Ŧabl-bāz dögdi. Dāmen-i kūha ŧoġrı 

şikāra gitdi. (23) Biraz ol vādįleri seyr-i temāşā iderek ŧaġa ŧoġrı çıķdı.  

 

Nā-gāh Cihān-baħş’uñ gūşuna ŧabl-ı ceng śadāsı (24) geldi. “Ne ola!” diyüp dört cānibe 

nažar iderken anı gördi. Śaĥrādan berü bir Ǿažįm leşker žuhūr eyledi. Taĥmįnen (25) 

yüz biñ miķdārı var ol ŧabl-ı kūs śadāsı Ǿālemi ŧutmış. Cihān-baħş bildi kim bu śadā ol 

leşkerden gelür. Ĥayķıran’a [320b] (1) eyitdi: “Yā Ĥayķıran! ǾAcabā bu leşker ne ola? 

Ķandan gelüp ķanda gider? Bir ħaber alınsa.” didükde Ĥayķıran daħı: “Nola! Ben 

varup (2) bir ādem ķapup getüreyim. Suǿāl idüñ.” didükde Cihān-baħş: “Pek maǾkūl!” 

diyüp hemān Ĥayķıran Nerre dem çeküp vardı. (3) Ǿaskerden bir şaħś ķapup getürüp 

Cihān-baħş’uñ öñinde ķodı. Ammā ĥerįfüñ Ǿaķlı gitmiş-idi. Yataraķ ĥerįfüñ (4) Ǿaķlı 

başına gelüp Cihān-baħş’ı gördi. Ve Ĥayķıran Nerre’yi gördi. Bu kez ħavfından ĥerįf 

gözlerin yine yumdı. (5) Cihān-baħş ise nažar idüp ŧururdı. Nažarı ĥerįfüñ gözin açup 

yumınca Cihān-baħş: “Aç gözin ādem! Senden (6) suǿāl idecegim var.” didükde ĥerįf 

yine gözin açdı. Cihān-baħş ĥerįfe eyitdi: “Bu Ǿasker naśıl Ǿaskerdür? Ve ķandan (7) 

gelüp ķanda gider?” didükde ĥerįf: “Sulŧānum, bu Ǿasker Endelüs Ǿaskeridür. Endelüs 

Şāh’ı Ŧįmūr Şāh’uñdur. Çihān (8) pehlivānı Behrām-ı Evren341-süvār’ı serdār idüp yüz 

biñ Ǿasker-ile şunda bir ķalǾa vardur, adına ĶalǾa-i Dįv-Şāź (9) dirler. Şāhına Ħurrem 

                                                 
340 Metinde “Semse”. 
341 Metinde birkaç yerde “erden” şeklinde geçse daha sonra da müstensih tarafından “Evren” olarak 

düzeltilmiştir. Biz de bundan dolayı “Evren” şeklini tercih ettik. 
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Şāh-ı Maġribį dirler. Ol Ħurrem Şāh’uñ pāy-i taĥt pehlivānına He[z]įrān-ı342 Fįl-süvār 

dirler. Ŧoķsan altı (10) arış ķadd çeker. Ammā Maġrib-źemįnde pençesin burur yoķdur. 

Şįr ibn-i Ziyān neslindendür. Bizüm pādişāhımuz Ŧįmūr Şāh’uñ (11) bir ķızı vardur. 

Ĥüsn iķlįminüñ sulŧānıdur. Ķızın adına Hezįre Bānū dirlerdi. Meger Hezįrān-ı Fįl-

süvār ķulaķdan (12) işidüp bānūya Ǿāşıķ olmış. Nāme gönderüp bizüm pādişāhımuz 

Ŧįmūr Şāh’dan istedi, virmedi. Bu ħaberi (13) Hezįrān’a varduķda Hezįrān hemān 

yitmiş ķadar kimse ile binüp gelür. Ķızı yaylaķda iken ķapup alur, gider. Ŧįmūr (14) 

Şāh’a daħı feryādcı geldi. Ŧįmūr Şāh daħı işte pāy-i taĥt pehlivānı Behrām-ı Evren-

süvār’ı yüz biñ Ǿasker ile (15) taǾyįn eyledi. “Var Hezįrān’dan ķızımı alup getür. Eger 

iyilik ile virmezse đarb-ı dest al gel.” diyü tenbįh eyledi. (16) Behrām-ı Evren-süvār 

şimdi Hezįrān-ı Süvār’dan ķızı almaġa gider. Aślı budur.” didükde Cihān-baħş 

ĥerįfden aślın ħaber (17) aldı. Ĥayķıran’a eyitdi: “Yā Ĥayķıran! Al imdi yine bu ādemi 

leşkerine bıraķ.” diyü fermān eyledi. Ĥayķıran Nerre daħı ĥerįfi (18) alup yine Endelüs 

leşkerine bıraķdı. Ve yine geldi. Bu kez Cihān-baħş-ı Cihān-ārā eyitdi: “Yā Ĥayķıran! 

Ġayrı iķtiżā (19) eyledi kim varup ol Hezįrān ile imtiĥān olayuz. Zįrā bu ķadar 

işitmemek idüm. Çünkim işitdüm. Elbetde ben (20) anuñla imtiĥān olmaduķça 

olmazam. İmdi var Şemse Bānū’ya ve Rūşen vezįre söyle. Ķalķup bunda gelsünler. 

Ben bu Ǿaskerüñ (21) ardınca giderem.” didükde Ĥayķıran Nerre: “Nola, emr senüñdür.” 

diyüp dem çekdi, az zamānda orduya gelüp aĥvāli bildürdi. (22) Şemse Bānū ve Rūşen 

Rāy vezįr daħı yüz biñ miķdārı perrį Ǿaskeri ile ol aradan ķalķup Cihān-baħş’uñ (23) 

ardınca źemįnde Benį Ādem śūret yab yab gelmekde. Ĥayķıran yine irüp Cihān-

baħş’uñ rikābınca çekilüp gitdiler.  

 

(24) Behrām-ı Evren-süvār tā kim yüz biñ Endelüs Ǿaskeri ile ĶalǾa-i Dįv-şāz öñine 

ķondı. Cihān-baħş daħı gelüp (25) üc sāǾat miķdārı yirde nüzūl idüp ķondı. Ammā 

Behrām-ı Evren-süvār ol gün āsāyiş idüp irtesi gün [321a] (1) gün Behrām-ı Evren-

süvār dįvān eyledi. Ve bir nāme inşā idüp bir dilāver ile Hezįrān’a gönderdi. Ol ĶalǾa-

i Dįv-şāź’dan (2) görüp sarāy-ı Ĥürrem Şāh’a irdi. Dįvān ķapusından girüp ŧurdı. Ammā 

nidā idüp kendin bildürdi. “Elçiyem (3) nāmem vardur.” didi. Ĥurrem Şāh’a ħaber 

eylediler. Ĥurrem Şāh destūr virdi. Ol gelen pehlivānı içerü aldılar. Hezįrān-ı (4) Fįl-

süvār daħı pāy-i taĥtda oturup bir ayaġın bir ayaġ üzere ķomış. Felege kelek, sįmurġa 
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sinek dimez ol Endelüsį (5) Ĥurrem Şāh öñinde yir öpdi. Ādāb-ı pādişāhį her ne ise icrā 

eyledükden śoñra çıķarup nāmeyi śundı. Alup (6) Ĥurrem Şāh mührin bozup dānā eline 

virdi. Dānā ķırāǿat eyledi. Ser-nāme be-nām Nār-ı Nūr benüm ķatumdan ben ki (7) 

ĥāliyā Endelüs şāhı Ŧįmūr Şāh’uñ ĥāliyā cihān pehlivānı olan Behrām-ı Evren-

süvār’am. Sen ki ķatından kim (8) ĶalǾa-i Dįv-Şāź şāhı Ĥurrem Şāh’sın. MaǾlūm ola 

kim pāy-i taĥt olan pehlivānuñ Hezįrān-ı Fįl-süvār gelüp fużūlį (9) pādişāhımuzuñ 

ķızını yaylaķdan ķapup bunda getürmişdür. Pādişāhum Ŧįmūr Şāh daħı beni yüz biñ 

Ǿasker-ile (10) bunda taǾyįn eyledi. İmdi nāme vuśūlünde gerekdür kim ķızı Hezįrān’dan 

alup ĥużūrıma irsāl idesin. (11) Ve-illā vaķtüñe ĥāżır olasın. Olmazsa đarben alup 

giderem.” diyü nāmesin tamām eylemiş. Ĥurrem Şāh ise (12) bu ķız māddesinden ħaber-

dār degül idi. Dönüp Hezįrān’uñ yüzine baķdı. Pehlivān bu nāmede taĥrįr olan cevāb 

(13) “Gerçek midür?” didükde Hezįrān-ı Fįl-süvār “Belį pādişāhum, gerçekdür.” didi. 

Ĥurrem Şāh: “Yā şimdi ne cevāb virelim?” didükde (14) Hezįrān-ı Fįl-süvār eyitdi: 

“Pādişāhum cevāb bildüginden ķalmasun. Yarın çıķar ol Behrām didükleri Endelüs’ün 

(15) daħı ĥaķķından gelürem.” didi. Gelen pehlivāna nāmesin virüp: “Var Behrām’a 

söyle. Yarın meydānda cevāb alsun.” (16) diyüp yolladı. Ol Endelüsį dönüp Behrām’a 

geldi. Olduġı gibi aĥvāli cümle naķl eyledi. Behrām-ı Evren-süvār (17) daħı yüz biñ 

Ǿaskeri içinde “Yarın cengdür.” diyü münādįler nidā itdürdi. ǾAsker-i Endelüs “Yarın 

cengdür.” diyü tedārükde (18) oldılar. Ammā öteden Hezįrān ķāśıd gidince Ĥurrem 

Şāh’a “Pādişāhum, fermān idüñ, ķalǾada mecvūd olan Ǿasker (19) ĥāżırlanup ŧaşra 

çıķsunlar.” didi. Ĥurrem Şāh daħı Hezįrān söziyle fermān eyledi. Şehrde münādįler 

nidā idüp (20) ol gün Hezįrān ŧaşra bār-gāhın çıķardup kendü daħı ŧaşra çıķdı. Şehrde 

olan Ǿasker birer beşer çıķdı.  

 

(21) Ĥāśılı irtesi güne degin ķırķ biñ Ǿasker peydāh oldı. Cihān-baħş daħı irtesi gün 

Ĥayķıran’ı rikābına alup geldi. (22) Behrām-ı Evren-süvār Ǿaskerinüñ ŧarafında bir 

kenārda ŧurdı. İki cānibden ceng-i ĥarbįler çalınup iki leşker343 birbirlerine (23) muķābil 

oldılar. Behrām-ı Evren-süvār raħşın sürüp meydāna girdi. Biraz ŧarįd-i cevelān 

eyledükden śoñra ķol ķaldırup (24) ve naǾra urup Hezįrān-ı Fįl-süvārı daǾvet eyledi. 

Hezįrān-ı Fįl-süvār daħı fįlin sürüp Ǿazm-i meydān eyledi. (25) Ve öñin aldı. Cihān-baħş 

daħı fįl-süvāra nažar eyledi. Ŧoķsan altı arış ķaddi var. Öyle bir mehābet śāĥibi 
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dilāverdür kim [321b] (1) heybetinden yüzine baķılmaz. Gerçi Behrām-ı Evren-süvār 

daħı yüz on iki arış ķadd çeker bir şecāǾat śāĥibi dilāver. (2) Ammā Hezįrān her vechle 

yegāne dilāver. Cihān-baħş bunları böyle görüp göñül evinden niyāza başladı. Ammā 

(3) Behrām-ı Evren-süvār Hezįrān’a ħıŧāb idüp: “Yā Hezįrān, niçün şāhımuzuñ ķızını 

gelüp öyle yaylaķdan ķapduñ?” (4) didükde Hezįrān: “Yā Behrām göñül belā yüz ķara 

ķulaķdan Ǿāşıķ oldum. Babası Ŧįmūr’dan istedüm, virmedi. Ben de varup (5) getürdüm. 

Şimdi ķasāveti saña mı oġlan, baba dimeñe çoķ ķalmadı. Sen daħı ŧurup ķız istersin. 

Ĥamle eyle saña (6) ķızı göstereyim.” diyüp söyleşürek bunlar azġışdılar. Andan cenge 

başladılar. Behrām-ı Evren-süvār el nįzeye urup (7) irişdi. Hezįrān’a bir nįze ĥavāle 

eyledi. Hezįrān-ı Fįl-süvār Behrām’uñ nįzesinüñ gelişin görüp vehm aldı. (8) Siper-i 

pūlādın berāber śundı. Yalman-ı nįze āyine-i siperi pūs eyledükde siper āyinesinden 

āteşler śaçılup dört (9) yanında olan ħār-ħāşākı sūħte ķıldı. Hezįrān’uñ ķolları ĥareket 

idemeyüp siper sįnesine meyl eyledi. (10) Her ne ĥāl ise nįze-i Behrām’ı yolından 

ŧabancalayup ayırdı. Ve ķoltuķ altından yol gösterdi. Behrām (11) nįzesin żabŧ idüp ser-

i meydāna vardı. Hezįrān Behrām’uñ nįzesin gerçi menǾ eyledi. Ammā ĥayliçe ıżŧırāb 

(12) çekdi. Behrām öteden dönince Hezįrān nįzesin eline alup ve raħşına meydān virüp 

irişdi. Behrām’a (13) bir nįze śundı. Behrām daħı siperin berāber śundı. Nįzenüñ 

yalmanı āyine-i siperi pūs eyledükde Behrām’uñ ķolları (14) bükilüp Behrām ġayrı ile 

ŧabancalayup yolından ayırdı. Hezįrān daħı nįzesin żabŧ idüp geçdi. (15) Behrām-ı 

Evren-süvār Hezįrān-ı Fįl-süvārdan bir nįze yidi kim ŧamar-be-ŧamar ħaber-dār oldı. 

Bu kez Behrām ġayret-ile ķapdı. (16) Gürzin on birinci baħşından ŧutup irişdi. Hezįrān’a 

bir đarb urdı. Hezįrān gürz berāber virüp başın (17) ķaçurdı. Arķasına alup arķada menǾ 

eyledi. Ammā ħayli zaĥmet çekdi. Ol öyke ile Behrām’a bir eyü đarb (18) urdı. Behrām 

da gürz berāber virüp arķaya alduķda başı at başına berāber oldı.  

 

Ħāśılı Behrām-ı Evren-süvār (19) Hezįrān’uñ gürzin ıżŧırāb ile menǾ eyledi. Bunlar bu 

minvāl üzere yek-ā-yek küt-ā-küt aħşam olınca ceng eylediler. (20) ayırd olmayup 

dönüp ķondılar. Śabāĥ olduķda yine birbirlerine muķābil oldılar. Yine aħşam olınca 

ceng (21) idüp döndiler. Behrām-ı Evren-süvār Hezįrān’uñ üc fįlin344 öldürdi. Hezįrān 

Behrām’uñ beş raħşın öldürdi. (22) Hezįrān ġażaba gelüp irişdi. Behrām’a bir đarb-ı 

şedįd urup Behrām’ı at boynına bıraķdı. Behrām lā-yaǾķıl at (23) boynına düşince 
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hemān Hezįrān-ı Fįl-süvār fįl sürüp murād eyledi kim Behrām’ı düvālinden ķapup her 

ne murād eylerse (24) öyle eyleye. Cihān-baħş ŧurduġı yirden “Çek elüñ nā-bekār 

Hezįrān! Ħaśmuñ benem.” diyüp altında olan Evhem-i Evren-gūş-ı (25) Baĥrį’yi berķ-i 

hātif gibi sürdi. İrüp Behrām’ı düvālinden ķapup elma gibi ķolına aldı. Ve Ǿalem 

sāyesine getürüp Ǿaskerine  

[322a] (1) Ǿaskerine teslįm eyledi. Kendü dönüp Hezįrān’uñ öñin aldı. Hezįrān-ı Fįl-

süvār “Nā-bekār, sen ķandan gelüp benüm (2) şikārum elümden alduñ?” diyüp “Yā ķor 

mıyam intiķāmum saña.” diyüp irişdi. Cihān-baħş-ı Cihān-ārā’ya bir đarb ĥavāle (3) 

eyledi. Cihān-baħş’uñ elinde gürz-i Ŧālįmūn berāber virdi. Gürz gürze indükde ŧāķ-ı 

ŧarāķa ŧumŧurāķı āfāķa ilŧāķ (4) olup Cihān-baħş-ı Cihān-ārā baş ķaçurup arķaya 

alduķda arķada olan siper āyineleri çarħa girdi. Ve Evren-gūş (5) bil virdi. Hezįrān 

gürzin żabŧ idüp meydāna vardı. Cihān-baħş Hezįrān’uñ ķuvvetine āferįn eyledi. İrüp 

(6) Hezįrān’a bir đarb urdı. Hezįrān daħı gürzin berāber virüp baş ķaçurdı. Arķada olan 

siperi oluķ (7) oluķ olup Hezįrān’uñ başı fįl başına berāber oldı. Hele aldı ve śavdı. 

Ammā Cihān-baħş niçe ķuvvet-i (8) ķāhireye mālik olduġın añladı. Bunlar başladılar 

yek-ā-yek cenge.  

 

Bu ŧarafdan Behrām’uñ Ǿalem sāyesinde Ǿaķlı başına (9) geldi. Gördi cihān başına fır 

fır döner. Meydānda Hezįrān ile bir Ħabeşį pehlivānı ceng eyler. Yanında olanlara (10) 

suǿāl eyledükde aślı ile ħaber virdiler. Ol Ħabeşį dilāver seni Hezįrān’uñ öñinden 

ķapup bunda getürdi. Ve kendi (11) yine meydāna girüp Hezįrān ile ceng eyle[r].” 

didiler. Behrām fikr idüp “Çoķ eyleñdür.” diyüp temāşāya ŧurdı. (12) Ammā Cihān-baħş 

Hezįrān ile ol gün aħşam olınca ceng idüp ġālip maġlūb bellü olmadı. Bu kez Cihān-

baħş (13) Hezįrān’a ŧur eyledi. “Var dilāver, bu gice rāĥat eyle. Yarın yine görişelim.” 

diyüp döndiler. Bu kez Cihān-baħş (14) murād eyledi kim kendü leşkerine gide. 

Behrām-ı Evren-süvār ķarşulayup geldi. Cihān-baħş’uñ rikābın öpüp temennā eyledi. 

(15) Ve “Buyuruñ iy dilāver, bār-gāhımuza teşrįf idüñ.” diyüp niyāz345 eyledükde 

Cihān-baħş daħı daǾvete icābet idüp döndi. (16) Behrām’uñ kendi bār-gāhına indi. 

Behrām Cihān-baħş’a Ǿažįm ikrām eyledi. Ve meclis ķurup tamām keyfler irişdükde 

(17) Behrām-ı Evren-süvār temennā idüp: “Sulŧānum, gerçi küstāħlıķdur ammā ķanġı 

diyārdan gelürsüñüz?” didi. Cihān-baħş (18) eyitdi: “Yā Behrām! Benüm adıma Sihām-
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ı Ħabeşį dirler. Ħabeş diyārından bu cānibe düşdüm. Üc sāǾatlik yirde yüz biñ (19) 

miķdārı Ǿaskerüm vardur. Murādum Įrān-źemįne varup anda Rüstem dirler bir śāĥib-

ķırān varmış. Anuñla imtiĥān olup (20) śāĥib-ķırānlıġı elinden almaķdur. Ancaķ sizüñ 

cengiñüz görüp geldüm. Ve cengüñ aślın ħaber aldum. Hezįrān’ı gördüm, dįv-

(21)heybet bir pehlivān. Eger Behrām’a ġālip gelüp öldürmege ķaśd eylerse ħalāś 

ideyim, didüm. Yine eyle oldı. Ammā iķtiżā (22) eyledi. Ġayrı Hezįrān-ı Fįl-süvār ile 

imtiĥān olup tā ayırd olmayınça ceng eylemeñ.” didi. Behrām çünkim Cihān-baħş’uñ 

(23) kim idügin bildi. Tekrār temennā idüp: “İy dilįr-i kāmve[r]-kār beni ķulluġa ķabūl 

eyle. Ölince ħiźmetüñde olayım.” didükde (24) Cihān-baħş eyitdi: “Güzel yā Behrām! 

Ammā baña ħidmet eyleyen Ħudā-perest olmaġa muĥtāçdur.” didi. Behrām “Ben de 

oluram. (25) Ne dimekle Ħudā-perest oluram.” didükde Cihān-baħş ĥažž idüp telķįn 

eyledi. Behrām İslām’a geldi. Yüz biñ Ǿaskerüñ [322b] (1) güzįdelerin daǾvet idüp 

İslām’a getürdiler.  

 

Behrām Cihān-baħş’a: “Sulŧānum, çünkim murādın Hezįrān ile imtiĥān olmaķdur. (2) 

ǾAskeriñüze ādemler varup bunda getürseler.” didi. Cihān-baħş: “Nola, maǾķūl yā 

Behrām, gelsünler. Ammā ādem taǾyįn eylemege ĥācet (3) degül.” diyüp Ĥayķıran’ı 

gönderdi. “Var söyle Şemse Bānū ile Rūşen Rāy vezįr bunda gelsünler.” didi. 

Ĥayķıran: “Nola!” diyüp (4) fi’l-ĥāl dem çekdi. Perriyān Ǿaskerine varup aĥvāli 

bildürdi. Anlar da ķalķup nücūm sāǾatde Behrām leşkerine (5) varup bār-gāh-ı Ŧālįmūn 

Şāh’ı ķurdılar. Behrām Cihān-baħş’uñ bār-gāhın görüp ve dārātın görüp dibelik (6) 

muĥabbet eyledi. Yüz biñ perrį Ǿaskeri Benį Ādem śūretinde ķondılar. Cihān-baħş 

ķalķup bār-gāh-ı Ŧālįmūn’a gitdi. Ġayrı (7) dįvānı anda ķurdı. Şemse Bānū niķābla 

taĥtda oturup Rūşen Rāy vezįr maķāmında Cihān-baħş śāĥib-ķırān (8) śandalįsinde 

Behrām ser-Ǿasker śandalįsinde ķarār eyledi. İrtesi yine Hezįrān346 meydāna girüp 

Cihān-baħş öñin (9) aldı. Başladılar cenge aħşam olınca ceng idüp yine döndiler. Śabāĥ 

yine bindiler. Yidi gün ceng bir gün āsāyiş.  

 

(10) Ħāśılı otuz ŧoķuz gün Cihān-baħş Hezįrān’a ruħśat virüp aħşam dönecek maĥal 

Cihān-baħş “Diñle imdi (11) yā Hezįrān yarın senüñle cengimüz tamām ķırķ olur. İmdi 

yeter. Yarın beher ĥāl senüñle ayırd oluruz. Eger sen baña ġalebe (12) eylerseñ bildügin 
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gibi eylersin. Eger ben saña ġālib olursam bildügüm eylerem, aña göre vaśiyyet eyle. 

Śoñra baña niçün (13) bildürmedüñ, ġāfil bulundum dime. İşte347 saña tenbįh.” diyüp 

döndi. Hezįrān daħı dönüp ammā bu maĥalle dek Ĥurrem (14) Şāh’uñ yüz biñ Ǿaskeri 

cemǾ olmışdı. Hezįrān dönüp dįvāna geldükde Ĥurrem Şāh suǿāl eyledi. “Söyleşdiñüz 

neydi?” (15) didükde Hezįrān daħı arada geçen kelimātı naķl eyledi.  

 

Hele ol gice geçüp śabāĥ olduķda yine Cihān-baħş Evhem-i (16) Evren-gūş-ı Baĥrį’yi 

meydāna sürüp sipāhįlik fennin gösterdi kim dost düşmen ġışş oldılar. Andan yönin 

ķalǾa cānibine (17) döndürüp “Gele yā Hezįrān senüñle bugün ayırd olsaķ gerekdür.” 

diyüp naǾra urınca Hezįrān fįl başına çenkāl (18) urup meydāna girdi. Cihān-baħş’uñ 

öñin alup: “Yā Sihām-ı Ħabeşį! Nedür aślı bugün Ǿacele eyledüñ ġālibā ecelüñdür.” 

didükde (19) Cihān-baħş: “ĶāǾide-i śāĥib-ķırānį böyledür. Ayırd olacaķları gün elbetde 

ibtidā meydāna girerler.” didükde Hezįrān: “Žāhir evvel (20) ĥamleyi de sen eylersin.” 

didükde Cihān-baħş: “Yoķ evvel ĥamle senüñdür. Zįrā sen baña bir gürz ursañ gerek 

idi. Cengden döndüñ, (21) ĥaķķuñ ķaldı. Nevbet saña geldi.” didükde Hezįrān ġayrı 

söylemeyüp el gürze urdı ve irişdi. Cihān-baħş’a bir đarb (22) urdı. Cihān-baħş gürz-i 

Ŧālįmūn’ı berāber virüp arķada menǾ eyledi. Ve gürz-i Ŧālįmūn’uñ on birinci 

ķīrāŧından ŧutup (23) irişdi. Hezįrān’a bir đarb urdı. Hezįrān daħı arķada menǾ eyledi. 

Bu kez başladı bu iki ser-efrāz yek-ā-yek tā đuħā-yı kübrā (24) geçince. Andan Cihān-

baħş at başın çeküp ŧurdı. “Yā Hezįrān işte senüñle bugün ķırķ gündür kim ceng 

eylerüz. (25) Bugün ayırd günidür. Gel senüñle ikimüz daħı inüp düvāl ŧutuşalım. Zįrā 

cengüñ evveli nįze, āħir[i] düvāldür. Ayırd düvālde [323a] (1) düvālde olur.” didükde 

Hezįrān: “Pek eyü yā Sihām-ı Ħabeşį!” diyüp bunlar raħşlarından indiler. Andan 

Cihān-baħş (2) düvālin teslįm eyledi. Hezįrān da fırśatdur diyüp bir kerre pençelerün 

düvāline ŧaķup muĥkem żabŧ eyledi. Andan (3) “Yā Nār-ı Nūr!” diyüp öyle bir zūr 

eyledi kim zūr-ı evvelde Cihān-baħş’uñ ökçelerini sekiz parmaķ ķadar yirden ayırdı. 

Cihān(4)-baħş öyle lenger virdi kim Hezįrān’uñ ķolları bükilüp pāyları zemįni buldı. 

Bu kez Hezįrān bir ĥamlede alımaduġına Ǿārlanup (5) bir zūr daħı eyledi. İkinci zūrda 

serveri ŧaraķlıġa dikdi. Yine lenger virdükde ayaķları zemįni buldı. Ücinci zūrda (6) 

güc-ile baş parmaġınuñ üzerine dikdi. Cihān-baħş daħı öyle lenger virdi kim 

Hezįrān’uñ ķolları bükilüp pāyları (7) źemįne gömildi. Hezįrān Ǿāciz olup “Şeddādį 
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binā mısın hey nā-bekār!” diyüp kendi düvālin teslįm eyledi. Cihān-baħş (8) bir kerre 

Hezįrān’uñ düvāline pençe urup tamām milk eyledi. Andan “Yā maǾbūd-ı bį-źevāl!” 

diyüp öyle zūr eyledi kim Hezįrān’ı (9) ibtidā ĥamlede dizine berāber ķaldurdı. Hezįrān 

lenger viregördi. Fāǿide eylemedi. Cihān-baħş bir zūr daħı idüp (10) gögsine berāber 

ķaldırdı. Üçinci zūrda Hezįrān’ı başına berāber ķaldırup yidi adım śaġa yidi adım śola 

gezdirüp (11) yine yirine geldi. Zemįne urup iki elin ķafasına bend eyledi ve Ĥayķıran 

Nerre’ye teslįm idüp raħşına süvār oldı. (12) Ve Ĥurrem Şāh cānibine baķup naǾra urup: 

“Var mıdur Hezįrān intiķāmın almaķ göñlinden geçürür.” didi. Ĥurrem Şāh “Nār-ı Nūr 

ħışmına (13) uġra!” diyüp ŧabl-ı ārām çaldurdı. İki leşker dönüp ķondılar. Cihān-baħş 

buyurdı Hezįrān’ı ķarşusına getürdi. “Nice (14) görürsin kendüñi yā Hezįrān?” didükde 

“Niçe görsem gerekdür yā Sihām el elden üstündür Ǿarşa çıķınca.” didi. “Yā Sihām (15) 

benüm neslim tā Gürşāsb-ı Āhen-dest’e çıķar. Śāĥib-ķırān śoyındanam. Pederüm Pįr 

beyābānıdur kim Şįr ibn-i Ziyān oġlıdur. Daħı (16) Ķārūn-ı Dįv-bend oġlıdur.” didi. 

Cihān-baħş dönüp çünkim sen öyle nesilden olup böyle āteş-perest olmaķ (17) saña 

düşer mi? Gel imdi müselmān ol, baña tābiǾ ol, seni kendime ser-ķaplan ideyim. 

Benüm murādum bundan Įrān’a varup ĥāliyā (18) anda şimdi śāĥib-ķırān olan 

Rüstem’den śāĥib-ķırānlıķ ālātın almaķdur. Bile gidelim, eger Rüstem’i baśup śāĥib-

ķırān olursam (19) saña aġır manśıblar virüp istedügüñ śandalįde otur.” didükde “Ben 

cinsümden ġayrıya ķul olmam.” didi. Cihān-baħş çoķ (20) söyledi, olmadı. Ĥapse 

gönderdi. Behrām-ı Evren-süvār Cihān-baħş’uñ ġalebe eyledügin görince ġayrı 

muĥabbeti bir iken biñ olup (21) śadāķati ziyāde oldı. Ve bildi kim bu Sihām-ı 

Ħabeşį’nüñ öñine ŧurur yoķdur. Bundan śoñra oturup bezm-i mübdeh Ǿişrete (22) 

başladılar.  

 

O yañadan Ĥurrem Şāh dönüp ķondı. Vüzerāsı ile bir yire gelüp müşāvere eyledi. Nā-

bekār Ħabeşį Hezįrān’a ġalebe eyledi. (23) Kim bilür Hezįrān’ı neyler, şimdi andan bize 

fāǿide yoķdur. Ancaķ yarın bütün üzerimüze gelürse niçe idelim? ǾAsker çoķluġı (24) 

ile cevāb virebilürüz dirsen anuñ Ǿaskeri bizden iki ķat ziyāde. Hemān ġayrı çāre budur 

kim bütün Ǿaskere el (25) altından ħaber iderüz. Ĥāżır ŧurur. İlk aħşamdan bār-ı pengāhı 

bozup ķalǾaya girüp ķalǾa ķapuların muĥkem bend idüp [323b] (1) burc-ı bārū üzerine 
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Ǿasker ķoruz. Eger Sihām-ı Ħabeşį binüp yüriyiş eylerse ķalǾadan ceng eylerüz. ĶalǾa-

i Dįv-Şāz348 (2) ise metįn ķalǾadur. Zįrā Şįr ibn-i Ziyān dįvlere yapdurmışdur.  

 

Ħulāśa-i kelām böyle tedbįr idüp cümle bu rāy (3) śavāb gördiler. Ĥurrem Şāh fermān 

eyledi. İş erleri el altından āgāh idüp bütün Ǿasker ĥāżır oldılar. Birazdan (4) aħşam olup 

rūy-ı Ǿālemi siyāh pūşįde ile şeb-tār349 örtüp cihānı žulmāt ķapladı. Ol maĥal Ĥurrem 

Şāh yüz biñ (5) miķdārı Ǿasker ile bār-ı bengāhların bozup ķalǾaya girdiler. Ve ķalǾa 

ķapuların bend idüp burc-ı bārū üzerine Ǿasker (6) dizdiler. Ve kendiler fāriġu’l-bāl olup 

oturdılar. Ol gice mürūr idüp śabāĥ oldı. Cihān-baħşuñ Ǿaskeri (7) yirlerinden ķalķup 

ne gördiler. Ĥurrem Şāh Ǿaskeri ķalǾaya ķaçmışlar. Ķapuların muĥkem bend 

eylemişler. Cihān-baħş’a ħaber (8) virdiler. Cihān-baħş fermān eyledi. ǾAsker binüp 

ķalǾaya yüriyiş eylediler. Kendü gürz-i Ŧālįmūn’ı eline aldı. Ve ħandegi geçüp (9) raħş-

ı Evren-gūş-ı350 Baĥrį’den inüp piyāde ķalǾa ķapusına varup başladı gürz ile dögmege. 

Yuķarudan Cihān-(10)baħş’uñ üzerine bu ķadar dıraħt u seng ü cūb u żandik endaħt 

eylediler. Aśla müfįd olmadı. Zįrā on iki (11) āyineli siper-i Ŧālįmūn başına alup bütün 

Cihān-baħşuñ vücūdın ķorudı.  

 

El-ķıśśa Cihān-baħş ķalǾa ķapusın (12) gürz ile döge döge geñişitdi. varup Ĥurrem Şāh’a 

ħaber virdiler. “Pādişāhum, ķalǾa ķapusı yıķılmaġa ķarįb ķaldı. (13) Ve hem burc 

üzerinde olanlaruñ kelleleri kesilür. Kimse görinmez. Bilmezüz ĥikmeti nedür?” 

didiler. Ĥurrem Şāh daħı taǾaccüb idüp (14) ħavfa düşdi. “Vezįrler bu iş cin fiǾlidür yā 

perrį fiǾlidür. Buña amāndan ġayrı çāre yoķdur.” didiler. Meger vāķiǾde (15) Şemse 

Bānū perrįlere fermān eylemiş-idi, şöyle idüñ diyü. Cihān-baħş’uñ ħaberi yoġıdı. Bilse 

rıżā virmezdi. Ĥurrem (16) Şāh ġayrı şaşup niçe idecegin bilmedi. Vüzerāsı ve ĥukemāsı 

ile ķalǾa ķapusınuñ üzerinde tāc-ħāneye çıķup (17) Cihān-baħş’a: “Amān yā Sihām-ı 

Ħabeşį! Şol burc üzerinde olan görinmez maħlūķı defǾ eyle. Saña tābiǾ olayım.” 

didükde Cihān-(18)baħş bu śadāyı işidüp ķalǾa ķapusından el çekdi. Ve yuķaru baķup 

gördi. Çaġıran şāhdur. “Ne söylersin yā Ĥurrem (19) Şāh? Naśıl görinmez ādemdür?” 

didi. Ammā Ǿaķlına geldi. “Hįc degül perrįlerdür. Şemse Bānū emriyle eylemişlerdür.” 

diyüp Ĥayķıran’ı (20) Şemse’ye gönderdi. “Var söyle el çekdürsin. ǾArż-ı śāĥib-

                                                 
348 Metinde “Sāz”. 
349 Metinde “seb-tār”. 
350 Metinde “Evzen-gūş”. 
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ķırāneye noķśān getürür.” didi. Nerre de varup bildürdi. Şemse Bānū da (21) el çekdürdi. 

Bu kez Ĥurrem Şāh ķalǾa ķapular{lar}ın açdırup ŧaşra çıķdı. “Amān!” diyüp Cihān-

baħş’uñ ayaġına (22) düşdi. Cihān-baħş Ĥurrem Şāh’a amān virüp el çekdi. Cihān-baħş 

bu kez Hezįrān’uñ yanına varup tenhā yine dįne (23) daǾvet eyledi. Hezįrān ķāǿil 

olmadı. Cihān-baħş gördi olmaz. Hezįrān’a yemįn virüp kendin bildürdi. Ve ketfinde 

(24) olan ĥāli gösterdi. “Murādum imtiĥāndur.” diyü aślını naķl eyledi. Cihān-baħş’uñ 

Hezįrān kim idügin bildükde pūlād ķalbi nerm (25) olup įmāna geldi. Bu kez Cihān-

baħş Hezįrān’ı kendüsine ser-ķaplan eyledi.  

 

Andan bār-gāh-ı Ŧālįmūn’a gelüp Cihān-baħş’uñ pāy-i [324a] (1) baħş’uñ pāy-i taĥt 

śandalįsine geçüp Hezįrān’a ser-ķaplanlıķ ħılǾatin geyürüp ser-ķaplan śandalįsinde 

oturtdı. (2) Ve Behrām’a tekrār ħılǾat geyürüp ser-Ǿaskerligi muķarrer eyledi. Ve 

bundan śoñra Hezįrān ayaġa ŧurup Cihān-baħş’dan (3) Ĥurrem Şāh’ı ricā eyledi. Cihān-

baħş ķabūl idüp Hezįrān fįline süvār olup ķalǾa ķapusına varınca görenler Ĥurrem 

Şāh’a (4) “Hezįrān geliyor!” diyü ħaber virdiler. Ĥurrem Şāh şād oldı. Ammā 

Hezįrān’dur. Ŧoġrı sarāy-ı Ĥurrem Şāh’a irdi. Yirinde (5) ķarār eyledi. Ĥurrem Şāh 

“Ħoş geldüñ, iy dilāver. Sihām-ı Ħabeşį’den eyü ķurtulmışsın.” didi. Hezįrān “Belį 

pādişāhum. (6) Sihām’a tābiǾ oldum. Ancaķ seni de ricā itdüm, buyuruñ gidelim. Lākin 

muħālefet eyleme. Sihām-ı Ħabeşį her ne dirse ķāǿil (7) ol.” didükde Ĥurrem Şāh daħı 

ne disün, ķalķup {ķalķup} tedārükin gördi. Hezįrān vüzerā ile Ǿazm-i leşker-i (8) Cihān-

baħş eyledi. Yaķın geldükde server ķarşuladup Ǿizzet ile bār-gāh-ı Ŧālįmūn’a 

getürdiler. Cihān-baħş işāret (9) eyledi. Taĥta çıķardılar. Ol da peşkeşlerin Ǿarż idüp 

vezįrleri Rūşen Rāy vezįr yanında oturdılar. ŦaǾām (10) gelüp yindi. Andan Ǿişrete 

başladılar. Tamām keyflerin düzdükde Cihān-baħş Ĥurrem Şāh’a Ǿarż-ı İslām eyledi. 

(11) Ol da muħālefet itmeyüp vüzerāsı ile İslām’a geldiler. Andan ādemler taǾyįn idüp 

bütün ķalǾada olanları İslām’a (12) getürdiler. Ve āteş-kedeleri yıķup yirine mescid 

bünyād eylediler.  

 

Bu arada Ŧįmūr Şāh ķızı añılmadı. Hezįrān Cihān-baħş’a (13) eyitdi: “Server, ĥāliyā 

daħı ķız bākiredür. Öyle ŧurur.” didi. Cihān-baħş öyle ise bizüm dįnümüzde rıżā-yı 

peder şarŧdur. (14) Babasına bir nāme gönderelim.” diyüp emr eyledi. Bir nāme inşā 

idüp Cihān-baħş’uñ eline virdiler. Cihān-baħş alup (15) muŧālaǾa eyledi. Begenüp baǾde 

mührledi. Ve dönüp Behrām-ı{’a} Evren-süvāruñ yüzine baķup: “İy dilāver, bu ĥuśūśa 
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seni (16) elçi naśb eyledüm. Var bu nāmeyi pādişāhuñ Ŧįmūr’a virüp sen daħı ĥüsn-i ĥāl 

ile aġızdan söyle. Rıżā virsün ve gelüp (17) bunda İslām’u ķabūl eylesün. Eger ‘Yoķ’ 

dirse üzerine varup kendüyi đarb-ı dest ŧutup helāk eylerem.” didi. (18) Behrām “Pe-

ser-çeşm!” diyüp yirinden ķalķdı. Cihān-baħş emr eyledi. Behrām’a bir ħılǾat-ı fāħire 

getürüp geyürdiler. Behrām (19) nāmeyi aldı. Yitmiş ķadar pehlivān-ıla raħşına süvār 

olup “Ķandasın Endelüs?” diyüp revān oldı. Cihān-baħş (20) Behrām gelince şurada bu 

vādįlerüñ śayd u şikārın idüp biraz351 defǾ-i ġam eyleyelim.” diyüp ķalķdılar. Hezįrān-

ı Fįl-(21)süvār ve Ĥurrem Şāh ile raħşlarına süvār olup şikāra gidüp ol gün aħşam olınca 

śayd u şikār eyledi. (22) Aħşam dönüp bār-gāha geldiler. İrtesi gün Ĥurrem Şāh Cihān-

baħş’ı ķalǾaya daǾvet idüp üç gün Ǿažįm żiyāfetler (23) idüp nesneler baġışladı. Üç gün 

daħı Hezįrān-ı Fįl-süvār żiyāfet eyleyüp ĥāśılı Behrām’uñ gelmesine muntažır oldılar. 

Bunlar (24) bunda Ǿayş-ı nūşda.  

 

Biz gelelim Behrām-ı Evren-süvār śadedine. Eź-įn-cānib rāvį eydür: Behrām-ı Evren-

süvār bir gün Endelüs’e (25) varup dāħil oldı. ĶalǾadan girüp sarāy-ı Ŧįmūr Şāh’a irdi. 

Görenler segirdüp Ŧįmūr Şāh’a varup: “Pādişāhum! [324b] (1) Pehlivān Behrām 

geliyor.” didiler. Ŧįmūr Şāh eyitdi: “Ķızı getürmiş mi?” didi. Eyitdiler: “Bilmezüz.” 

dirken bu maĥal Behrām-ı Evren-süvār (2) daħı gelüp dįvān ķapusında raħşından indi. 

Ĥużūr-ı Ŧįmūr Şāh’a girüp ādāb-ı erkān icrā eyledi. Ve ayaġ üzere durdı. Ŧįmūr (3) Şāh 

Behrām yüzine baķdı. Evvelki gibi kiryulus degüldür. Yüzi gözi nūr-ı įmān-ıla 

münevver olmış. “Yā Behrām ħoş geldüñ, ķanı ķızum (4) Hezįre Bānū’yı getürdüñ mi?” 

didi. “Ħayır pādişāhum, ķız Hezįrān’dadur. Ancaķ bunda elçilik ile geldüm.” didi. 

Ŧįmūr (5) Şāh Behrām’dan bu cevābı işidince bozılup “Yā Behrām, bu naśıl sözdür? 

Yā kimüñ elçisisin?” didi. Behrām “Efendüm (6) Sihām-ı Ĥabeşį’nüñ elçisiyem.” diyüp 

olduġı gibi naķl eyledi. Eger ol Sihām-ı Ħabeşį gelüp irişmese idi taĥķįķ Hezįrān-ı (7) 

Fįl-süvār beni ķatl eylerdi.” diyüp ve çıķarup Cihān-baħş’uñ nāmesin virdi. Ŧįmūr Şāh 

bu kerre dil-teng olup (8) ġayrı söylemedi. Nāmeyi alup mührin giderdi. Ve dānā eline 

virdi. Dānā ķırāǿat eyledi. Ser-nāme be-nām-ı Yezdān352 pāk u āferįnde (9) heft-i Eflāk 

benüm ķatumda kim ĥāliyā śāĥib-ķırān ve śāĥib-i žuhūr olan Sihām-ı Ħabeşį’yem. 

Senüñ ķatun ki Endelüs şāhı Ŧįmūr Şāh’(10)sın. Nāme vuśūlünde gerekdür kim ķızuñ 

Hezįre Bānū’yı ser-ķaplanum olan Hezįrān-ı Fįl-süvār’a viresin. Ve almasına (11) rıżā 
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viresin. Kendin daħı gelüp ħāk-pāyüme yüz süresin. Įmān u İslām’ı ķabūl idesin. ‘Yoķ’ 

diyüp muħālefet (12) eylerseñ śoñra ziyān görürsin. Varan pehlivānum ve ser-Ǿaskerüm 

Behrām-ı Evren-süvār ile cevāb-ı cevāfı irsāl idesin.” (13) diyüp nāmesin ħatm eylemiş. 

Ŧįmūr Şāh nāmeden bu sözleri gūş eyledükde bir āteş olup “Sihām-ı Ħabeşį kimdür 

(14) kim baña böyle nāme gönderür, ķızum ister. Yā Behrām çünki sen benüm eyiligüm 

bilmeyüp vardın öyle bir nā-bekāra ķul oldın. (15) Elbetde ben varup andan ķızum đarb-

ı destüm ile aluram. Vaķtine ĥāżır olsun. Hemān ķaçup bir cānibe gitmesün.” didi. (16) 

Behrām gülüp: “Pādişāhum, Sihām-ı Ĥabeşį öyle firār idenlerden degüldür. Ancaķ 

saña lāyıķ olan nāmesi ile Ǿāmil (17) olup yanında ħoş kişi olmaķdur. Zįrā Sihām-ı 

Ħabeşį’ye cevāb virmek güçdür. Baña ġālib gelen, Hezįrān gibi ehrimene (18) ġālib 

gelen dilāver ile başa çıķılmaz.” diyüp Ŧįmūr Şāh’a vāfir naśįĥat eyledi. Ŧįmūr Şāh 

dibelik ġażaba gelüp (19) “Var yā Behrām sen ol ögüdi kendi başına eyle, neyleyem 

evvelden çoķ ħiźmetüñ geçmişdür. Yoħsa şimdi (20) seni ķatl eylerdüm.” didi. Behrām-

ı Evren-süvār gülüp: “Yā Ŧįmūr Şāh! Eger efendüm Sihām-ı Ĥabeşį fermān eylemiş 

olaydı (21) ben daħı seni şimdi đarb-ı dest bende çeküp efendüm Sihām-ı Ĥabeşį’ye 

iletürdüm.” diyüp döndi. Dįvāndan çıķup (22) raħşına süvār oldı. Ve ol yitmiş ķadar 

dilāveri alup Ǿazm-i ĶalǾa-i Dįv-Şāz353 eyledi.  

 

Behrām gitdükden śoñra Ŧįmūr (23) Şāh’a: “Egerçi Behrām-ı Evren-süvār’a öyle cevāb 

virüp irsāl eyledi. Ammā Behrām didigi gibi (24) bu Sihām-ı Ħabeşį metįn nā-bekār 

olmaķ gerekdür. Žāĥir Behrām gibi ve Hezįrān gibi behlivānları đarb-ı dest kendüsine 

ķul (25) iden nā-bekār az degüldür. Sehl görmek olmaz. Muĥkem tedārük gerekdür. Ve 

tedārük görmege muĥtācdu[r].” didiler. Ŧįmūr Şāh bu cevābları [325a] (1) bu cevābları 

erbāb-ı dįvāndan gūş eyledükde Ǿaķlı başına geldi. Biraz fikr idüp “Ĥadd-i źātında kim 

dimediñüz bu nā-bekārdan (2) ĥazer gerekdür.” didi.  

 

Ammā rāvį-i şįrįn-zebān ķavlince bu Ŧįmūr Şāh’uñ bir kūcek birāderi daħı var idi. 

Enver-ābād (3) nām bir ķalǾaya ĥükm eylerdi. Adına Ŧīmār Enver dirlerdi. Bir cihān 

pehlivānı var idi. Keydūl-i AǾžam dirler yüz yigirmi (4) dört arış ķaddi var idi. Ziyāde 

gürbüz dilāver idi. Ve śol pāy-i taĥt pehlivānına RaǾdūş-ı Enverį dirler (5) idi. Ŧoķsan 

sekiz arış ķadd çekerdi. Ve Sālūk-ı Enverį nām bir ser-Ǿaskeri var idi. Seksen ŧoķuz 
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arış ķaddi (6) var idi. Tįz bir nāme inşā itdirüp aña bir çatal atlu pehlivān-ıla gönderdi. 

Bir de bir dāmādı var-ıdı. Gürgāniyye (7) diyārına ĥükm eylerdi. Adına Kerįmān354 Şāh 

dirlerdi. Nefsinde bahādır ceng-āver bir pādişāh idi. Pāy-i taĥt pehlivānına Źelzāl-i (8) 

Maġribį dirler idi. Yüz on toķuz355 arış ķadd çekerdi. Ķārūn-ı Maġribį nām bir 

pehlivānı daħı var idi. Yüz arış (9) ķadd çekerdi. Ve bir Ǿayyār-ı ŧarrār ħançer-güzārı 

var idi. ĥįle bābında racįmüñ büzügine parmaķ ururdı. O Aħfaş keçisin (10) bir ŧutam 

ot-ıla yārdan uçururdı. Adına Ŧārāķ-ı Maġribį dirlerdi. Ġāyet ĥarām-zāde idi.  

 

Ħāśılı dāmādı (11) Kerįmān Şāh’a daħı bir nāme yazup gönderdi. Daħı Ǿasker 

tedārükine meşġūl olup az zamānda yüz biñ Ǿasker tedārük (12) eyledi. Ammā birāderi 

Ŧīmār’a irsāl eyledigi nāme bir gün varup Ŧīmār’a vāśıl oldı. Ŧīmār Enver alup oķıdı. 

Mefhūm-ı (13) nāme “Benüm birāderüm! Şöyle bir şey žuhūr eyledi. Luŧf idüp 

Ǿaskerüñle ve pehlivānlaruñ ile imdāda gelesin.” diyüp (14) Hezįrān’uñ gelüp Hezįre 

Bānū’yı ķapup śoñra Behrām’ı gönderüp Sihām-ı Ĥabeşį356 nām bir Ħudā-perest 

pehlivānı žuhūr357 idüp (15) Behrām-ıla Hezįrān’ı da baśup įmāna getürdigin cümle naķl 

eylemiş. Ŧīmār Enver nāmeden bunları işidüp tįz ĥükm (16) eyledigi yirlere ādemler 

śalup az zamānda iki kerre yüz biñ Ǿasker peydā eyledi. Ve pehlivānların alup bir 

Enver-(17)ābād öñinden ķalķup Ǿazm-i Endelüs eylediler.  

 

Yiye ice ķona göce bir gün Endelüs’e bir ķonaķ ķala ķonup (18) ilerüye müjdeye ādem 

gönderdi. Ol kimesneler Endelüs öñinde Ŧįmūr Şāh Ǿaskerine gelüp bār-gāh-ı Ŧįmūr’a 

vardılar. (19) Kendilerin Ǿarż idüp destūr oldı. İçeri dįvāna girdiler. Ŧįmūr Şāh öñinde 

yir öpüp birāderi Ŧīmār (20) Enver’üñ geldügini müjde eylediler. Ŧįmūr Şāh şād olup 

gelen ādemlere baħşįş virdi. Ve fermān eyledi. İstiķbāle (21) ĥāżır oldılar. İrtesi güne 

degin Ǿaskere ordu yiri ĥāżır eylediler. Andan istiķbāle çıķup öteden Ŧīmār (22) Şāh 

daħı ķalķdı. Birbirleriyle ķavuşup taǾžįm ü tekrįm ile öñüne düşüp getürdiler. Ŧįmūr 

Şāh daħı (23) biraz yir ķarşu varup iki birāderler birbirleriyle görişüp muśāĥabet iderek 

orduya geldiler. Ammā Ŧįmūr Şāh (24) birāderin ŧoġrı kendi bār-gāhına getürdi. Bār-

gāh ķurulınca ikrām eyledi. İki kerre yüz biñ Enver-ābād (25) Ǿaskeri ķonup cümle üc 
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kerre yüz biñ oldılar. Ŧįmūr Şāh birāderi Ŧīmār’a żiyāfet idüp yiyüp içmege başladılar. 

[325b] (1) Ve Kerįmān Şāh’uñ daħı gelmesine çeşm-gūşda oldılar.  

 

Eź-įn-cānib rāvį ķavlince Kerįmān Şāh’a giden ādem daħı bir gün (2) Gürgāniyye 

şehrine varup ķalǾadan girüp sarāy-ı Kerįmān Şāh’a varup dįvāna girüp Kerįmān Şāh 

öñinde (3) yüz sürüp nāmesin virüp ķıyām üzere ŧurdı. Kerįmān Şāh nāmeyi alup oķıdı. 

“Ben kim ķayın-atañ Ŧįmūr Şāhum. (4) Sen kim dāmādum Kerįmān Şāh’sın. Benüm 

üzerime düşmen gelse gerekdür. ǾAskerin ve pehlivānların alup ve Ŧārıķ ǾAyyār’ı (5) 

daħı alup Ǿale’l-Ǿacele gelesin. Eger baña bir ĥāl olursa size de olmaķ emr-i 

muķarrerdür.” diyüp nāmesin tamām ħatm (6) eylemiş. Kerįmān Şāh tįz ādemler taǾyįn 

idüp Ǿasker cemǾine başladı. Az zamānda yüz biñ Ǿasker peydā eyledi. Andan (7) Girān 

Şāh nām bir oġlı var-ıdı. Anı aldı pehlivānları Zelzāl-ı Maġribį ve Ķārūn-ı Maġribį’yi 

alup ve Ǿayyārı olan Ŧārıķ-ı (8) Maġribį’yi aldı. Yirine vekįl naśb idüp Ǿazm-i Endelüs 

eyledi. Yiye ice ķona göce bir gün Kerįmān Şāh daħı ķonaķ (9) ķala ilerü müjdeci 

gönderdi. Ŧįmūr Şāh’a buluşdılar. Ŧįmūr Şāh ķarşuladup ķondurdı. Kerįmān Şāh 

dįvān-ı Ŧįmūr’a (10) gelüp görüşdi. Ŧįmūr Şāh aña da żiyāfetler idüp ħulāśa-i kelām dört 

kerre yüz biñ Ǿasker alup “Sihām-ı Ĥabeşį’den (11) ne žuhūr eyler.” diyü çeşm-gūşda 

oldılar. Ŧārıķ ǾAyyār’ı ĶalǾa-i Dįv-Şāz358 üzerine gönderdiler. “Var baķ Sihām-ı 

Ĥabeşį (12) anda ne tedārükdedir, bize bildir.” didiler. Ŧārıķ daħı “Nola!” diyüp ŧaban 

ķaldırup: “Ķandasın ĶalǾa-i Dįv-şāz?359” diyüp çekilüp (13) gitdi.  

 

Ammā eź-įn-cānib rāvį eydür: Bu yañadan bir gün Behrām-ı Evren-süvār ĶalǾa-i Dįv-

şāz360 öñinde leşkere gelüp (14) bār-gāh-ı Ŧālįmūn Şāh öñine irdi. Raħşından inüp içeri 

girdi. Şāhlar öñinde yir öpüp Cihān-baħş öñinde (15) el arķası yirde eyledi. Cihān-baħş: 

“Ħoş geldüñ yā Behrām, ne ħaber vardıġuñ yirlerde ne gördüñ ve ne işitdüñ?” didükde 

(16) Behrām daħı Ŧįmūr Şāh’uñ cevābın bildürdi. Cihān-baħş: “Ħoş imdi günāhı 

boynuna. Anuñ bunda gelmesine ĥācet yoķ, ben (17) oraya varurın.” didi. Ve Ǿaskere 

tenbįh eyledi. Yidi gün tedārük görülsün. Sekizinci gün göçdür Andelüs üzerine.” (18) 

diyü herkes tedārüke meşġūl oldı.  
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El-ķıśśa yidi gün tedārük görüp Hezįre Bānū’yı da bile aldılar. “Endelüs üzerine (19) 

süvār ideriz.” diyüp sekizinci gün iki yüz biñ Ǿasker Benį Ādem ve yüz biñ perrį Ǿaskeri 

ile ol menzilden ķalķup (20) azm-i rāh eylediler. Yiye ice ķona göce ŧayy-i merāĥil ve 

ķatǾ-ı menāzil idüp bāde-peymāda śaĥrā-nūr olaraķ bir gün bir laŧįf (21) cāy-gāha 

ķondılar. Cihān-baħş “Şunda yarın mekŝ olunup oturaķ olsun.” diyü nidā eyledi. 

Behrām-ı Evren-süvār da (22) Ǿaskere münādįler yürütdi. Yarın oturaķdur, herkes āgāh 

olup kendi kārına meşġūl oldı. Cihān-baħş Evren-gūş-ı (23) Baĥrį’ye süvār olup 

Ĥayķıran Nerre ile şikāra gitdi. Ĥikmet-i Ħudā Ŧārıķ ǾAyyār ol ķonaķdan Cihān-baħş 

Ǿaskerine rāst (24) geldi. Gördi taĥmįnen üc kerre yüz biñ miķdārı Ǿasker ķonup oturur. 

Bir mükellef bār-gāh ķurulmış. “İşte Sihām-ı Ĥabeşį Ǿaskeri (25) bu olmaķ gerekdür. 

Varayım seyr ideyim.” diyü orduya girdi. Gördi āyinleri cümle Ħudā-perest āyini 

üzere. Taĥķįķ odur.” didi. [326a] (1) odur.” didi. Bār-gāh-ı Ŧālįmūn Şāh öñine gelüp 

temāşā eyledi. Ŧārāķ ǾAyyār’uñ daħı öyle bār-gāh gördigi yoķ idi. Ħayrān oldı. (2) Ve 

eyitdi: “Böyle bār-gāha mālik kimse yoķ idi.  

 

Ħuśūśan Behrām gibi Hezįrān gibi dilāverleri đarb-ı dest kendisine ķul eylemiş. Ķanda 

(3) ķaldı Keydūl-i AǾžam ve Źelzāl-ı Maġribį didi. Ve ādem Ǿayyār olduġına göre şöyle 

bir devlet śāĥibi kimsenüñ rikābında yürise.” diyüp (4) Ŧārāķ ǾAyyār […]361 idüp 

taĥassür çekdi. Bār-gāhdan içeri girdi. Gördi kimse yoķdur. İçerüsin daħı geregi gibi 

temāşā (5) eyledi. Bir ŧarįķ ile Cihān-baħş ħaber aldı. Şikāra gitmiş. “Varup göreyim, 

naśıl şaħśdur.” diyüp Cihān-baħş’uñ gitdügi (6) ŧarafa gitdi.  

 

Ol maĥalle vardı kim Cihān-baħş bir āhū ķovardı. Edhem-i Evren-gūş-ı Baĥrį ile 

āhūnuñ ķafasından (7) irüp bir nįze ile āhūyı yıķdı. Ve atından inüp āhūyı źerk idüp 

fitrākine bend eylemeden Ĥayķıran Nerre irüp (8) āhūyı aldı. Ve Cihān-baħş’uñ 

rikābına düşüp yine bir cānibe teveccüh eylediler. Ŧārāķ ǾAyyār Cihān-baħş’uñ vaż-ı 

(9) dārātın ve şecāǾat-ı cevelānın görüp begenüp ħayrān oldı. “Ħayır bu dilāvere erlik 

ile cevāb virmek ĥayli müşkildür. (10) Ancaķ şunu bir ŧarįķ ile śayd idüp Ŧįmūr Şāh’a 

peşkeş iletsem ķabūle geçerdi.” diyüp Ŧārāķ bu fikre düşdi. (11) Ol gün çoķ çalışdı, 

olmadı. Bir ĥāl-ile fırśat bulmadı. Zįrā Ĥayķıran yanından ayrılmazdı. “Bu nā-bekārı 

ben (12) gice bār-gāhında cām ħābda yaturken dārūlayup çalayım.” didi. O niyyet ile 
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Ŧārāķ ķaldı. Cihān-baħş ol gün (13) aħşam olınca śayd u şikār idüp döndi. Ŧārāķ daħı 

bile dönüp leşkere geldi. Cihān-baħş bār-gāhına gelüp Hezįrān (14) ve Behrām ve 

Ĥurrem Şāh362 cümle gelüp ķarār eylediler. “Andan yarın göçdür.” diyüp hep şeb-i bi-

ħayr idüp bār-gāhlarına geldiler. (15) Cihān-baħş içün taĥt üzere cāme-ħāb tezyįn idüp 

Cihān-baħş da yatup nefįr ħāba vardı. Ŧārāķ ǾAyyār (16) bir kūşede siñüp tamām Ǿālem 

aġyārdan ħālį olınca gizlendi. Tamām herkes ħāba varup ġayrı fırśat bulup baş 

gösterdi. (17) Yab yab Cihān-baħş üzerine yüridi.  

 

Ammā rāvį ķavlince meger aħfāda perrįler var-ıdı. Ŧārāķ ǾAyyār’ı gördiler. Bir kūcek 

(18) Benį Ādem Cihān-baħş’a ŧoġrı yüridi. MaǾlūm kim düşmenlik ķaśdı iledir. Hemān 

biri añsuzdan öñinde žāhir (19) olup “Nereye bre nā-bekār Ādemį?” diyince Ŧārāķ 

ǾAyyār’uñ ödi aġzına geleyazdı. “Hay nār, baña ķandan žuhūr eyledin?” (20) diyüp bār-

gāhın bir ŧarafına pinhān oldı. Perrįler birbirlerine ħaber virüp “Şol nā-bekāra bir eyü 

reng idelim.” diyüp hemān (21) biri daħı Ŧārāķ ǾAyyār’uñ öñin alup “Nereye ķaçarsın 

nā-bekār?” diyinçe ġayrı Ǿayyāruñ keyfi bozıldı. “Bre bunlar ķanda idiler. (22) Ne 

zamān geldiler?” diyüp şaşdı. Ammā Ǿayyāruñ paturdısından Cihān-baħş bįdār olup 

göz açdı. Ne gördi. Perrįler (23) bir Benį Ādemi araya almışlar oradan ŧopa ŧutılmış 

maymuna döndürmişler. “Bre nedür ol ādem getürüñ göreyim.” diyüp ķalķup (24) 

oturdı. Perrįler gördiler Cihān-baħş ķalķdı. Ve “Ŧutuñ getürin.” didi. Hemān Ŧārāķ 

ǾAyyār’ı ŧutup Cihān-baħş’uñ (25) öñine getürdiler. Cihān-baħş: “Kimsin bre?” diyince 

Cihān-baħş’uñ mehābetinden Ŧārāķ’uñ ödi aġzına geleyazdı. “Hay nā-bekār [326b] (1) 

Ĥabeşį!” diyüp hele kendin devşürdi. Dönüp: “Sulŧānum bir merd-i ġarįb müsāfir 

geldüm, bį-vaķt zamān idi. Bir penāh (2) ideçek yir bulmayup bu bār-gāhı gördüm, 

büyük, besbelli bir devletlü bār-gāhıdur. Devletlüden ziyān gelmez (3) ādeme. Ķanda 

bir nekbeti uyuz cimri var ise andan gelür, dirler. Ben de ol sebebden bu bār-gāha 

geldüm.” didi. Cihān(4)-baħş eyitdi: “Çünkim geldüñ yā niçün baña ķaśd eyledin?” 

didi. “Ħayır devletlü. Murādum saña ķaśd eylemek degül idi. Ancaķ (5) seni taĥt 

üzerinde yatur görüp besbellü bu bār-gāhuñ śāĥibi olan devletlüdür. Ammā Ǿacabā 

genc midür śaķallı mıdur, (6) beyāz mıdur yoħsa zengį veyāħūd Ħabeşį midür?” diyü 

defǾ-i şübhe içün baķayım, didüm. Meger gözciler beni görüp (7) yaramaz ķaśdı var 

žann idüp üzerime yüridiler.” didi. Cihān-baħş Ŧārāķ’uñ yüzine baķdı. İki gözleri (8) 
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şimşek gibi oynar. On yidi arış ķaddi var. Bir rind-i ķallāş363 Ǿayyārdur kim ĥarām-

zādelik üzerinden bezir yaġı gibi aķar. (9) Perrįlere eyitdi: “Śoyuñ üzerinden şunuñ 

libāsın.” didi. Perrįler Ŧārāķ’uñ üzerinden pūşįdesin aldılar. Altından bütün (10) Ǿayyār 

ālātı. Bir Ǿayyār-ı ŧarrārdur kim Semek ve Śarśar’dan nişān virür. Cihān-baħş dönüp 

eyitdi: “Bre segrinden aśılası (11) ķaltabān ŧoġrı söyle kimüñ Ǿayyārısın ve seni bunda 

kim gönderdi ve ne içün geldüñ?” dįnüm ĥaķķı-çün seni (12) śalıvireyim. Var yine her 

ķanda giderseñ git. Eger rāst söylemez iseñ seni ķatl eylerem.” diyü yemįn eyledi. 

Ġayrı (13) iķtiżā eyledi kim Ŧārāķ ŧoġrısın söyleye. Zįrā yemįn eyledi śalıvirürem. Merd 

olan dilāver ise elbetde (14) sözinde ŝābit-ķadem olur. Zamāne süfehāsı gibi ħalef vaǾd 

u kiźb ķabūl eylemez. Döndi Cihān-baħş’a eyitdi: “Diñle imdi (15) iy dilāver-ı Ǿālem 

sözin rāstı ve dürüsti budur kim benüm aduma Ŧārıķ-ı Maġribį dirler. Endelüs Şāh’ı 

Ŧįmūr Şāh kim Behrām-ı (16) Evren-süvāruñ pādişāhı ve efendisidür. Ol Ŧįmūr Şāh’uñ 

bir dāmādı vardur. Gürgāniyye diyārınuñ şāhıdur. Adına (17) Kerįmān Şāh dirler. Ben 

anuñ Ǿayyār başısıyam. Ŧįmūr Şāh’dan Kerįmān Şāh’a bir nāme geldi. Sihām-ı Ĥabeşį 

nām bir kimse žuhūr (18) eyledi. Muķaddem ĶalǾa-i Dįv-Şāz364 şāhı Ĥurrem Şāh’uñ 

cihān pehlivānı ve Maġrib-zemįn śāĥib-ķırānı geçinen Hezįrān ibn-i Bįr beyābānı (19) 

gelüp ġāfil yaylaķdan ķızum Hezįre Bānū’yı ķapup gitdi. Ben de Behrām’ı üzerine 

taǾyįn eyledüm. Behrām varınca Hezįrān (20) ġalebe eyler. Alacaķ maĥal Sihām-ı 

Ħabeşį gelüp Behrām’ı Hezįrān’uñ elinden ħalāś eyler. Behrām da Sihām-ı Ħabeşį’ye 

ķul olup (21) Ħudā-perest olur. Śoñra Sihām-ı Ħabeşį Hezįrān’ı da baśup Ħudā-perest 

eyler. Şimdi Behrām ile nāme göndermiş. Ķızuñ (22) Hezįrān’a viresin ve kendin daħı 

ħāk-pāyüme gelüp yüz sürüp Ħudā-perest olasın. Eger ‘Yoķ’ diyüp Ǿinād ve muħālefet 

(23) eylerseñ seni ķatl eylerem.” diyüp üzerime gelecek oldı. Nāmem vuśūlünde bu 

ŧarafa Ǿaskerüñ ve pehlivānlaruñ alup Ǿale’(24)l-Ǿacele imdādıma irişesin.” dimiş. 

Kerįmān Şāh daħı yüz biñ Ǿasker peydā idüp ķalķdı. Endelüs’e geldi. Andan beni (25) 

bu ŧarafa gönderdiler. ‘Var gör ĶalǾa-i Dįv-Şāz’da365 Sihām-ı Ħabeşį ne tedārükdedür? 

Bu cānibe gelür mi ve ne zamān gelür?’ diyü işte [327a] (1) işte ben de bugün gelüp bu 

ķonaķda buldum. Şikāra gitdigin ħaber alup ardınca ben de şikār-gāha vardum. Seni 

gördüm. (2) Ġāyet şecāǾat ve mehābet śāĥibi bir dilāversin. Bizüm pehlivānlarımuz 

ķuvvet-i ķāhire ve merd-ānelik ile saña cevāb (3) vireceklerin Ǿaķlum kesmedi. Bārį bir 
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ĥāl-ile śayd idüp Ŧįmūr’a peşkeş ileteyim. Yine biraz altunını aluram (4) diyü bu ŧamaǾ 

ile çoķ çalışdum. Lākin bir fırśatın bulamadum. Bārį gice ħābda yaturken dārūlayup 

alup gideyim (5) diyü aħşamdan bār-gāhda ķaldum. Şimdi Ǿālem aġyārdan ħālįdür diyü 

kemįnden çıķdum. Seni śayd ideyim dirken (6) kendüm śayd oldum.” didi. Cihān-baħş 

Ŧārıķ ǾAyyār kim idügin bildi ve gördi bir Ǿayyārdur kim felegüñ cenberinden (7) güzār 

eyler. Evvel yemįn eyledi śalıvireyim diyüp ħoş imdi eger ķısmetin var ise gelür 

benümle yār-ı ķarındaş (8) olursın.” didi. Perrįlere “Śalıvirüñ şol Ǿayyārı incitmeñ.” 

didi. Ve ħazįne-dāra fermān eyledi. “Var şu Ǿayyāra (9) bir kįse altun iĥsān itdüm, vir.” 

didi. Ħazįne-dār da “Nola” diyüp döndi.  

 

Cihān-baħş Ŧārāķ’a “Var imdi (10) Ǿayyār Ŧįmūr Şāh’a söyle. Vaķtine ĥāżır olsun. İşte 

ben daħı vardum. Eger Ǿaķlı başında ise ķarşu gelüp (11) Ǿöźr dileyüp įmān u İslām’ı 

ķabūl eylesün. Eger muħālefet eylerse ziyān görür.” didi. Ŧārāķ ǾAyyār temennā idüp 

(12) ŧaşra çıķdı. Ħazįne-dār bir kįse altun çıķarup Ŧārāķ ǾAyyār’a virdi. Ŧārāķ altunı 

alup cilbende (13) indürdi. Oradan ŧaban ķaldırup Ǿazm-i Endelüs eyledi. Tā kim 

Endelüs öñine gelüp leşkere girdi. Bār-gāh-ı (14) Ŧįmūr Şāh’a irdi. Görenler Ŧįmūr 

Şāh’a ħaber eylediler. Ŧįmūr Şāh “Bre gelsün, görelim, ne ħaber ile geldi.” dirken (15) 

Ŧārāķ ǾAyyār dįvāndan içeri girdi. MuǾallaķ atup şāhlar öñinde duǾā eyledi. Andan 

Ŧārāķ olduġı gibi naķl (16) eyledi. Ve eyitdi: “Az ķaldı boġazı ele vireyazdum. Hele 

sözine ŧurur dilāver-imiş beni śalıvirdi. Ve sipāriş366 (17) eyledi. ‘Vaķtine ĥāżır olsun. 

Eger Ǿaķlı başında ise ķarşu gelüp Ǿöźr dilesin ve Ħudā-perest olsun. ‘Yoķ’ dirse (18) 

śoñra ziyān görür.’ didi. Birķac günden gelür.” didi. Hemān ĥāżır olun. Ve Cihān-

baħş’ı ol ķadar vaśf eyledi kim Kerįmān Şāh (19) olsun, Ŧįmūr Şāh olsun ħavfa düşdiler. 

Ammā yine pehlivānlar tesellį virüp: “Elem çekme iy şāhlar, ķo gelsün Nār-ı Nūr (20) 

devletinde aña işler idelim ki bu diyārlara geldügine peşįmān olsun.” diyü her biri lāf 

u güźāf ĥarmanın rūzgārına (21) rāst getürüp śavurdılar. Şāhlar da gerçek śanup biraz 

tesellį buldılar. Cihān-baħş’uñ gelmesine muntažır olup ķaldılar. (22) Ammā bu ŧarafdan 

Cihān-baħş Ŧārāķ ǾAyyār’ı ol gice śalıvirüp yine cām ħābına girüp yatdı. Śabāĥ oldı 

(23) ķalķup ol menzilden göc eylediler. Aħşam olınca ķonup śabāĥ göçdiler. Tā kim bir 

gün Ŧįmūr Şāh Ǿaskerine (24) bir menzil ķala ķondılar.  
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Meger Ŧįmūr Şāh nigeh-bānlar ķomış idi. Cihān-baħş Ǿaskerin görüp vardılar Ŧįmūr 

Şāh’a ħaber (25) virdiler. “Yarın gelüp muķābile ķonar.” diyü. Şāhlar ve pehlivānlar 

müşāvere eylediler. Yarın geçerken bir yirden temāşā eyleyelim.” diyü [327b] (1) bir 

münāsib yire sāye-bān gönderüp yarın varup oradan seyr idecek oldılar. Ol gice geçüp 

śabāĥ oldı. (2) Cümle varup ol sāye-bān altında oturup Cihān-baħş Ǿaskerinüñ 

gelmesine muntažır oldılar. Birazdan anı gördiler (3) Cihān-baħş’uñ geleçegi ŧarafdan 

toz ķopdı. Bād-ı śabā ķarşu varup ol tozı dāmeninden girįbānına varınca iki şaķķ 

eyledi. (4) İçinden ķırķ Ǿalem žāhir oldı. Ķırķ biñ erüñ nişānesi Ǿalem śāyesinde 

Behrām-ı Evren-süvār tamām gelüp Ŧįmūr Şāh (5) Ǿaskerinüñ muķābelesine gelüp bir 

çimen-zār üzere yüz altmış altı ķubbe üzerine bār-gāh-ı Ŧālįmūn’ı ķurdılar. Şāhlar (6) 

ve pehlivānlar bu bār-gāhı görüp ħayrān oldılar. Zįrā daħı böyle bir bār-gāh gördükleri 

yoķ idi. Żarūrį Cihān(7)-baħş’a taĥsįn eylediler. Ardınca ķırķ biñ er-ile Hezįrān-ı Fįl-

süvār gelüp geçdi. Bıyıķları düm-i evren miśālı bināgūşından (8) aşurı gitmiş. Anuñ 

ardınca seksen biñ perrį ile Benį Ādem śūretinde Şemse Bānū gelüp geçdi. Ŧaĥt-ıla 

śaġ (9) yanında Rūşen Rāy-ı Perrį vezāret maķāmında. Eñ śoñra ķırķ Benį Ādem ve 

yigirmi biñ perrį Ǿaskeri ile Cihān-baħş (10) gelüp geçdi. Cihān-baħş geçince Ŧārāķ 

ǾAyyār: “İşte Sihām-ı Ĥabeşį didükleri dilāver budur.” didiler. Şāhlar ve pehlivānlar 

(11) gördiler yitmiş yidi arış ķaddi var. Edhem-i Evren-gūş-ı Baĥrį’nüñ üzerinde 

vücūdın Ǿālāt-ı Ŧālįmūn Şāh ile arāste (12) ve pįrāste eylemiş. Rikābında Ĥayķıran Nerre 

gelüp geçdi. Bār-gāha yaķın gelüp pehlivānlar piyāde ķarşu gelüp bār-gāha dek (13) 

yüridiler. Cihān-baħş Evren-gūş-ı Baĥrį’den inüp Ĥayķıran Nerre žabŧ eyledi. Cihān-

baħş bār-gāha girüp (14) üzerinden ālāt-ı ĥarbın çıķarup biraz ārām eyledükden śoñra 

Behrām-ı Evren-süvār’ı daǾvet idüp: “Var yā Behrām (15) Ǿasker-i İslām’da münādį 

nidā itsün ki ‘üç gün āsāyiş dördinci gün dįvāndur’, diyü. Herkes ħaber-dār olsun.” 

didi. (16) Behrām daħı “Nola” diyüp varup Ǿasker içinde münādįlere nidā itdürüp Ǿaskeri 

āgāh eyledi. Ötede Ŧįmūr Şāh daħı (17) Ŧīmār Şāh ile Kerįmān Şāh ile vesāǿir 

pehlivānlar ile ķalķup bār-gāha geldiler. Ol gün ol gice Sihām-ı Ħabeşį (18) śadedin 

söyleşdiler.  

 

Ĥāśılı üç gün mürūr idüp dördinci gün Cihān-baħş emr eyledi. Dįvān kūslerine ŧurralar 

urup (19) herkes bār-gāh-ı Ŧālįmūn’a gelüp cemǾ oldılar. Cihān-baħş baş ķaldırup 

Ĥurrem Şāh’a ve Hezįrān’a ve Behrām’a vesāǿir erbāb-ı (20) dįvāna “Ne dirsüñüz, şimdi 

bir nāme daħı gönderüp tekrār teklįf eylemek münāsib degül midür?” didi. Cümlesi 
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“Sen bilürsin (21) devletlü śāĥib-ķırān.” didiler. Zįrā şimdi Cihān-baħş bu ķavilde 

śāĥib-ķırān añılurdı. “Įrān’da śāĥib-ķırānlıġı almaġa (22) Rüstem’den giderem ġayrı 

śāĥib-ķırān benüm.” dir.  

 

Ĥāśılı bir nāme inşā idüp Ĥayķıran Nerre ile gönderdi. Ĥayķıran Benį Ādem (23) 

śūretinde nāmeyi alup leşker-i Ŧįmūr’a vardı. Bār-gāh ķapusına varup: “Elçiyem.” 

diyü kendin Ǿarż eyledi. Ŧįmūr Şāh’a (24) ħaber virdiler. Ĥayķıran Nerre içeri girüp 

ādāb icrāsından śoñra nāmeyi virdi. Zįrā Cihān-baħş öyle tenbįh (25) eylemiş-idi. Ŧįmūr 

Şāh nāmeyi alup dānā eline virdi. Dānā ayaġa ŧurup ķırāǿat eyledi. Yine mefhūm-ı 

nāme: “Evvelki [328a] (1) evvelki söz İslām’a gelesin. ‘Yoķ’ dirseñ yarın meydānuma 

ĥāżır olasın.” dimiş. Ŧįmūr Şāh nuŧķa ķādir olımadı. (2) Ammā pehlivānlar “Nāmenüñ 

cevābın yarın meydānda alsun.” didiler. Ve ceng nidā itdürdiler. Ĥayķıran dönüp bu 

cevāb (3) ile geldükde Cihān-baħş daħı Behrām’a fermān eyledi. ǾAsker-i İslām içinde 

ceng nidā itdürdi. İki Ǿasker āgāh (4) olup tedārüklerin görüp śabāĥa muntažır oldılar.  

 

Çünkim ol gice düşmenüñ az Ǿömri gibi mürūr eyledi. (5) Śubĥ irüp āfitāb-ı kįtį-fürūz 

ķulle-i āfāķdan baş gösterüp rūy-ı zemįni nūr-ı pāhiresi ile rūşenā eyledükde (6) iki 

leşker yirlerinden ŧurup kūs ve kerrenāylarına nem u dem urup Ǿalem ve sancaķ 

şuķķaların güşād eylediler. (7) Ve raħşlarına süvār olup Ǿazm-i meydān eylediler. 

Tamām birbirlerine muķābil ve muķārįn olup śāflar baġlayup ālāylar (8) düzdiler. 

Meymene ve meysere ķalb-i cenāĥ ārāste ve pįrāste olup meydān açıldı. Herkes nažar-

ı meydān idüp (9) “Āyā bugün meydāna kim girer?” dirken anı gördiler. Cihān-baħş ol 

server-i dūd-āzmā Edhem-i Evren-gūş-ı Baĥrį’yi (10) yanar āteş gibi meydāna sürüp 

yitmiş yidi arış ķadd-ıla śaĥn-ı meydāna girüp ol ķada[r] silaħşūrluķ gösterdi kim (11) 

dost düşmen ħayrān oldılar. Andan ķol ķaldırup çalınan kūs-i ĥarbįleri diñdirüp ve 

naǾra urup: “Yā Ŧįmūr (12) Şāh çünkim nāmem ile Ǿāmil olmadın meydānuma er 

gönder. Dilerseñ beş gönder ‘Yoķ’ dirseñ baña cevāb viresin.” (13) didi. Ŧįmūr Şāh iki 

cānibine baķup “Bir pehlivān yoķ mıdur meydāna girüp Sihā[m]-ı Ĥabeşį’ye cevāb 

vire.” diyince (14) Şeybān-ı Endelüs nām bir pehlivān seksen üç arış ķadd-ıla at sürüp 

geldi. Ŧįmūr Şāh öñinde temennā idüp (15) “Himmet eyle pādişāhum, saña varayım 

Sihām-ı Ĥabeşį’yi ŧutup getüreyim.” didi. Ŧįmūr Şāh “Var imdi yā Şeybān-ı Endelüs 

(16) Nār-ı Nūr saña yardımcı olsun.” didi. Şeybān-ı daħı raħş sürüp meydāna gelüp 

Sihām-ı Ĥabeşį’ye çigerin sökeyim diyü nįzeyi (17) eline aldı. Tamām Cihān-baħş 
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birbirine gelince nįze ucıyla Ǿaşķ eyledi. Cihān-baħş gördi. Bu gelen pehlivān hem kel 

hem (18) foŧul iķtiżā eyledi. Miķdārın bildürmek içün ve Ŧįmūr Şāh’a ħorāsān 

göstermege. “Merĥabā pehlivān, ne geldin, murādın (19) nedür?” didi. Şeybān-ı 

Endelüsį Cihān-baħş’uñ yüzine darılup: “Niye gelsem gerek nā-bekār Sihām, seni bir 

nįze ile (20) ķatl idüp başuñı Ŧįmūr Şāh’a iletsem gerekdür.” didi. Cihān-baħş: “Ħoş 

imdi ŧurma, ĥamle eyle.” didükde Şeybān (21) el nįzeye urup irişdi. Cihān-baħş’a bir 

nįze ĥavāle eyledi. Cihān-baħş daħı ġażaba gelmiş-idi. Aśla ālāta (22) el urmadı. Öyle 

durdı. Ŧįmūr Şāh Ǿaskerinde görenler “Cihān-baħş’uñ aĥvālin bilmezler. Şeybān 

Sihām’ı şaşurdı.” didiler. (23) Ammā Cihān-baħş tamām nįze ħaŧā yirine geldükde el 

śunup Şeybān’uñ nįzesin ŧop dibinden yalman girüsinden ķavrayup żabŧ (24) eyledi. 

Şeybān yil gibi gelürken mįl-āhen gibi ŧuravardı. İki leşkerden bu ĥāli görüp Cihān-

baħş’a taĥsįn eylediler. Şeybān (25) bundan śıķılup leşkerden Ǿār eyledi. Ġażabından 

tersi seme ve çehresi Mora baŧlıcānına döndi. “Śalıvir nįzeyi nā-bekār [328b] (1) Sihām. 

Şimdi ķaķup ciger-gāhın sökerem.” didi. Cihān-baħş: “Bildiginden ķalma hey nā-

bekār!” diyince Şeybān zūr idegördi. (2) İşledemedi. Dönüp “Śalıvir nā-bekār Ĥabeşį! 

Şimdi girü çeküp elin pāre pāre eylerem.” didi. Cihān-baħş: “Bre hey melǾūn (3) nice 

dilerseñ elinden dirįġ eyleme. Zįrā şimden śoñra seni śaġ ķomam. Helāk eylerem. 

Hemān ŧurma intiķām alagör. Śoñra (4) peşįmān olmayasın.” didi. Şeybā[n] girüye zūr 

eyledi, idemedi. Ĥattā zūr eylerken girüsin fikr eylemeyüp ķaçurdı, dirler.  

 

(5) El-ķıśśa mużŧar ķalınca hemān Cihān-baħş çeküp nįzesin elinden aldı. Şeybān’uñ 

ellerinüñ derisi nįzede ķaldı. Nįzeyi (6) zānūya urup ķırdı ve atıvirdi. Şeybān ol ġażabla 

el gürze urup irişdi. Cihān-baħş’a bir đarb-ı gürz (7) urdı. Cihān-baħş el açup gürzin 

daħı çekdi. Elinden alup bir ŧarafa fırlatdı. Şeybān-ı Endelüsį ġayrı (8) ķudurmış kelbe 

dönüp hemān miyānından tįġ-i āteş-tābın Ǿuryān idüp “İy nā-bekār Habeşį! Bārį seni 

iki pāre (9) ideyim.” diyüp Cihān-baħş’[a] depere bir ķılıc ĥavāle eyledi. Cihān-baħş 

bunuñ ķılıc ŧutan bileginden ķavrayup öyle (10) śıķdı kim Şeybān’uñ parmaķları 

toħumluķ ħıyara dönüp her birinden ħūn fevvāre miŝāl atıldı. Avucı açılup ķılıc (11) 

elinden źemįne düşdi. Cihān-baħş Şeybān’ı367 ķapdı. Śalıvirdi. Andan nįze-i Ŧālįmūn 

Şāhı eline alup (12) “Diñle imdi iy Şeybān-ı bį-įmān! Üc ĥamle eyledüñ. Üçün daħı 

menǾ eyledüm.” diyüp Edhem-i Evren-gūş-ı Baĥrį’ye meydān (13) virdi. Öteden dönüp 

                                                 
367 Metinde “Seybān”. 
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sįne-i Şeybān’ı nişāna alup bir nįze źerk eyledi. Şeybān Cihān-baħş’uñ nįzesin (14) 

gördi. {gördi} Cān almaķ ķaśdına gelür. Nā-çār siperin ķolına alup berāber virdi. 

Ammā yalman-ı nįze āyine-i siperi (15) pūs eyledükde parmaķ ħamįrden ve sūzen 

ħarįrden ne resme güźer eylerse daħı āsān-ı güźer idüp sįne-i Şeybān’a uġradı. (16) “Bre 

Bre” dimege ķalmadı. Žahrında yalman gösterdi. Cihān-baħş Şeybān’ı nįze ile 

ķaldırup havāya ŧoġrı nįzeyi silkivirdi. (17) Şeybān nįzeden ħalāś olup iki mināre boyı 

üc Ǿālāya gidüp depesi üzerine esfel-i sāfilįne indi. (18) Ŧįmūr Şāh vesāǿir şāhlar bunı 

görüp vehm aldılar. Leşker-i Maġrib’e heybet düşdi. Cihān-baħş biraz cevelān (19) idüp 

er ŧaleb eyledi. Ŧįmūr Şāh śaġa śola baķup: “Bre bir pehlivān yoķ mıdur? Girüp şol 

nā-bekāruñ ĥaķķından gele.” (20) diyince Kerįmān Şāh pehlivānlarından Verħān-ı 

Gürgānį nām bir pehlivān yitmiş ŧoķuz arış ķaddiyle at sürüp meydāna (21) girüp Cihān-

baħş’uñ öñin aldı. Cihān-baħş hemān Verħān’ı İslām’a daǾvet eyledi. Verħān: “Yā 

Sihām, bu söz ġalebe (22) eyledükden śoñra olur.” didi. Cihān-baħş baķdı Verħān’da 

eŝer-i hidāyet var. “Ĥamle eyle imdi görelim. Ne çenberden ĥallācsın.” (23) didükde 

Verħān bir kerre el nįzeye urup irişdi. Cihān-baħş’a bir nįze ĥavāle eyledi. Cihān-baħş 

Verħān’uñ nįzesin (24) siper ile çarpup menǾ eyledi. Verħān gürz ile geldi. Cihān-baħş 

gürzin daħı gürz ile çarpup menǾ eyledi. Verħān (25) tekrār geldi. Cihān-baħş anı da 

menǾ idüp nevbet Cihān-baħş’a geldükde Verħān’a bir đarb öyle urup ālūde eyledi. 

[329a] (1) eyledi. Ve düvālinden ķapup ķolına aldı. Ve Ĥayķıran’a teslįm idüp Ǿalem 

dibine gönderdi. Verħān’uñ Erħān-ı Bülend-āvāz nāmında (2) bir ķarındaşı var-ıdı. 

Seksen iki arış ķadd çekerdi. Ķarındaşınuñ esįr olunduġın görüp meydāna girdi. Cihān-

baħş (3) anuñ da ĥamlelerin menǾ idüp bir đarb ile ser-nigūn eyledi. Ve bend idüp 

Ĥayķıran ile Ǿalem sāyesine gönderdi. (4) Āteş-perestlere ġayret düşüp Feryūz-ı 

Maġribį nām bir pehlivān daħı girdi. Cihān-baħş anuñ da ĥamlelerin menǾ idüp bende 

(5) çekdi. Ve Ĥayķıran ile Ǿalem dibine gönderdi. Rāgūş-ı Maġribį girdi. Esįr oldı. 

Elgūb girdi esįr oldı.  

 

Ĥāśıl-ı (6) kelām Cihān-baħş ol gün aħşam olınca on yidi dilāver esįr eyledi. Ŧīmūr Şāh: 

“Nār-ı Nūr ħışmına uġrasın bu nā-bekār (7) Ĥabeşį ne zehr-i ķātil afacan imiş.” diyüp 

fermān eyledi. Ŧabl-ı ārāma ŧurralar urdılar. İslām Ǿaskeri işidüp anlar (8) daħı ŧabl-ı 

ārām çaldılar. Cihān-baħş meydāndan manśūr mužaffer döndi. İki cānibden dönüp 

ķondılar. Ŧįmūr Şāh (9) dönüp bār-gāhına geldi. Pür-ķasāvet aġzın o źebĥį balŧası 

açmaz. Begler ve pādişāhlar şemǾine cemǾ oldı. Ŧįmūr (10) Şāh’uñ ķasāvetin gördiler. 
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Tesellį virüp: “Elem çekme iy Şāh-ı Endelüs öyle olur. Birķaç pest-pāye pehlivān esįr 

almaķ (11) ile hemān ġālib gelmek lāzım gelmez. Daħı biz meydāna girmedük hele gör 

Nār-ı Nūr devletinde bir hem-tān āteş-kede birin himmetinde (12) ol Ĥabeşį’ye neler 

eylerüz.” diyüp vāfir lāf u güzāf urdılar. Ŧįmūr Şāh’uñ biraz keyfi geldi dönüp Ŧārāķ’a: 

“İy Ǿayyār-ı cihān! (13) Varup bir tecessüs eyleseñ, bugün esįr olan pehlivānları Cihān-

baħş neyler? Eger öldürmeyüp ĥaps eylerse bir ŧarįķ (14) ile ħalāś idebileydük.” didi. 

Ammā Ŧārāķ ǾAyyār’ın muķaddem gözi ķorķmış-ıdı. Hele şāhum, ħalāś ideçegüme 

Ǿaķlum kesmez. (15) Lākin varup niçe olduķlarınuñ ħaberin getüreyim.” diyüp tebdįl-i 

śūret ve taġyįr-i cāme idüp ŧaban ķaldırdı. Ve Ǿazm-i (16) leşker-i İslām eyledi.  

 

Ammā bu ŧarafdan rāvį eydür: Cihān-baħş daħı dönüp bār-gāh-ı Ŧālįmūn’a geldi. Dįvān 

idüp begler yirlü (17) yirinde ķarār eylediler. ŦaǾām yindi. Meclis gelüp ele cām aldılar. 

Biraz bāde nūş idüp keyfler germ-ā-germ olınca Cihān-baħş (18) fermān eyledi. Ol gün 

esįr olanları getürdüp “Nice görürsüñüz kendüñüzi?” didükde bunlar “Niçe görsek 

gerek yā Sihām? (19) İşte şimdiki ĥālde esįrüz. El elden üstündür tā Ǿarşa çıķınca.” 

didiler. Cihān-baħş eyitdi: “Gelüñ imdi Ħudā-perest (20) olup ba[ña] tābiǾ oluñ. Size 

Ǿažįm riǾāyet idüp evvelki rütbeñüzden iki ķat ilerü rütbe vireyim. Ve ħadem, ħaşem 

vireyim. (21) Nār-ı Nūr didügüñüzde bir şey yoķdur. Ħılāf yoldur.” diyüp ilzām 

cevāblar ile vāfir naśįĥat eyledi. Ġayrı hidāyet-i Rabbānį (22) irüp bunlara Cihān-

baħş’uñ sözi teǿŝįr eyledi. “Ne dimek ile İslām’a gelüriz?” didüklerinde Cihān-baħş 

bunlara taǾlįm (23) idüp: “Lā ilāhe illa’l-lāh ve ħalįfetu’l-lāh Süleymān emįnu’l-lāh”368 

diyüp telķįn eylediler. Bunlaruñ on yidisi daħı İslām’a (24) gelüp bende-i sübĥān oldılar. 

Cihān-baħş bunlaruñ bendin alup baġrına baśup gözlerinden öpdi. Ve birer ħılǾat 

geyürüp (25) miķdārlarına göre birer śandalį taǾyįn eyledi. Ve ħadem, ħaşem ve ŧabl-ı 

Ǿalem virdi.  

 

Ammā eź-įn-cānib rāvį ķavlince Ŧārāķ ǾAyyār [329b] (1) meger tebdįl gelüp bir kūşede 

temāşā eylerdi. Bunları görüp oradan ŧaban ķaldırup Ŧįmūr Şāh bār-gāhına geldi. 

Ŧįmūr Şāh (2) Ŧārāķ ǾAyyār’ı görüp: “Ne ħaber Ǿayyār? Pehlivānlar niçe oldı?” didükde 

Ŧārāķ: “Nice olsa gerek pādişāhum? Cümlesi Ħudā-perest olup (3) Sihām’a tābiǾ 

oldılar. Sihām-ı Ĥabeşį Ǿažįm iltifāt eyledi.” diyüp cümle naķl eyledi. Şāhlar ġama 

                                                 

368  “Allah’tan başka ilah yoktur ve Süleyman Eminullah Allah’ın 

halifesidir.” 
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düşdiler. Sālūk-ı Maġribį hemān ayaġa (4) ŧurup: “Yarın Sihām-ı Ĥabeşį’nüñ cengi 

benüm olsun.” didi. Anuñ ardınca RaǾdūş-ı Enverį ayaġa ŧurup Sihām’uñ cengin (5) 

istedi. Ŧįmūr Şāh ikisine daħı ħılǾat geyürdi. Ol gice geçüp śabāĥ oldı. Ħūrşįd-i cihān-

tāb żiyā-baħş-ı rūy-ı zemįn (6) idüp iki cānibden ceng-i ĥarbįler çalınup raħşlarına süvār 

oldılar. Gürūh gürūh Ǿazm-i śaĥn-ı neberd eylediler. Birbirlerine dū-çār (7) olup śāflar 

ārāste ve ālāylar pįrāste ķılınduķdan śoñra nažar-ı ber-meydān eyledi. Anı gördiler. 

Sihām-ı Ħabeşį altında (8) olan raħş-ı Evren-gūş’ı sürüp meydāna girdi ve Ǿilm-i 

silahşūrluķ Ǿarż idüp baǾde ķol ķaldırdı. Çalınan kūsleri (9) diñdürdi. NaǾra urup: “Yā 

Ŧįmūr Şāh! Meydānuma er gönder.” didükde hemān at sürüp Sālūk-ı Maġribį seksen 

ŧoķuz arış ķadd-ıla (10) meydāna girdi. Ve Cihān-baħş’uñ öñin alup Ǿaşķ eyledi. Cihān-

baħş merĥabā idüp nažar eyledi. Sālūk’ı gördi bir merd-i mübāriz(11)dir. Begendi. 

“Pehlivān, kimsin?” didi. Sālūk’a eyitdi: “Maġrib-zemįn Ǿaskerinde ne nām ile yād 

olursın?” didükde Sālūk: “Baña Sālūk-ı (12) Maġribį dirler. Ŧīmār Şāh’uñ ser-

Ǿaskeriyem.” didi. Cihān-baħş “Di imdi ĥāmle eyle görelim. Bir pādişāhuñ ser-Ǿaskeri 

olduġı (13) ķadar var mısın?” didi. Sālūk-ı Maġribį daħı el nįze-i cān-sitāna urup irişdi. 

Cihān-baħş’a bir nįze urdı. Cihān-baħş (14) siper berāber virüp menǾ eyledi. Ammā 

Sālūk nįzesin żabŧ idüp meydān başına vardı. Öteden dönüp nįzesin (15) źemįne zerk 

eyledi. Ve ŧarafeylinden gürz-i kūh-peykerin çeküp eline aldı. İrüp Cihān-baħş’a bir 

đarb urdı. Cihān-(16)baħş gürz-i Ŧālįmūn Şāh’ı berāber virüp Sālūk’uñ gürzin havāda 

menǾ eyledi. Sālūķ tekrār geldi Cihān-baħş tekrārın daħı (17) menǾ eyleyüp nevbet 

Cihān-baħş’a geldükde nįze-i Ŧālįmūn Şāh’ı eline alup miķdārına göre Sālūk’a bir nįze 

ĥavāle eyledi. (18) Sālūk siper ķapup berāber virdi. Yalman-ı nįze āyine-i siperi pūs 

eyledükde Sālūk-ı Maġribį’nüñ ķolları bükilüp siper sįnesine (19) ķapandı. Az ķaldı bir 

bir ŧarafından güzer eyleye. Yine Cihān-baħş zūr eylemeyüp dāmen-i siperden 

ķapdırup Sālūk’uñ ķoltuġı (20) altına uġratdı. Ve zırħınuñ bir iki ŧoķasına gelüp zūr 

eyledi. Zırħınuñ bir yanın söküp aldı. Ve çeküp gitdi. Sālūk (21) ķıyās eyledi kim Sihām 

nįze ile bir yanın aldı. ǾAķlı gidüp vücūdın yoķladı. Gördi vücūdına bir ħaŧā gelmemiş, 

ammā vücūdı (22) berg-i ĥazān gibi śaķır śaķır ditrer. Ve zırħınuñ bir ŧarafı pāre pāre 

olup śalķım śaçaķ olmış. Baş śalup: “Hay nā-bekār Ĥabeşį! (23) Ķatı ķuvvetlü dilāver 

imiş.” diyüp bi’ż-żarūrį taĥsįn u āferįn eyledi. Cihān-baħş öteden dönüp nįzesin 

miyān-dāna aldı. (24) Ve gürz-i Ŧālįmūn Şāh’uñ ŧoķuzıncı baħşından ŧutup irişdi. 

Sālūk’a bir đarb-ı gürz urdı. Sālūk gördi Cihān-baħş’uñ (25) gürzi raǾd-ı felek miŝāl 

gürleyüp başına iner. Cān ħavfıyla gürzin çeküp berāber virdi. Gürz gürze inince iki 
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gürz [330a] (1) iki gürz berāber olup Sālūk’uñ başına indi. Sālūk “Bre bre” idüp tįz baş 

ķaçurdı. Baķıyye-i đarb-ı gürzi (2) arķasına alduķda Sālūk’uñ miyānı iki ķat olup başı 

at başına berāber olup altındaki raħşınuñ pāyları (3) ilerü girü gidüp şikemi zemįne indi. 

Ve aġzından burnından açı açı tütünler žāhir oldı. Cihān-baħş gürzin (4) żabŧ idüp geçdi. 

Ser-i meydāna vardı. Sālūk-ı Maġribį Cihān-baħş’dan bir đarb yidi kim daħı müddet-

i Ǿömrinde bu gürzi (5) kimseden yimemiş-idi. Pāyları rikābda raǾşe-dār oldı. Ne ĥāl 

ise kendin dirüp ķapup gürzin irişdi. (6) Cihān-baħş öteden dönince bir đarb urdı. Cihān-

baħş gürz ile çarpup menǾ eyledi. Cihān-baħş urdı. (7) Sālūk biñ belā ile güc-ile menǾ 

eyleyüp ħāśılı kelām, yek-ā-yek vaķt-i đuĥā geçince Cihān-baħş Sālūk’a ruħśat virüp 

(8) mā-beynlerinde yigirmi beşer gürz ħaŧā geçdi. Cihān-baħş kendü kendüsine ġayret 

virüp nevbet kendüye geldükde onıncı (9) ķīrāŧdan Sālūk’a bir đarb-ı gürz urup gürz 

Sālūķ’uñ ketfine indükde aġzından ķan gelüp ayaķları rikābdan (10) boşandı. Depesinüñ 

üzerine yıķılurken Cihān-baħş tįz gürzin ŧarafıyla śalup Sālūk düşerken düvālinden (11) 

ķapup ķolına aldı. Ĥayķıran Nerre’ye teslįm eyledi. Ĥayķıran alup götürdi.  

 

Cihān-baħş meydānda yalñız ķalup (12) cevelān eylemege başladı. Ve yönin Ŧįmūr Şāh 

ŧarafına döndürüp naǾra urup er ŧaleb eyledi. RaǾdūş-ı Enverį (13) ŧoķsan sekiz arış 

ķadd-ıla altında olan raħş-ı cihān-ı peymā{de}sin meydāna sürüp Cihān-baħş’uñ öñin 

aldı. “Yā Sihām (14) ol pehlivānı bende çekdin. Ammā şimdi baña niçe cevāb virürsin?” 

diyüp el nįze ve gürze urup Cihān-baħş’a üc ĥamle (15) eyledi. Cihān-baħş gerci menǾ 

eyledi. Gördi bu pehlivān Sālūk’dan ziyādedür.  

 

Ħāśılı aħşam olınca Cihān-baħş RaǾdūş’a (16) ruħśat virüp aħşa[m] üsti bir đarb-ıla 

ālūde idüp bende çekdi. Ve Ǿalem dibine gönderdi. Ŧįmūr Şāh bu ĥāli görüp (17) “Nār-

ı Nūr’ın ħaşįr ħaşįr ħışmına uġra.” diyüp ŧabl-ı ārām çaldurdı. Cihān-baħş ŧabl śadāsın 

işidüp dönince İslām (18) Ǿaskerinden daħı ŧabl-ı ārām çalınup iki leşker dönüp ķondılar.  

 

Cihān-baħş bār-gāh-ı Ŧālįmūn’a geldükde RaǾdūş ile (19) Sālūk’ı ķarşusına getürdüp 

naśįĥat eyledi. Anlar da ķabūl idüp İslām’a geldiler. Cihān-baħş ħılǾat geyürüp (20) birin 

śaġ ŧarafa birin śol ŧarafa śandalįye oturtdı. Cāsūslar görüp Ŧįmūr Şāh’a varup ħaber 

virdiler. Şāh (21) ġam-gįn oldı. Ne eylesün ol maĥal Ķārūn-ı Maġribį ayaġa ŧurup 

Cihān-baħş cengine ħılǾat gitdi. Ammā RaǾdūş (22) ile Sālūk’uñ altışar biñ Ǿaskeri var 

idi. Anlar beglerinüñ Ħudā-perest olup Sihām-ı Ĥabeşį’ye tābiǾ olduġın işitdiler. (23) 
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Müşāvere eylediler. Çünki efendilerimüz Ħudā-perest olmış. Yā biz bunda ŧurup 

neylesek gerek?” diyüp nıśfu’l-leylde (24) bār-gāhların bozup yükletdiler. Cihān-baħş 

Ǿaskerine geldiler. RaǾdūş ile Sālūk’a ħaber virüp anlar da ĥažž eylediler. (25) Ve taǾyįn 

olunan dāǿireye ķondılar. Śabāĥ olup Ŧįmūr Şāh Ǿaskerüñ gitdügin duyup dibelik ġama 

düşdiler.  

 

Ammā iki [330b] (1) cānibden ceng-i ĥarbįler çalınup süvār oldılar. Meydān merkezine 

gelüp śāflar düzdiler. Cihān-baħş meydāna girüp naǾra urup (2) er ŧaleb eyledükde 

Ķārūn-ı Maġribį oldı. Cihān-baħş Ķārūn’a nažar eyledi. Yüz on altı arış ķaddi var 

dilāverdür. (3) Suǿāl eyledi: “Kimsin dilāver, Maġrib-zemįn Ǿaskerinde ne nām ile yād 

olursın?” didi. Ķārūn-ı Maġribį Cihān-baħş’a (4) kendüsin taǾrįf eyledi. “Baña Ķārūn-ı 

Maġribį dirler. Kerįmān Şāh’uñ śol ķolda pay-i taĥt pehlivānıyam.” didi. Cihān-baħş: 

“Ĥamle (5) eyle!” diyüp başladılar bunlar cenge. Aħşam olınca Cihān-baħş Ķārūn’a 

ruħśat virüp aħşam dönicek maĥal bir đarb-ıla (6) ālūde idüp bende çekdi. Ŧabl-ı ārām 

çalınup döndiler.  

 

Dįvāna gelince Cihān-baħş Ķārun-ı Maġribį’yi ķarşusına getürdüp (7) İslām’a teklįf 

eyledi. Ķārūn gördi, evvel esįr olan dilāverler İslām’a gelüp Ǿizz ve şeref bulmışlar. 

Bār-gāh-ı (8) Ŧālįmūn’ı gördi. Reşk idüp hidāyet-i Rabbānį irişmiş-idi. Bi-lā-tevaķķuf 

İslām’a geldi Cihān-baħş bendin alup (9) egnine ħılǾat geyürdi. Sālūk’uñ üst yanında 

śandalį virdi. Meger Ŧįmūr Şāh ŧarafından cāsūs var-ıdı. (10) Ķārūn-ı Maġribį’nüñ daħı 

Ħudā-perst olduġın görüp ŧaba[n] aldı. Ŧįmūr Şāh’a varup aĥvāli bildürdi. (11) Ŧįmūr 

Şāh ġamından nuŧķa mecāli olmayup ŧaş kesildi. Hemān Zelzāl-ı Maġribį ayaġa ŧurup: 

“İy Şāh-ı Endelüsį! (12) Elem çekme, yarın meydāna ben gireyim. Ümįddür kim Nār-ı 

Nūr’uñ devletinde ĥaķķından geleyim.” didükde Ŧįmūr Şāh aña da ħılǾat (13) geyürdi. 

Ve śabāĥa muntažır oldılar.  

 

Çünkim śabāĥ oldı. Sulŧān-ı ħāver sū-yı ufķdan şaǾşaǾa-baħş-ı heft-i eķālįm (14) Ǿālįm 

olduķda iki leşkerden ceng-i ĥarbįler çalınup at ve fįl ve gergedānlarına süvār oldılar. 

ǾAzm-i meydān-ı rezm idüp (15) birbirlerine muķābil ve muķārįn ve meydān açılup 

“Kim gire meydāna?” diyü ŧarafeynden nāžır-ı ber-meydān iken anı gördiler. Maġrib-

(16)zemįn Ǿaskerinden yüz on ŧoķuz arış ķadd u ķāmet ile bir pehlivān ez-ser u pā çįn-i 

pūlāda vücūdın ārāste idüp (17) bir zende gergedāna süvār olmış yanar āteş gibi 
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meydāna girdi. Ŧarįd-i cevelān eyledükden śoñra ķol ķaldırup çalınan kūsleri (18) 

diñdürdi. Ve bülend-āvāz ile naǾra urup: “Benüm Zelzāl-ı Maġribį, iy leşker-i Yezdān-

ı369 Perristān meydānuma kimseyi istemem. İllā Sihām-ı (19) Ĥabeşį gelsün.” didükde 

pehlivānlar Cihān-baħş’uñ yüzine baķdılar. Cihān-baħş daħı bu kerre Evren-gūş-ı 

Baĥrį’ye mahmūz-i ħār-(20)engįz gösterüp yanar āteş gibi meydāna girdi. Ve Zelzāl-ı 

Maġribį’nüñ öñin alup: “ǾAşķ olsun pehlivān!” diyince Cihān(21)-baħş’uñ 

mehābetinden Zelzāl’üñ ödi aġzına geleyazdı. Göñlinden: “Hay nā-bekār Ĥabeşį! Ne 

mehābete mālik olur?” didi. (22) Dönüp tecāhül yüzinden: “İy server-i Ĥabeşį! Sen bu 

Nār-ı Nūr ķullarından ne istersin? Nedür bunlarla senüñ ħuśūmetüñ? (23) Beyhūde bir 

ālāy dilāverlerüñ kimin ķatl idüp kiminüñ Ǿarżın sįs-ħāne bār-gįri tersine döndürüp 

kimin (24) daħı öteden beri irŝ ile eben Ǿan ceddin370 ħiźmet eyledükleri Nār-ı Nūr 

dįninden döndürmek ne üzeriñe lāzımdur?” didi. (25) Cihān-baħş gülüp: “Pehlivān! 

Cümleden beri budur ki bizler śāĥib-ķırānlarız. İşte böyle sizüñ gibi Ĥaķķ yoldan 

çıķup ħılāf [331a] (1) ħılāf dįne ve bāŧıl meźhebe gidenleri ŧoġrı yola daǾvet idüp gelürse 

ħoş, gelmezse ŧuǾme-i dendān-ı tįġ-ı berrān eylemek (2) üzerimüze lāzımdur. Aślı 

budur. Sāǿir ķabāĥatleriñüz şöyle ŧursun, eger siz daħı įmāna gelüp benümle yār-ı 

ķarındaş (3) olursañ Ǿizzet ve ĥurmet bulup tįġumdan ħalāś bulursın. Ve-illā senüñ daħı 

başıñı kesüp sāǿirlere Ǿibret eylerem.” didi. (4) Bu kerre Zelzāl-ı Maġribį öykelenüp 

darıldı ve ġażaba geldi. Dönüp Cihān-baħş’a eyitdi: “Nā-bekār Ĥabeşį çoķça vardın. 

(5) Beni evvelki baśdıġuñ pehlivānlara ķıyās eyleme. Ammā Nār-ı Nūr devletinde seni 

meydān ortasında yıķup başuñı kesmez (6) isem, Nār-ı Nūr’uñ yüzine ķat-ender-ķat 

tükürmiş olayım.” didi. “Ŧurma ĥamle eyle!” didükde Cihān-baħş eyitdi: (7) “Orasın 

meydān bilür. Ancaķ sen ĥamle eyle. Zįrā evvel ĥamle eylemek bize düşmez.” didükde 

Zelzāl el nįzeye urup (8) irişdi. Cihān-baħş’a bir nįze ĥavāle eyledi. Cihān-baħş 

Zelzāl’uñ gelişinden ne rütbede dilāver idügin fehm idüp (9) aña göre siper ķapdı. 

Nįzeye berāber virüp çarpdı. Zelzāl’uñ nįzesin yolından ayırdı. Vücūdına elem 

irgürmedi. (10) Zelzāl-ı Maġribį nįzesin žabŧ idüp at ķuvvetiyle geçdi. Ser-i meydāna 

vardı. Öteden dönüp nįzesin zemįne źerk (11) eyledi. Ve gürz-i girānın eline alup irişdi. 

Cihān-baħş’a bir đarb-ı gürz ĥavāle eyledi. Cihān-baħş gürzin daħı menǾ eyledi. (12) 

Nevbet Cihān-baħş’a geldi. Cihān-baħş daħı el nįze-i Ŧālįmūn Şāh’a urup irişdi. 

                                                 
369 Metinde “Yerźān”. 

370  “Kuşaktan kuşağa, nesilden nesile.” 
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Zelzāl’a bir nįze ĥavāle eyledi. (13) Zelzāl-ı Maġribį nįzenüñ gelişin gördi. Yalmanı cān 

almaķ ķaśdına yalmanup gelür. Tįziyye cān ĥavliyle siperin ķapup (14) berāber virdi. 

Yalman-ı nįze āyine-i siperi pūs eyleyüp āteşler śaçıldı. Źelzāl’uñ ķolı bükilüp siper 

gögsine ķapandı. (15) Az ķaldı ki bir {bir}yānından güzer eyleye. Yine Cihān-baħş el 

çeküp nįze-i dāmen siperden ķapdurdı. Ķoltuķ altına uġrayup (16) cebe ħalķaların 

birbirine ķataraķ geçdi. Ser-i meydāna vardı. Zelzāl-ı Maġribį’ye bir nįze urdı kim 

müddet-i Ǿömrinde daħı (17) bir kimseden böyle bir nįze yi{t}miş degül idi. Vücūdı 

berg-i ħazān gibi lerźān oldı. Cihān-baħş öteden dönüp nįzesin (18) miyān-dāna aldı. Ve 

ŧarafeylinden gürz-i Ŧālįmūn’ı çeküp ŧoķuzıncı ķīrātdan żabŧ eyledi. Ve irüp miķdārına 

göre Źelzāl’a (19) bir đarb urdı. Źelzāl gürz berāber virüp baş ķaçurdı. Arķaya alduķda 

cihān başına teng oldı. Cihān-baħş gürzin (20) żabŧ eyleyüp geçüp ser-i meydāna vardı. 

Źelzāl-ı Maġribį az ķaldı raħşından źemįne ser-nigūn olayazdı. Ne ĥāl ise śavdı. (21) 

Ķapdı gürzin irişdi. Cihān-baħş’a bir đarb urdı. Cihān-baħş menǾ idüp Cihān-baħş 

urdı. Źelzāl biñ (22) belā ile menǾ eyledi.  

 

Ĥāśıl-ı kelām aħşam olınca gürz cengi idüp Cihān-baħş Zelzāl’a ruħśat virdi. Aħşam 

olduķda (23) Cihān-baħş at başın çeküp ŧurdı ve Zelzāl’a ŧur idüp Zelzāl da ŧurdı ve 

eyitdi: “Yā Zelzāl bugün saña ruħśat (24) virdüm, var bu gice kebābuñ ye ve şarābuñ ic. 

Taķvįt-i beden ĥāśıl eyle de yarın senüñle yine görüşelim.” diyüp döndi. (25) Zelzāl-ı 

Maġribį daħı dönüp iki cānibden döndiler. Ŧabl-ı ārām çalınup herkes menzil-gāhına 

vardı.  

 

Ŧįmūr Şāh dönüp [331b] (1) dįvāna geldükde cümle şāhlar ve begler şemǾine cemǾ 

oldılar. Zelzāl-ı Maġribį daħı gelüp śandalįsinde ķarār eyledi. Ŧįmūr Şāh (2) eyitdi: 

“Āferįn yā Zelzāl! Bugün Sihām-ı Ĥabeşį’nüñ elinden ħalāś olduñ. Senden ġayrı bir 

selāmet bulmış yoġ-ıdı.” (3) diyü fermān eyledi. Ve Źelzāl’a bir ħılǾat geyürdi. Dönüp 

eyitdi: “Yā Źelzāl, saña Sihām-ı Ĥabeşį ne söyledi? Vāfir anuñla (4) söyleşdiñüz.” diyü 

suǿāl eyledi. Zelzāl-ı Maġribį: “Pādişāhum, ‘Bugün saña ruħśat virdüm, yarın 

görüşelim.’ didi. İşte aślı (5) ol idi.” didi. Ne ĥāl ise ol gice yine başa çıķardılar. Śabāĥ 

oldı. Yine iki cānibden ŧabl-ı ceng çalınup meydān (6) merkezine geldiler. Ālāylar 

düzildi. Śaflar çekildi. Maġrib Ǿaskerinden Zelzāl-ı Maġribį at sürüp meydāna girdi. 

Cihān-baħş (7) öñin alup ol gün daħı aħşam olınca ceng idüp ayırd olmadan döndiler.  
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Śabāĥ yine bindiler öyle vaķtine (8) dek ceng idüp nevbet Cihān-baħş’a geldükde bir 

ķīrāt girüden ŧutup Zelzāl’a bir đarb-ı şedįd urdı. Zelzāl’uñ (9) altında olan raħşınuñ bili 

ķırılup çār-nā-çār Zelzāl-ı Maġribį zemįne indi. Cihān-baħş daħı raħşından źemįne (10) 

inüp piyāde Źelzāl ķalķınca bekledi. Andan Zelzāl ayaġa ŧurup muşt muşta yaķa 

yaķaya oldılar. ǾĀķıbet düvāl (11) düvāle olup Źelzāl-ı Maġribį Cihān-baħş’uñ 

düvālinden ŧutup üc kerre zūr eyledi. Bir nesne ĥāśıl idemedi. (12) Andan ķapup 

śalıvirdi. Bu kerre Cihān-baħş Zelzāl’üñ düvālinden ķapup zūr-ı evvelde tā başına 

berāber ķaldırdı. (13) Ve źemįne urup iki elin ķafasına bend idüp Ĥayķıran Nerre’ye 

teslįm eyledi. Ĥayķıran Nerre daħı alup Ǿalem sāyesine (14) iletdi. Ŧįmūr Şāh bu ĥāli 

görüp Ǿasker-i Maġribį birden yürütmek murād eyledi. Bu kerre Keydūl-i AǾžam ķāǿil 

olmadı (15) ve eyitdi: “Elem çekme pādişāhum! Yarın meydāna ben girüp ĥaķķından 

gelürem.” didi. Ŧįmūr Şāh daħı Keydūl-i AǾžam sözi ile (16) đarb-ı ārām çaldırup 

döndiler. Cihān-baħş dönüp iki leşker döndi ve ķondı. Ŧįmūr Şāh dįvāna gelince Ŧārāķ 

(17) Ǿayyarı tecessüse gönderdi. “Var gör Sihām-ı Ĥabeşį Zelzāl’i niçe eyler. Bir ħaber 

getür.” diyü. Ŧārāķ ǾAyyār daħı: “Nola baş üstüne!” (18) diyüp tebdįl-i śūret Cihān-baħş 

bār-gāhına gelüp bir köşede temāşāya ŧurdı.  

 

Bu yañadan Cihān-baħş daħı (19) dönüp bār-gāhına geldi. Begler cümle rezm ŧonların 

çıķarup bezm cāmelerin giydiler. Dįvān-ı Cihān-baħş’a geldiler. (20) ŦaǾām yinildi. 

Meclis gelüp biraz kesb-i neşāŧ eyledükde fermān eyledi. Zelzāl-ı Maġribį’yi keşān-

ber-keşān getürdiler. Bu kerre (21) Cihān-baħş öñine geldükde Cihān-baħş Zelzāl’i dįne 

daǾvet eyledi. Zelzāl-ı Maġribį eyitdi: “Server eger beni ser-ķaplanlardan (22) iderseñ 

oluram.” didi. Cihān-baħş daħı “Nola!” diyüp iki ħılǾat geyürdi. Biri įmāna 

geldüginden ötüri (23) ve biri ser-ķaplanlıķ ħılǾati. Zįrā Cihān-baħş’uñ dört ser-ķaplanı 

olsa gerekdür. Dört ser-ķaplana baş ser-ķaplan Hezįrān’dur.  

 

(24) Ĥāśılı Zelzāl’a ĥadem ü ħaşem ve ŧabl ve Ǿalem virüp ĥayme vü ħar-gāh virdi. Ve 

bu sürūr ile ele cām371 alup Ǿayş-ı nūşa (25) başladılar. Ŧārāķ ǾAyyār bunları görüp 

oradan çözildi. Ŧaban ķaldırup Maġrib ordusına geldi. Ŧįmūr Şāh [332a] (1) Şāh 

dįvānına girüp muǾallaķ atdı. Andan Zelzāl aĥvālin naķl eyledi. Cümle şāhlar bu 

cevābı işidüp melūl oldılar. (2) Bu arada Keydūl-i AǾžam ayaġa ŧurup “Sihām-ı 

                                                 
371 Metinde “ħām”. 
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Ĥaşebį’nüñ cengi yarın benümdür.” didi. Ŧįmūr Şāh daħı ħılǾat geyürdi. (3) Ol gice 

mürūr idüp śabāĥ oldı. Ceng-i ĥarbįler çalınup Maġrib Ǿaskerinden süvār oldılar. Bu 

kerre Cihān-baħş (4) Ǿaskerinden daħı Ŧālįmūn Şāh kūslerine ŧurralar urup ol śaĥrāyı 

vāveylādan śadā ile ŧoldı. İki leşker birbirlerine (5) muķābil ve muķārįn olup meydān 

açıldı. Maġrib-zemįn Ǿaskerinden yüz yigirmi dört arış ķadd-ıla Keydūl-i AǾžam 

meydāna (6) girüp ŧarįd-i cevelāndan śoñra ķol ķaldırup çalınan ceng-i ĥarbįleri 

diñdürdi. Ve kendin bildirüp: “Ķanı Sihām-ı (7) Ĥabeşį meydānuma gelsün.” diyü naǾra 

urdı. Cihān-baħş-ı Cihān-ārā daħı Ǿalem sāyesinden Evren-gūş-ı Baĥrį’yi sürüp (8) 

yanar āteş gibi Ǿazm-i meydān eyledi. Bu kerre Keydūl AǾžam’uñ muķābelesine 

gelince at başın çeküp ŧurdı. Ve ādāb-ıla (9) Ǿaşķ eyledi. Keydūl-i AǾžam daħı merĥabā 

idüp bunlar bir zamān daħı söyleşdiler. Andan cenge başladılar.  

 

Ħulāśa-i (10) kelām Keydūl-i AǾžam el nįze-i cān-sitāna urup irişdi. Cihān-baħş’a bir 

nįze ĥavāle eyledi. Cihān-baħş siper-i Ŧālįmūn’ı (11) berāber virüp Keydūl-i AǾžam’uñ 

nįzesin yolından śabıtdı. Egerçi āsān-vech üzere menǾ eyledi. Ammā Keydūl’i (12) 

begendi. Zelzāl’a muǾādil degüldür. Çoķ ķuvvete mālik server. Taĥsįn eyledi. Keydūl-

i AǾžam nįzesin żabŧ idüp (13) ser-i meydāna vardı. Öteden dönüp ŧurdı. Ve eyitdi: “Yā 

Sihām! Sen de ĥamle eyle.” didi. Cihān-baħş daħı el nįze-i (14) Ŧālįmūn Şāh’a urup 

irişdi. Keydūl’e bir nįze Ǿaşķ eyledi. Keydūl siper ķapup berāber virdi. Đarb-ı nįzeden 

ķolları (15) bükilüp yalman-ı nįze sįnesine meyl eyledi. Keydūl’üñ Ǿaķlı gidüp ne ĥāl 

ise ġayret-ile nįzeyi yolından irüp ķoltuķ (16) altından yol gösterdi. Cihān-baħş nįzesin 

żabŧ idüp cebe ħalķaların kevākib miŝāl źemįne śaçaraķ geçüp gitdi. Meydān (17) başına 

vardı. Keydūl Cihān-baħş’dan bir nįze yidi kim gözleri fāl ŧaşına döndi. Ol ġażab ile 

ķapdı gürzin (18) irişdi. Cihān-baħş’a bir đarb urdı. Cihān-baħş āsān-ı ŧarįķ ile menǾ 

eyledi. Cihān-baħş urdı. Keydūl-i AǾžam (19) biñ zaħmet-ile men eyleyüp bu minvāl 

üzere yek-ā-yek küt-ā-küt gürz cengine girdiler tā aħşam olınca. Çünkim aħşam (20) 

ķarįb oldı. Cihān-baħş at başın çeküp ŧurdı. Keydūl’e daħı ŧur eyleyüp: “Var imdi yā 

Keydūl! Bugün senüñle (21) ayırd olmaduķ. Yarın yine görişürüz.” diyüp döndi. Keydūl 

de dönüp iki cānibden ŧabl-ı ārāma ŧurralar uruldı. (22) İki leşker dönüp ķondular.  

 

Rezm libāsların çıķarup bezm ŧonların giydiler. Maġrib Ǿaskeri Ŧįmūr Şāh bār-gāhına 

cemǾ oldı. (23) Cihān-baħş begleri bār-gāh-ı Ŧālįmūn’a cemǾ olup iki ŧarafdan ol gün 

cengin söyleşdiler. Begler Cihān-baħş’dan Keydūl’i (24) suǿāl eylediler. Cihān-baħş 
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“Metįn dilāver imiş.” diyü medĥ eyledi. Ol gice daħı bu ĥāl üzere başa iletdiler. 

Çünkim (25) śabāĥ oldı. Gün ķubbe-i felekden baş gösterüp Ǿālem nūr-ı Yezdān birle 

münevver ve müzeyyen olduķda iki leşkerden ceng-i [332b] (1) ĥarbįler çalınup at fįl 

gergedān arķasına geldiler. Gürūh-ā-gürūh Ǿazm-i meydān-ı rezm idüp ālāylar 

baġladılar. Śāflar (2) düzdiler. Meydān açıldı. Herkes nāžır-ı ber-meydān olup “Āyā 

meydāna kim gire?” didüklerinde Keydūl-i AǾžam meydāna (3) girüp Cihān-baħş öñin 

aldı. Söyleşürek azġışup372 cenge başladılar. Ol gün daħı tā aħşam olınca (4) gürz cengi 

idüp ġālib maġlūb belli olmadı. Dönüp ķondılar. Śabāĥ yine bindiler.  

El-Ǿuhdetü Ǿale’r-rāvį373 (5) yidi gün Cihān-baħş Keydūl’e ruħśat virüp kelle-ber-kelle 

ceng eylediler. Yidinci gün Cihān-baħş evvel (6) ceng-i ĥarbį çaldırup evvel meydāna 

girdi. Begler bildiler kim murādı Keydūl ile ayırd olmaķdur. Ammā Maġrib (7) Ǿaskeri 

bilmezler aślı nedür. Keydūl-i AǾžam daħı meydāna girüp Cihān-baħş’uñ öñin aldı. 

ǾAşķ idüp eyitdi: (8) “Yā Sihām! Bugün nedür aślı? Ol ceng-i ĥarbį çalup evvel 

meydāna girdüñ. Ġālibā Ǿacele eyledügüñ eceledir.” didi. (9) Cihān-baħş’uñ ĥālin 

bilmez. Cihān-baħş daħı aślın söyleyüp “Ķāǿide-i śāhib-ķırānį böyledür. Bugün 

senüñle beher ĥāl (10) ayırd oluruz. Gözin ac, var maķdūruñ śarf eyle. Śoñra Ǿöźr bahāne 

eylemeyesin.” didi. Keydūl-i AǾžam aślın duyup (11) kendüsine ġayret virdi. İķdām-ı 

tām ile irüp Cihān-baħş’a bir đarb urdı. Cihān-baħş merd-āne ve dilįr-āne (12) menǾ 

idüp Cihān-baħş daħı Keydūl’e urdı. Keydūl ne ĥāǾl ise menǾ idüp bunlar yek-ā-yek 

küt-ā-küt ķubbe-i (13) felege gelince ceng eylediler. Andan Cihān-baħş at başın çeküp 

ŧurdı. Ve Keydūl’e ŧur eyleyüp Keydūl daħı ŧurdı. (14) Cihān-baħş dönüp Keydūl’e: “Yā 

Keydūl! Bugün senüñle yidi gündür kim ceng eyleriz. Žāhirde ġālib maġlūb (15) belli 

olmadı. İmdi bugün elbetde senüñle ayırd oluruz. İñ atuñdan ben de ineyim. Senüñle 

piyāde düvāl kemer ŧutuşalım. (16) Ķanġımuz ġālib gelürse bildügin eylesün.” didi. 

Keydūl-i AǾžam bu ķavle rāżį olup muħālefet eylemedi. Yire indi. (17) Cihān-baħş daħı 

inüp düvālin Keydūl’e teslįm eyledi. “İşte yā Keydūl, düvālüm saña teslįm. Maķdūrıñı 

śarf (18) eyle. Var ķuvvetüñi bāzūya getür. Zūr eyle. Eger baş parmaġumı zemįnden 

rūzgār geçecek ķadar ķaldırabilürseñ (19) bütün devlet ve dārātum senüñ olsun. Beni 

daħı niçe dilerseñ öyle eyle.” didi. Keydūl daħı Cihān-baħş’a (20) eyitdi: “Yā Sihām! 

Eger sen de beni ķaldırursañ ölince ħiźmetüñde olup her teklįf eyledügüñden 

                                                 
372 Metinde “azǾışup”. 

373  “Doğru olup olmaması mesuliyeti rivayet edene aittir.” 
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dönmeyüp emriñe (21) rām ve ĥükmüñe fermān-ber olayım.” didi. Ve Cihān-baħş’uñ 

düvālinden ŧutup “Yā Nār-ı Nūr!” diyü üç kerre zūr eyledi.  

 

(22) Ħāśılı üçinci zūrda güc-ile ŧaraķlıġa dek ķaldırdı. Cihān-baħş lenger virince ķolları 

bükilüp Keydūl’üñ (23) ķuvveti kesildi. Cihān-baħş dürüst pāyların źemįne baśdı. Biraz 

teneffüs eyledükden śoñra Keydūl’üñ düvāline śarılup (24) Bir kerre “Yā maǾbūd-ı bį-

zevāl!” diyüp niçe zūr eyledi ise zūr-ı evvelde Cihān-baħş Keydūl’üñ pāyların 

zemįnden kesüp (25) dizine berāber ķaldırup ruħśat virdi. Keydūl zūr ile lenger vire 

gördi. Olmadı. Cihān-baħş’uñ ķollarını bükemedi. [333a] (1) bükemedi. Cihān-baħş bir 

zūr daħı idüp ikinci zūrda Keydūl’i gögsine berāber aldı ve yine ruħśat virdi. (2) Keydūl 

lenger virdi, olmadı. Cihān-baħş üçinci de Keydūl’i tā başına berāber ķaldırup şarŧ-ı 

muǾānaķadan (3) śoñra yine ayaġ üzere ķoyup “Şikeste vü peste yā Keydūl maǾzūr 

olsun.” didükde Keydūl hemān ol arada (4) Cihān-baħş’uñ pāyine düşüp derūnį bende 

oldı ve įmāna geldi. Ancaķ ser-ķaplanlıķ istedi. Cihān-baħş (5) rāżį olup raħşlarına 

bindiler. Andan Cihān-baħş Ŧįmūr Şāh Ǿaskerine ķarşu naǾra urup: “Var mıdur (6) 

Keydūl’üñ benden intiķāmın almaġa heves eyler? Meydānuma gelsün.” didükde 

Ŧįmur Şāh “Nār-ı Nūr ħışmına uġra!” diyüp (7) Ǿaskeri birden yürütmek murād eyledi. 

Vüzerā ve şāhlar rıżā virmeyüp ŧabl-ı ārām çaldırdılar. Ve dönüp ķondılar. (8) Ŧįmūr 

Şāh dįvāna gelince Ŧārāķ ǾAyyār’ı tecessüse gönderdi. Keydūl ne yüzden ĥareket 

eyler, diyü. Ŧārāķ (9) tebdįl-i śūret ve taġyįr-i cāme idüp bār-gāh-ı Ŧālįmūn’a geldi. Bir 

kūşede ŧurup temāşāya başladı. Ammā (10) gözleri dört ŧarafa şimşek gibi oynar 

ŧuyulmayam diyü. Berüden Cihān-baħş-ı Cihān-ārā daħı gelüp bār-gāh-ı (11) 

Ŧālįmūn’da ķarār eyledi. Cümle begler gelüp yirlü yirinden ķarār eyledi. Keydūl-i 

AǾžam daħı geldi. Cihān-baħş fermān (12) eyledi. İki ħılǾat birbiri üzerine geyürdi. 

İkinci ser-ķaplan eyledi. Ve aña göre ĥadem ü ħaşem ve bār-gāh (13) taǾyįn eyledi. 

Keydūl-i AǾžam Ŧįmūr Şāh’u ricā idüp: “Yarın varup getüreyim, incitme devletlü!” 

didi. Cihān-(14)baħş daħı ricāsın ķabūl eyledi. Bu şevķa Ǿişrete başladılar. Ŧārāķ ǾAyyār 

bu ħaberi alup ŧaban ķaldırdı. Ŧįmūr (15) Şāh bār-gāhına gelüp aĥvāli cümle ħaber virdi. 

Ŧįmūr Şāh ġama düşdi. Dönüp şāhlar ile müşāvere (16) eylediler. “Şimdi nice olur? 

Yarın Keydūl gelüp ‘Elbetde gidelim.’ dirse ne cevāb virelim?” didi. Vüzerādan (17) 

biri Ŧįmūr Şāh’a eyitdi: “Pādişāhum, benüm Ǿaķluma bir nesne geldi. Eger böyle 

olursa cümlesinden ħalāś olursın.” (18) didi. Ŧįmūr Şāh: “Nedür ol didügüñ? Söyle 

görelim, maǾķūl ise eylerüz.” didi. Vezįr: “Pādişāhum! Eger Sihām-ı Ĥabeşį’yi (19) 
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varup Ŧārāķ ǾAyyār cāme-ħvābından dārūlayup ve çalup bunda getürür ise ġayrı Nār-

ı Nūr’uñ büyük devleti (20) žuhūr eylemiş olur. Dilerseñüz öldürin. Dilerseñüz bir yirde 

ĥaps idüñ. Sihām-ı Ĥabeşį aradan ķalķduķdan śoñra (21) cümle pehlivānlar yine dönüp 

Nār-ı Nur’a tābiǾ olurlar. Bütün Ǿaskerin daħı żabŧ eylersin.” didi. Cümlesi vezįrüñ bu 

(22) rāyını śavāb gördiler. Ŧįmūr Şāh dönüp Ŧārāķ ǾAyyār’a: “Ne dirsin Ǿayyār? Bu işüñ 

Ǿuhdesinden gelebilür misin?” (23) didi. Ŧārāķ eyitdi: “Ħayır pādişāhum, idemem. Cān 

bostānda bitmez. Eger ele girürsem şübhesüz beni helāk iderler.” didi. (24) Dört ŧarafdan 

şāhlar “Öyle dime Ǿayyār himmeti kendiñe Ǿālį eyle. Elbetde sen bu işüñ Ǿuhdesinden 

gelürsin. (25) Çoķ nazı ķo. Saña her birimüz birer kįse altun virelim, tek bu işi gör.” 

didiler. Ŧįmūr Şāh daħı dönüp: “Yā Ŧārāķ! [333b] (1) Eger murāduñ altun ise beş kįse 

altun da ben vireyim, hemān iş gör. Şol Sihām-ı Ĥabeşį didükleri nā-bekārı (2) ele 

getür.” didükde Ŧārāķ’uñ göñli oldı. Altun ŧamaǾına düşdi. Göñlinden “Herçi bād-ābād 

yā devlet başa, yā ķuzġun (3) leşe yā ol ķadar altuna mālik oluram yāħūd cān başdan 

çıķaram.” didi. Ammā āşikāre Ŧįmūr’a temennā idüp (4) “Bre hey pādişāhum, altun 

içün dimem, siz ricā eyledükden śoñra ne diyem, almam dimek olmaz. Lākin pek 

muħāŧaradır. Zįrā (5) ecinnįye mālik bir nā-bekārdur. Aħfādan her gice gözedürler. Hele 

ħoş-imdi pādişāhum ħāŧırıñuz içün gideyim. (6) Eger cāndan çıķarsam başum śaġ 

olsun.” didi. Gülüşdiler. “Var imdi yā Ŧārāķ göreyim seni.” didiler. Ŧārāķ (7) “Nola!” 

diyüp yine ŧurdı. Ŧįmūr Şāh eyitdi: “Gitseñe yā Ŧārāķ, daħı ne ŧurursuñ?” didi. Ŧārāķ: 

“Giderem pādişāhum (8) ancaķ ħāŧırıma bir nesne geldi. Şimdi böyle gidersem ‘ǾAcabā 

pādişāhum baña beş kįse altunı virür mi? Yāħūd virdigi (9) śūretde naśıl altun virür? 

Kįseleri ne rengdür?’ diyü baña Ǿažįm vesvese ve telāş olur. Śoñra şāyed ol telāş (10) 

ile ġāfil bulunup boġazı ele virem. Benüm ele girdügüm ĥācetüm degüldür. Lākin iş 

ber-Ǿaks olur anı fikr iderem. Bilmem (11) ne eylesem.” didi. Ŧįmūr Şāh eyitdi: “Nā-

bekār, şöyle böyle diyü bahāne idecegüñe altunı peşįn almadan gitmem diseñe.” (12) 

didi. Ŧārāķ ŧapu ķılup “Pādişāhum, öyle olsa eyü olur idi. Ben de vesveseden ħalāś 

olurdum. Ħiźmeti (13) cān-ıla görürdüm.” didi. Dört ŧarafdan “Öyledür, bu sözi 

yirindedür pādişāhum.” didiler. Ŧįmūr Şāh ħazįne-dāra (14) emr eyledi. “Beş kįse altun 

getür.” didi. Ħazįne-dār daħı beş kįse altun getürüp Ŧārāķ ǾAyyār’a virdi. (15) Ŧārāķ 

ǾAyyār daħı beş kįse altunı alup döndi. Şāhlara daħı “İy şāhlar oldı olacaķ bārį tamām 

olsun. (16) Siz daħı vaǾde eyledigüñüz birer kįse altunı virin.” didi. Anlar daħı birer kįse 

altunı getürdüp Ŧārāķ ǾAyyār’a (17) virdiler. Ŧārāķ cümle enbānına indirüp “İmdi 

himmet idüñ.” Bār-gāh-ı Ŧįmūr Şāh’dan ŧaşra çıķdı. Kendi (18) bār-gāhına geldi. 
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Kįseleri ħazįnesine indirüp oradan tebdįl-i śūret olup gice içre Ǿazm-i leşker-i Cihān-

baħş (19) eyledi. Daħı ilk aħşam idi. Ħalķ ayaķda iken bār-gāh-ı Ŧālįmūn Şāh’a gelüp 

bir ŧarįķ ile içeri girdi. Bir kūşede (20) ŧurdı. Birazdan herkes bār-gāhına gitdi. Cihān-

baħş daħı taĥt üzere cāme-ħāb tezyįn eylediler. Śoyunup yatdı. (21) Nefįr ħāba vardı.  

 

Ĥikmet-i Ħudā ol gice Ĥayķıran Nerre bir maślaĥata taǾyįn olunup anda bulunmadı. 

Ŧārāķ ǾAyyār fırśat (22) bulup pinhān oldıġı yirden çıķup yab yab Cihān-baħş’uñ yanına 

gelüp bir avuc dārū çıķarup burnına ŧutı(23)virdi. Cihān-baħş’ı dārūdan geçürüp kilįm 

perdeye śaraķodı. Ve śırtına urup bār-gāh-ı Ŧālįmūn Şāh’dan (24) ŧaşra çıķdı. Ne ĥāl ise 

yolına ŧoġrılup güc-ile Maġrib leşkerine düşdi. Ŧārāķ ǾAyyār’uñ biraz cānı yirine 

geldi. (25) Oradan bār-gāh-ı Ŧįmūr Şāh’a irdi. İçeri girdi. Şāhlar daħı otururlar idi. Ŧārāķ 

śırtında kilįm perde ile [334a] (1) ile Cihān-baħş’ı yire ķodı. “Şikeste vü peste 

pādişāhum, işte ħaśmuñ getürdüm.” diyüp kilįm perde içinden Cihān(2)-baħş’ı ŧaşra 

bıraķdı. Ŧįmūr Şāh görince şād oldı. “Bre meded hemān bu nā-bekārı öldürelim, yoħsa 

mādām ki (3) bu śaġdur bize rāĥat yoķdur.” didi. Cellādlara emr eyledi. Gelüp Cihān-

baħş’uñ başı uçına geçdiler. Ammā dört (4) ŧarafdan şāhlar ve vüzerālar eyitdiler: 

“Pādişāhum, şimdi bu Sihām’ı böyle bį-Ǿaķl iken öldürmek ile ne olur? Kendinüñ (5) 

öldügin bilmez. Bārį Ǿaķlını başına getürüp öyle ķatl olunsa ol daħı nice öldügin ve 

kimüñ elinde ķatl (6) olunduġın bilse.” didiler. Ŧįmūr Şāh kim “Dimediñüz!” diyüp 

döndi. Ŧārāķ ǾAyyār’a eyitdi: “Şol nā-bekāruñ Ǿaķlın (7) başına getür. Görelim ne 

muǾāmele eyler. Biraz söyledüp andan ķatl idelim.” didi. Ŧārāķ ǾAyyār eyitdi: “İtme 

pādişāhum! (8) Śoñra peşįmān olursın. Bu nā-bekāruñ Ǿaķlı başına gelürse ġayrı 

öldüremezsin, ķurtulur. Śoñra siz elinden ķur(9)tulmazsıñuz.” didi. Ŧįmūr Şāh: “Senüñ 

gözin ķorķmışdur, ne söylersin? Muĥkem bende çekdükden śoñra niçe ķurtulur?” (10) 

Şunı daħı muĥkem bend eyleñ.” didi. Çellādlar bildigi gibi muĥkem bend eylediler. 

“Pādişāhum bu bend[d]en bir vech-le ħalāś olmaķ (11) muĥāl-ender-muĥāldür.” didiler. 

Ŧįmūr Şāh fermān eyledi. Ŧārāķ ǾAyyār Cihān-baħş’uñ Ǿaķlın başına getürüp girü (12) 

ŧurdı. Cihān-baħş kendüye gelüp gözin açdı. Gördi elleri muĥkem bend olmış. 

Ķarşusına baķdı taĥt (13) üzere birķac şāh oturur. Bir dįvāndur ammā cümlesi āteş-

perestler libāsından. Bildi ki bir ĥįle pā-bendine uġramışdur. (14) Fikre vardı. Ammā 

Ŧįmur Şāh Cihān-baħş’uñ Ǿaķlı başına geldügin görince “Niçe görürsin kendüñi yā 

Sihām-ı Ĥabeşį? (15) Nār-ı Nūr ķulların incidüp kimisin Ħudā-perest eylemegi gördüñ 

mi? ǾĀķıbet Nār-ı Nūr işte seni bu ĥāle ķodı.” diyince (16) Cihān-baħş ġażaba gelüp 



 

 

265 

 

eyitdi: “Nā-bekārlar benüm ĥālüm nicedür? Ĥįle ile ādem bend eylemek erlik 

degüldür. Erlik oldur ki (17) meydānda döge döge đarb-ı dest-ile bende cekesiz.” diyüp 

Ŧįmūr’a sögdi. Ŧįmūr Şāh: “Bre uruñ şu nā-bekār (18) Ĥabeşį’nüñ boynın.” diyince 

cellāduñ birisi ilerü geldi kim Cihān-baħş’uñ başın kese. Cihān-baħş öyle bir naǾra (19) 

urdı kim cümlesi ġışş olup ķaldı. Hemān iki dizi üzere çöküp öyle bir zūr eyledi kim 

kütür kütür bendlerin (20) ķırup ayaġa ŧurdı. Dönüp cellāduñ ķafasına bir muşt urup 

tārmār eyledi. Andan taĥta yüriyüp ibtidā (21) Ŧįmūr’ı bende çekdi. Andan Enver Şāh’ı 

ve Kerįmān Şāh’ı bende çekdi. Sāǿirlere “Ķımıldanmañuz, yoħsa dįnüm ĥaķķı-çün (22) 

cümleñüz ķıraram.” diyince erbāb-ı dįvān yirlerinden ĥareket idemediler. Ŧārāķ 

ǾAyyār bu ĥāli görince cān ĥavli ile (23) bār-gāh ķapusından ŧaşra oldı. Köstegi yükden 

eyledi. Ŧįmūr’a sögüp “Neylerdin hey nā-bekār, Ǿaķlın başına (24) getürüp. Gör imdi ne 

ķażāya uġradın.” diyüp kendin pinhāna çekdi.  

 

Ammā rāvį ķavlince berüden Cihān-baħş’uñ (25) añzusın naǾrasın işidüp “Aślı ne ola?” 

diyü herkes yirlerinden beliñleyüp ķalķdılar. Bār-gāh-ı Ŧālįmūn’a geldiler. [334b] (1) 

Bu arada Ĥayķıran Nerre daħı Cihān-baħş’uñ naǾrasın işidüp “Hay!” diyüp cān atdı. 

Bār-gāh-ı Ŧālįmūn’a gelüp içeri (2) girdi. Ne gördi Cihān-baħş cām ħābında yoķdur. 

ǾAķlı gitdi. “ǾAcabā naǾrası ne ŧarafdan geldi ola?” dirken (3) begler de geldiler. 

Gördiler Cihān-baħş ġāyib olmış. Ammā naǾrası Maġrib Ǿaskerinden berü geldi. 

Ĥayķıran’ı ol cānibe (4) gönderüp kendüleri ĥāżır baş ŧurdılar. Eger bir muvaħħiş ħaber 

ile gelürse birden Maġrib Ǿaskerine yüriyüp fenāya (5) vireler. Ammā Ĥayķıran Nerre 

dem çeküp az zamānda leşker-i Maġrib’e gelüp bār-gāh-ı Ŧįmūr’a girdi. Ne gördi 

Cihān-baħş (6) cāme-ħvāb libāsı ile Ŧįmūr Şāh’ı ve şāhları bende çekmiş. Bu maĥal 

Ĥayķıran gelüp temennā eyledi. Cihān-baħş (7) Ĥayķıran’ı görüp “Āferįn yā Ĥayķıran, 

eyü maĥallinde geldüñ. Al bunları bār-gāha ilet. Ĥaps eyle. Benüm raħşım getür.” didi. 

(8) Ĥayķıran “Nola!” diyüp şāhları aldı. Dem çeküp bār-gāh-ı Ŧālįmūn öñine geldi.  

 

Begler pür-silāĥ ħabere muntažır idiler. Ĥayķıran (9) Nerre gelüp bunlara aĥvāli 

bildürdi. ve Şāhları alup ĥapse ķodı. Ve Evren-gūş-ı Baĥrį’yi alup Ŧįmūr Şāh bār-

gāhına (10) vardı. Cihān-baħş raħşına süvār olup bār-gāhına geldi. Andan şāhları 

ķarşusına getürüp “Ne dirsüñüz müselmān (11) olup benümle yar ķarındaş olur 

mısıñuz? Yoħsa sizi helāk ideyim mi?” didükde bunlar birbirlerine baķup gördiler. (12) 

Ħalāś olmaķ mümkün degüldür.  
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Ħāśılı įmāna gelüp Cihān-baħş’a tābiǾ oldılar. Cihān-baħş bunlara tāc ve libāce (13) 

geyürüp taĥta çıķardı. Bu şevķa meclis ķurup śabāĥa dek Ǿayş-ı nūş eylediler. Çünkim 

śabāĥ oldı. Gün (14) ķubbe-i felekden baş gösterüp Ǿālem nūr-ı Yezdān-ıla münevver 

olduķda Ŧįmūr Şāh şāhlar ile ayaġa ŧurup Cihān-baħş’ı (15) daǾvet eyledi. Cihān-baħş 

da icābet idüp gidecek oldı. Ŧįmūr Şāh muķaddem şāhlar ile gidüp bār-gāhına (16) irdi. 

Ve vüzerāsı Ǿacabā aĥvālleri neye müncerr olur dirken Ŧįmūr Şāh’ı gördiler. Şāhlar ile 

geldi. Eginlerinde tāc (17) ve libāce “Niçe ħalāś oldıñuz pādişāhum?” didüklerinde 

Ŧįmūr Şāh daħı olan aĥvāli naķl eyledi. Įmāna geldüklerin bildirdi (18) ve Sihām-ı 

Ĥabeşį’yi daǾvet eyledüm. Bunda gelse gerekdür.” diyüp żiyāfet ŧaǾāmı ısmarladı. Ve 

istiķbāle ĥāżır olup Cihān(19)-baħş’uñ gelmesine muntažır oldı.  

 

Bu ŧarafdan Cihān-baħş daħı begleri ile süvār olup Ǿazm-i ordu-yı Maġrib eyledi. (20) 

Yaķın geldükde Ŧįmūr Şāh’a ħaber olup Ŧįmūr Şāh vüzerā ve şāhlar ile ķarşuladup 

taǾžįm ü tekrįm ile getürüp (21) bār-gāha indürdiler. Cihān-baħş’ı taĥta teklįf eyledi. 

Cihān-baħş gülüp: “Yā Ŧįmūr Şāh! Bizler taĥta oturmayuz. (22) Bizüm yirimüz pāy-i 

taĥtdur.” diyüp geçdi. Pāy-i taĥt śandalįsinde ķarār eyledi. Cümle begler daħı yollu 

yolınca oturdılar. (23) Andan żiyāfet çekilüp yindi. Andan meclis gelüp ele cām aldılar. 

Sįm-sāġar sāķįler bāde virüp erbāb-ı bezmi (24) mest-ķān-ı źill eylediler. Cihān-baħş’uñ 

tamām keyfi irişdükde Ŧįmūr Şāh’a baķup: “Yā Ŧįmūr Şāh! Vüzerā Ǿaskeri daħı (25) 

İslām’a getürmege kimse taǾyįn olunsa münāsib degül midür?” didi. Ŧįmūr Şāh: “Siz 

aǾlemsiz devletlü śāĥib-ķırān.” diyüp bütün [335a] (1) bütün vüzerā ve erbāb-ı dįvānı 

cümle įmāna getürdiler. Andan ādem taǾyįn olunup bütün Ǿaskeri įmāna getürdiler. 

Arada Ŧārāķ (2) ǾAyyār’a ķaldı. Ŧārāķ’ı aradılar, bulunmadı. Cihān-baħş ol gün aħşam-

dek eglenüp aħşam ķalķdı. Begler ile ordu-yı (3) İslām’a geldi. Bār-gāh-ı Ŧālįmūn’a 

irüp aşçıbaşına żiyāfet ŧaǾāmı ıśmarladı. Ve orduya perrį ıśmarladı. Andan (4) pehlivān 

gönderüp Ŧįmūr Şāh’ı vüzerā ve şāhlar ile daǾvet eyledi. Anlar da icābet eylediler. 

Andan Ŧįmūr Şāh birbirlerine (5) peşkeşler çeküp varan pehlivāna daħı vāfir ikrām 

eyledi. Ve ķalķup Cihān-baħş ordusına geldi. Cihān-baħş (6) istiķbāl itdirüp Ŧįmūr 

Şāh’ı taĥta çıķardı ve żiyāfet eyledi. Andan ādem gönderüp ħāśılı bütün Maġrib Ǿaskeri 

(7) gelüp iki leşker bir oldı. Ŧārāķ ǾAyyār añladı. Ol ĥaram-zāde firār eyledi. “Ammā 

andan ġaflet gerekmez.” didiler. Cihān-baħş (8) perrįlere maħfį ıśmarladı. “Gözedüñ 

eger gice bār-gāh-ı Ŧālįmūn’a gelüp yine bir cesāret eylemek murād eylerse ŧutuñ.” 
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didi. (9) Ĥadd-i źātında ol gice Ŧārāķ ǾAyyār fırśat bulup geldi. Gice bār-gāh-ı 

Ŧālįmūn’dan içeri girüp murād eyledi kim Cihān(10)-baħş’ı çala. Perrįler gözedürlerdi. 

Dört ŧarafdan görinüp hücūm eylediler. Ŧārāķ ǾAyyār ħavfından çaġırmaġa (11) başladı. 

Cihān-baħş daħı Ǿayyārın şamatasından uyanup gördi. Bir Ǿayyārı perrįler araya alup 

oradan (12) oradan görinüp ķorķudurlar. Ŧutmaķ murādları degül. Ol Ǿayyār ise çaġırur. 

Bildi kim Ŧārāķ ǾAyyār’dur. Cihān(13)-baħş’uñ uyanduġın görüp “Ķoma yā Sihām-ı 

Ĥabeşį şol nā-bekārlaruñ elinden beni ķurtar.” Diyüp Cihān-baħş’a (14) ŧoġrı ķaçdı. 

Cihān-baħş eyitdi: “Įmāna gelmedükçe ħalāślıķ yoķdur.” didi. Ŧārāķ: “Amān yā Sihām 

įmāna (15) geleyim, ancaķ beni kendüñe Ǿayyār başı eyle.” didi. Cihān-baħş rāżį olup 

Ŧārāķ ǾAyyār İslām’a geldi. İrtesi (16) gün Ŧārāķ ǾAyyār’ın ele girüp İslām’a geldügin 

şāhlar işidüp şād oldılar. Zįrā cümlesinüñ andan (17) iĥtirāzları var idi.  

 

Cihān-baħş’uñ Ǿaķlına Hezįrān’uñ ķız aĥvāli geldi. Birgün Ŧįmūr Şāh’a añdı. Ŧįmūr 

Şāh (18) rıżā virüp ķırķ gün sūr eylediler. Bu kerre yidiler içdiler. Gün-ā-gün şenlikler 

eylediler. Ķırķıncı gün Hezįrān’uñ (19) öñine düşüp gerdek-ħāne çādırına getürdiler. 

ǾAķd u nikāĥ idüp bānūnuñ üzerine Hezįrān ol gice duħter-i (20) Ŧįmūr ile ber-murād 

olup śabāĥ baǾde’l-ġusl dįvāna geldi. Cihān-baħş ħılǾat geyürdi. Beş on gün (21) daħı 

yidiler içdiler. Birgün Ŧįmūr Şāh’a: “İy Şāh-ı Endelüs! Bizümle Įrān semtine gider 

misin? Yoħsa bunda (22) ķalur mısın?” didi. Ŧįmūr Şāh da eyitdi: “Devletlü śāhib-ķırān, 

sizden ayrılmam, giderem.” didi. Cihān-baħş: “İmdi (23) tedārük görüñ.” didi. Zįrā 

sekizinci gün göcdür Įrān cānibine.” didi. Ve Behrām-ı Evren-süvār’a tenbįh eyledi. 

(24) ǾAskerde nidā itdür, diyü. Behrām daħı nidā itdürüp herkes āgāh olup 

tedārüklerinde oldılar. Ŧįmūr Şāh yirine (25) vekįl naśb eyledi. Enver Şāh ve Kerįmān 

Şāh daħı vilāyetlerine vekįller naśb idüp gönderdiler.  

 

Yidi günde [335b] (1) herkes374 tedārüklerin görüp sekizinci gün Cihān-baħş Endelüs 

öñinden altı kerre yüz biñ Ǿasker-ile göçüp (2) “Ķandasın Įrān-zemįn?” diyüp revān 

oldılar. Yiye ice ķona göçe ŧayy-i merāĥil ve ķatǾ-ı menāzil iderek bir gün ser-ĥadd-i 

(3) Maġrib’den çıķup Hind ülkesine ķadem baśdılar. Ammā Cihān-baħş’uñ dāǿimā 

muǾtādı ol idi ki birķāç gün (4) gidüp ķaçan bir laŧįf-āb havādār menzile gelse bir iki 

gün oturaķ idüp ol yirin śayd şikārın eylerdi. (5) Yine Ǿādet-i ķadįmesi üzere bir maĥalle 

                                                 
374 Metinde “herkeş”. 
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gelüp Ǿasker ķondı. Cihān-baħş’uñ göñli ol yirden ĥažž idüp oturaķ (6) fermān eyledi. 

Ol gice ārām idüp çünkim śabāĥ oldı. Cihān yüzi nūr-ı āfitāb ile münevver olduķda 

Cihān(7)-baħş yirinden ķalķdı. Ħallāķına Ǿibādetden śoñra defǾ-i ħımār içün biraz bāde 

nūş375 eyledi. At görin idüp Evren-gūş-ı (8) Baĥrį’yi ĥāżır eylediler. Cihān-baħş Ŧārāķ 

ǾAyyār’ı rikābına alup Ǿazm-i şikār eyledi. Biraz ol vādįleri geşt-i güźār (9) eyledi. 

Cihān-baħş öñinden bir āhū pertāb eyledi. Cihān-baħş bu āhūyı görince el tįr ü kemāna 

urup bir ħadeng (10) gezleyüp vażǾ eyledi. Ve ol āhūyı nişāna alup iç ķabżadan güşād 

virdi. Ĥadeng gelmedi. İllā āhūnuñ ķuyruġı śoķumına (11) rāst gelüp gögsinden ŧaşra 

çıķup āhūnuñ ķıçı başından aşurı gitdi. Ŧārāķ ǾAyyār segirdüp āhūyı alup (12) ve 

boġazlayup dildi. Parmaġına geçürdi. Yine ilerüye gitdiler. Nā-gāh ormandan berü bir 

āhū daħı žuhūr idüp arķurı (13) giderken Cihān-baħş görüp tiziyye bir ĥadeng kemāna 

vażǾ idüp iç ķabżadan güşād virdi. Ol āhūyı (14) daħı urup Ŧārāķ ǾAyyār varup alup 

boġazladı. Ammā gördi üzerinde bir oķ var. Bildi ki muķaddem bir ġayrı (15) kimse 

urup yıķılmamış ķaçup bunda gelmiş. Cihān-baħş’a gelüp: “İy dilāver-i Ǿālem āhū 

muķaddem urulmış. Ammā yıķılmamış.” (16) diyüp oķı gösterdi. Cihān-baħş “Ħoş imdi 

Ǿayyār kimüñ olursa meşhūr meŝeldür. Av alanuñdur, uranuñ (17) degüldür.” diyüp 

bunlar bu sözde iken bir paturdı ķopdı. Cihān-baħş gördi ormandan berü bir yek-süvār 

žāhir (18) oldı. Yüz yigirmi arış ķaddi var. Bildi kim āhūyı uran pehlivān budur. Zįrā 

elinde tįr kemānı var. Ammā ol pehlivān (19) daħı gördi. Bir Ĥabeşį dilāver rikābında 

bir piyādesi var. Kendünüñ āhūsın urup aldılar. Hemān altında olan (20) raħşın sürüp 

Cihān-baħş’uñ öñin kesdirdi ve Ǿaşķ eyledi. Cihān-baħş merĥabā idüp Felįhā’ya bir 

ħoş (21) nažar eyledi. Yāl u bāl śāĥibi bir dilāverdür. Begendi. Ol dilāver dönüp Cihān-

baħş’a: “İy dilāver-i Ĥabeş! Besbelli (22) bu diyār ādemi degülsin. Ķāǿide bilmezsin. 

Ol urup alduġın āhū benümdür. Üzerinde nişānum daħı vardur. Bilmezlik (23) ile urup 

almışsın. Ammā māniǾ degüldür. Śucuñ Ǿafv eylerem. Hemān āhūyu vir de var yolıña 

git.” didi. Cihān(24)-baħş Felįhā’dan bu edāyı görince gülüp eyitdi: “Pehlivān, ķāǿideyi 

ben yaħşi bilürem. Ancaķ ķıyāfetüñe göre (25) degül imişsin. Ķāǿideyi sen hįc 

bilmezsin. İşitmedüñ mi av alanuñdur, uranuñ degüldür. Ħuśūśan sen urup 

yıķamamışsın. [336a] (1) yıķamamışsın. Ammā ben urup yıķdum ve aldum. Eger 

murāduñ āhū ise buyuruñ bir yire inüp āhūyı kebāb idüp (2) yiyelim. Ve hem 

birbirimüzüñ kim olduġın bilüp dįdār görişelim. Zįrā įmān ehlinde yād olmaz.” didi. 

                                                 
375 Metinde “nūs”. 
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(3) Ol pehlivān Cihān-baħş’uñ bu kelāmından fehm eyledi kim Ħudā-perestdür. Kendi 

ise āteş-perest idi.  

 

Ammā (4) eź-įn-cānib rāvį eydür: Meger kim ol yirde Cihān-ābād dirler bir ķalǾa var 

idi. Şāhına Cihān Şāh dirlerdi. (5) Ve bir ķızı var idi. Adına Cihān Duħt Bānū dirlerdi. 

Bu pehlivāna Felįhāy-ı Ķūlād Kemān dirlerdi. Ol Cihān (6) Şāh’uñ pāy-i taĥt pehlivānı 

idi. Ve Cihān Duħt Bānū’ya nām-zedli idi. Ol gün biraz tevābiǾ ile şikāra çıķmış-ıdı. 

(7) Ĥikmet-i İlāhį ol āhūyı uzaķdan görüp urdı. Yıķılmayup ķaçdı. Felįhā daħı ardınca 

raħş sürüp geldi. (8) Ol idi ki Cihān-baħş gelüp āhūyı yıķup alınca işte Felįhāy-ı Ķūlād 

Kemān daħı gelüp irişdi.  

 

Rāvį ķavlince (9) çünkim Felįhā Cihān-baħş’dan ol cevābı işidüp bildi ikim Ħudā-

perestdür. Ammā ķıyāfetinden bildi kim bir Ǿasker śāĥibi (10) dilāvere beñzer. Dönüp: 

“İy Ĥabeşį benüm āhūya ihtiyācum yoķdur ki varup senüñle oturup āhū kebābı yiyem. 

(11) Yā vir āhūyı yāħūd zūr ile Ǿarżuñ yıķup aluram. Śoñra bildüm bilmedüm 

dimeyesin.” didi. Cihān-baħş eyitdi: (12) “İy nā-bekār Hindį! Nice alursın, işte virmem. 

Bildüginden ķalma. Ben saña insāniyyetümden öyle söyledüm. Yoħsa (13) senden ħavf 

eyledigümden degile. Şimden girü hįc virmem. Eger āhū ĥācetüñ ise işte meydān, 

ĥamle eyle.” diyince (14) Felįhāy-ı Hindį ġażaba gelüp el nįze-i cān-sitāna urdı. İrüp 

Cihān-baħş’a bir nįze ĥavāle eyledi. Cihān-baħş (15) Felįhā’nuñ nįzesinüñ gelişinden 

ne mertebe dilāver idügin fehm idüp siper-i Ŧālįmūn Şāh’ı ķapdı. Nįze-yi Felįhā’ya (16) 

berāber virdi. Yalman-ı nįze āyine-yi siperi pūs eyledükde Ǿalev Ǿalev āteşler çıķdı. Ve 

siper sįne-i Cihān-baħş’a (17) meyl eyledi. Cihān-baħş nįzeyi ŧabancalayup yolından 

ayırdı. Bir ķarış miķdārı vücūdundan alarġa eyledi. (18) Felįhāy-ı Ķūlād Kemān at 

ķuvvetiyle nįzesin żabŧ idüp geçdi. Ser-i meydāna vardı. Cihān-baħş Felįhā’nuñ (19) 

nįze uruşın begenüp āferįn eyledi. Ammā Felįhā öteden dönüp ŧurdı. Cihān-baħş: 

“Pehlivān ne ŧurursın? (20) Daħı ĥamle eylemez misin.” didi. Felįhā: “Yoķ yā Ĥabeşį 

senüñle cengimüz yek-ā-yek olsun.” didükde Cihān-baħş eyitdi: (21) “Ħoş imdi öyle 

olsun.” diyüp el nįze-i Ŧālįmūn Şāh’a urup irüp Felįhā’ya bir nįze ĥavāle eyledi. (22) 

Felįhā nįze-i Cihān-baħş gördi. Yalmanı cān almaķ ķaśdına yalmanup gelür. Tiziyye 

siperi ķapup berāber virdi. (23) Yalman-ı nįze āyine-i siperi pūs eyledükde Felįhā’nuñ 

ķolları bükilüp siper gögsine ķapandı. Az ķaldı kim bir bir yüzinden (24) güzer eyleye. 

Ne ĥāl ise ġayret-ile nįzeyi ŧabancalayup bir cüzviyi yolından ayırdı. Ķoltuķ altından 
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yol gösterdi. (25) Cebe ħalķaların birbirine ķatup376 Cihān-baħş nįzesin żabŧ idüp geçdi 

ve ser-i meydāna vardı. Felįhāy-ı [336b] (1) Ķūlād Kemān Cihān-baħş’dan bir nįze yidi 

kim müddet-i Ǿömründe daħı bu nįzeyi bir pehlivāndan yimemiş-idi. Ŧamar-be-ŧamar 

vücūdı (2) ħaber-dār oldı. Baş śalup “Hay nā-bekār Ĥabeşį ne acı ķuvvete mālik olur. 

Bu Ĥabeşį’de bir iş vardur. Bu tehį degüldür.” (3) didi. Yine ġayret-ile ŧarafeylinden 

gürz çeküp eline aldı. Öteden Cihān-baħş dönince Felįhā irüp Cihān-baħş’a (4) bir đarb-

ı gürz ĥavāle eyledi. Cihān-baħş gürz-i Ŧālįmūn Şāh’ı berāber virdi. İki gürz birbirine 

ŧoķınduķda ŧāķ (5) ŧarāķ ŧumŧurāķ āfāķa ilŧāķ olup Cihān-baħş’uñ ķolları ĥarekete geldi. 

Başın ķaçurup arķaya alduķda arķada (6) olan siper āyineleri çarħa girdi. Felįhā gürzin 

żabŧ idüp ve geçüp ser-i meydāna vardı. Cihān-baħş (7) Felįhā’yı begendi. “Yā Rabb, 

şol pehlivāna sen inśāf vir.” diyü duǾā itdi. Ve gürz-i Ŧālįmūn Şāh’uñ ŧoķuzıncı 

ķīrāŧından (8) ŧuŧup ķolına aldı. Felįhā öteden dönince “Yā Felįhā! Sen daħı benden bu 

yādigārı al.” diyüp irişdi. Bir đarb (9) ĥavāle eyledi. Zįrā muķaddem śorup adın ħaber 

almış idi. Felįhā daħı gürzini berāber virüp gürz gürze inince (10) Felįhā’nuñ ķolları 

bükildi. Tiziyye başın ķaçurup arķāsına alduķda arķada olan siperi çarħ urup başı (11) 

at başına berāber oldı. Ve altında olan raħşınuñ miyānı iki ķat oldı. Cihān-baħş gürzin 

żabŧ idüp (12) geçdi. Meydān başına vardı. Felįhā bir đarb yidi kim uyurdı uyandı mest 

idi, ayıldı. Māderinden emdigi (13) süt damaġında leźźet virdi. Ne hāl ise menǾ eyledi. 

Ammā çoķ zaĥmet çekdi. Cihān-baħş’uñ ne ķuvvet-mālik (14) idügin bildi. Ġayretle 

ķapdı. Gürzin Cihān-baħş öteden dönüp geldükde Cihān-baħş’a bir đarb urdı. (15) 

Cihān-baħş menǾ idüp Cihān-baħş urdı. Felįhā da ne ĥāl ise menǾ eyledi.  

 

Ħāśıl-ı kelām bunlar yek-ā-yek gürz (16) cengi eylediler. Aħşam olınca bir arada 

Felįhā’nuñ ādemleri girüden gelüp gördiler. Pehlivānları bir Ĥabeş dilāveri (17) ile ceng 

eyler. Ķafasında śaf baġlayup ŧurdılar. Çünkim aħşam oldı. Cihān-baħş at başın377 

çeküp ŧurdı. (18) Ve Felįhā’ya ŧur idüp: “Yā Felįhā! Bugün senüñle ayırd olmaduķ. 

Ancaķ şol dıraħtuñ sāyesi senüñ mekānuñ olsun. Ve şol (19) aġac benüm mekānum 

olsun. Bu gice bu arada ārām idüp yarın yine ceng eyleriz.” didi. Felįhā: “Öyle olsun.” 

(20) diyüp ikisi de ol aġacların dibine indiler. Felįhā şehre ve Cihān-baħş orduya Ŧārāķ’ı 

gönderüp lāzım (21) olan eşyāyı getürdiler. Ol gice anda ārām idüp birazdan Cihān-baħş 

Felįhā’ya vardı. Felįhā’ya ħaber olup (22) ayaġa ŧurdı. Cihān-baħş gelince yirine 

                                                 
376 Metinde “ķatut”. 
377 Metinde “basın”. 
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geçürdi. ǾAžįm ikrām eyledi. Andan oturup śoĥbete başladılar. Biraz bāde (23) içüp 

keyfleri irdükde Felįhā Cihān-baħş’dan suǿāl eyledi. Bu aralara gelmekden murādın 

nedür? Ve ķanda gidersin?” diyü. Cihān(24)-baħş daħı kendin taǾrįf idüp: “Baña Sihām-

ı Ĥabeşį dirler. Įrān’da Rüstem dirler bir śāĥib-ķırān var imiş. Varup anı (25) baśup 

üzerinde olan śāĥib-ķırān yādigārların alsam gerekdür.” didi. Felįhā aślını bildi. Biraz 

śoĥbet idüp Cihān-baħş [337a] (1) ķalķdı. Yine mekānına gitdi. Ol gice ārām idüp śabāĥ 

oldı. Keyflerin irişdirüp yine raħşlarına (2) binüp cenge başladılar. Aħşam olınca yine 

ġālib ve maġlūb belli olmadı. İnüp Cihān-baħş kendi olduġı aġac (3) sāyesine indi. 

Felįhā daħı kendi olduġı yire gitdi. Birazdan Felįhā daħı Cihān-baħş’uñ yanına geldi. 

Cihān(4)-baħş daħı ikrām idüp biraz śoĥbet eylediler. Birazdan Felįhā ķalķup mekānına 

gitdi. Yatup uyudılar. Śabāĥ (5) oldı. Yine keyflerin irişdürdükde atlarına süvār olup 

cenge başladılar. Gün ķubbe-i felege gelince Cihān-baħş’uñ (6) şevķı gelüp Felįhā’ya 

bir đarb-ı şedįd urdı. Felįhā menǾ idince ecel terleri döküp az ķaldı kim Felįhā’nuñ (7) 

altında olan raħşuñ miyānı şikest ola. Hemān Felįhā at ķoparup irişdi. Cihān-baħş’uñ 

raħş üzerinden (8) düvāline śarıldı. Cihān-baħş teslįm oldı. Felįhā zūr idegördi olmadı. 

Nevbet Cihān-baħş’a gelüp (9) Felįhā’yı düvālinden zūr idüp raħşından ķapup ķolına 

aldı. Ve yine raħşınuñ üzerine ķodı. “Şikeste ve beste (10) pehlivān maǾzūr olsun. İnśāf 

olursa ĥaddimüz maǾlūm oldı. Gerekdür ki Ǿahde vefā idesin. Merd olan (11) zįrā 

sözinden dönmez.” didi. Zįrā evveli ķavilleri var idi. Felįhā dimişdi ki “Yā Sihām eger 

baña ġālib gelürseñ (12) dįnüñe girüp ķulluġuñ ķabūl ideyim.” Şimdi Cihān-baħş’uñ 

didügi ol idi. Felįhā bunı görüp ol sāǾat (13) raħşından inüp geldi. Cihān-baħş’uñ rikābın 

öpdi. Ve Ǿarż-ı įmān eyledi. Cihān-baħş taǾlįm-i dįn idüp (14) Felįhā da İslām’a geldi. 

Yine andan raħşına binüp bir yirde oturdılar. Cihān-baħş Ŧārāķ’ı Ǿaskere gönderüp (15) 

“Gelsünler bu araya.” didi. Ŧārāķ varup ħaber eyledi. ǾAsker ķalķup geldiler.  

 

Ammā ötede Cihān Şāh’a ħaber gitdi. (16) Felįhā’yı Sihām-ı Ĥabeşį baśdı. Felįhā daħı 

Ħudā-perest olup Sihām’a ķul oldı, diyü. Cihān Şāh bu ħaberi (17) işidince ġażaba geldi. 

Tiziyye şehrde ķırķ biñ miķdārı Ǿasker bulundı. Binüp Cihān-baħş’uñ olduġı yire geldi. 

(18) Felįhā’ya ħaber eylediler. Felįhā binüp ķarşu vardı. Cihān Şāh’a eyitdi: 

“Pādişāhum, gelmekden murādın nedür?” didi. (19) Cihān Şāh eyitdi: “Bulsa gerek 

Sihām-ı Ĥabeşį’nüñ ĥaķķından gelürem.” didi. Felįhā eyitdi: “Pādişāhum, Sihām-ı 

Ĥabeşį senüñ (20) añladuġuñ gibi degüldür. Hemān eyüsi ser-fürū idüp tābiǾ olmaķdur.” 

didi. Cihān Şāh diñlemedi. Ķırķ bin er-ile (21) śaf ŧutup meydāna girdi. Cihān-baħş’ı 
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ŧaleb eyledi. “Gele yā Sihām meydānuma saña pehlivānı Ħudā-perest eylemegi 

göstereyim.” (22) diyü naǾra urdı. Cihān-baħş daħı Evren-gūş-ı Baĥrį’ye binüp Cihān 

Şāh’uñ öñin aldı.  

 

Ĥāśılı söz çoķ. Cümle (23) ĥamlelerin menǾ idüp düvālinden ķapdı, ķolına aldı ve eyitdi: 

“İy şāh! Įmāna gelür misin? Yoħsa şimdi seni (24) yire urup helāk ideyim mi?” diyince 

Cihān-Şāh “Amān!” diyüp įmān[a] geldi. Ķırķ biñ Ǿasker daħı įmāna gelüp birlik (25) 

oldılar. Cihān Şāh Cihān-baħş’ı şehre daǾvet eyledi. Cihān-baħş daħı icābet idüp 

pehlivānlar ile binüp Cihān [337b] (1) ābād’a gitdi. Zįrā bu maĥalle dek Ǿasker de 

gelmiş idi. ǾAskere sipāriş olundı. “Cihān-ābād öñine gelüñ.” diyü. (2) Muķaddem 

Cihān Şāh Cihān-baħş’ı begler ile şehre getürüp sarāyına indürdi. Ol gün, ol gice Ǿažįm 

żiyāfetler (3) eyledi. İrtesi gün bütün Ǿasker de gelüp Cihān-ābād öñine geldiler. Birķac 

gün eglenüp bir gün Cihān-baħş (4) yalñız Ŧārāķ ǾAyyār’ı alup şikāra gitdi. Şāhlar ve 

dilāverler dįvānda otururken dįvānda bir ġalebe oldı. “Bre (5) nedür?” didükde “Bir elçi 

geldi.” didiler. İźin olup içeri girdi. Gördiler bir pehlivāndur. Şāhlar öñine geldükde 

“Cihān (6) Şāh ķanġıñuzdur?” didi. Cihān Şāh: “İşte benüm.” didi. Bir rivāyetde Cihān 

Şāh daħı şehrde idi. Gelen elçiye (7) Şehmerd-i Seylābį dirlerdi. Cihān Şāh’ı şehrde 

ħaber alup Şehmerd sarāyına vardı.  

 

Ĥāśılı nāmeyi virdi. Cihān (8) Şāh alup nāmeyi vezįr eline virüp dānā ķırāǿat eyledi. 

“Ben kim Seylāb-zemįn şāhı ǾAnter Şāh-ı Seylābį’yem. Sen ki Cihān-(9)ābād şāhı olan 

Cihān Şāh’sın. Nāmem vuśūlünde işitdüm pes-perde-i Ǿiśmetüñde Duħt Bānū 

dirlermiş ķızuñ var imiş. (10) Uzun ķulaķdan işidüp Ǿāşıķ oldum. Ve saña bu nāmeyi 

taĥrįr idüp pehlivānum Şehmerd-i Seylābį ile gönderdüm. (11) Mefhūm-ı nāme 

maǾlūmuñ olduķda ķızuñ Cihān Duħt Bānū’yı varan pehlivānum Şehmerd-i Seylābį 

ile maǾa-cihāz ile bu ŧarafa (12) irsāl idesin. ‘Yoķ!’ diyüp muħālefet eylerseñ śoñra żarar 

çekersin. ǾAskerümle varup dār-ı diyārın elüñden alup (13) ve başuñı kesüp ķızıñı đarb-

ı dest-ile aluram.” dimiş. Cihān Şāh söylemedin Felįhā’yı Ķūlād Kemān ķız śadedin 

(14) işidince āteş-maĥż olup: “Yabana söylemiş, ǾAnter Şāh evvel nedür ki Cihān Şāh 

gibi pādişāha böyle nāme gönderür?” (15) diyince Şehmerd-i378 Seylābį dönüp 

Felįhā’ya baķdı. Meger dįvāne bir miķdār Ǿaniser idi. YaǾnį teng-ser Türkçecici (16) 

                                                 
378 Metinde “Sehmerd”. 
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başı idi. “Śuś bre küstāħ nā-bekār senüñ ne ĥaddüñdür. Şāhlar söylemedin cevāb 

virmek.” “Neyleyem, müsāfirem, şāhımuñ (17) iźni yoķdur, yoħsa şimdi başuñı ķuşbaşı 

gibi çeker ķoparurdum.” didi. Felįhā bunı işidüp “Hay bre melǾūn! (18) Sen misin baña 

böyle diyen?” diyüp niçe Ǿuķķāb gibi yirinden pertāb idüp Şehmerd-i Seylābįye el 

uzatdı ise naħįl (19) gibi kör-ķażāyı Şehmerd’üñ iki ķulaġı Felįhā’nuñ eline gire-düşdi. 

Felįhā ġażab ile niçe ķulaķlarından çekdi (20) ise ikisin daħı yirinden ķoparup 

Şehmerd’in eline virdi. Ve eñsesine bir sille bir daħı bir daħı göz açdurmayup (21) dįvān 

ķapusından ŧaşra çıķınca baśdı silleyi. Ĥerįfüñ eñsesi cām ŧas gibi oturdı. Ve sille 

đarbından İskender-i (22) Kübrā ŧabl ķadar ķabardı. Güm güm śadā virürdi. Şehmerd-i 

Seylābį şaşup ġayrı nuŧķa mecāli ķālmadı. Ol acı ile (23) raħşına binüp Ǿazm-i Seylāb-

zemįn eyledi.  

 

Birazdan Cihān-baħş şikārdan geldi. Ammā Ŧārāķ ǾAyyār gördi. Orduda (24) bir fısıldı 

vardır. “Āyā aślı ne ola.” diyü tecessüs eyledi. Ve baǾżılardan suǿāl idüp ħaber aldı 

kim Seylāb-zemįn (25) şāhı ǾAnter Şāh’dan bir elçi gelüp Felįhāy-ı Ķūlād Kemān 

ķulaķların ķoparup ķomış Ŧārāķ bunı Cihān-baħş’a bildürdi. Cihān [338a] (1) bildürdi. 

Cihān-baħş’dur dįvān idüp cümle şāhlar ve begler gelüp yirlü yirinde ķarār eylediler. 

Cihān-baħş dönüp (2) Cihān Şāh’a eyitdi: “Bugün işitdüm, saña bir elçi gelmiş, aślı 

nedür?” didükde Cihān Şāh aślını naķl eyledi. YaǾnį Seylāb-zemįn (3) pādişāhı olan 

ǾAnter Şāh irsāl eylemiş. Bir cāriyyeñüz vardur. İşitmiş anı ister.” didi. Cihān-baħş: 

“Yā Cihān Şāh sen ne (4) cevāb virdüñ?” didükde Cihān Şāh dönüp Felįhā’nuñ yüzine 

baķdı. Felįhā bir kerre Cihān-baħş’a ħıŧāb idüp: “Devletlü (5) śāĥib-ķırān şöyle bir ħalŧ-

ı kelām idüp küstāħlıķ eyledi. Baña da ġayret gelüp ķalķdum üzerine vardum ki (6) 

yaķasından ŧuŧup ŧaşra bıraġayım, Ĥikmet-i Ħudā ķulaķları elime girdi. Ġażab ile 

pekçe çekmişim. Dibinden elime girdi. (7) Ben de ķulaķların virüp eñsesine sille uraraķ 

ķapudan ŧaşra eyledüm. Ol melāmet ile binüp vilāyetine gitdi.” (8) didi. Cihān-baħş: 

“Yā Felįhā! Öyle eylememek gerek idüñ. Merd-ānelik yolı degüldür. Zįrā elçiye zevāl 

olmaz. Elbetde şimdi (9) ǾAnter Şāh’a ol ķıyāfet ile varınca ŧurmaz lā-büd yā kendi 

gelür, yā Ǿasker gönderür. İkiden ĥālį degüldür.  

 

Ancaķ çünkim (10) Cihān Duħt Bānū nāmzādlikdür. Hemān birķac gün muħtaśarı sūr 

idüp seni ber-murād idelim. Ħalķ daħı ķaŧǾ-ı ümįd (11) idüp ġavġādan ķurtulsun.” didi. 

Ve Cihān Şāh’a dönüp: “İy şāh! Var ķızın Cihān Duħt Bānū’nuñ tedārükin (12) gör. 
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Felįhā ile ber-murād idelim. Arada nizāǾ ve ġavġā ķalmasun. Ve hem şimden girü yā 

ǾAnter Şāh’ı ber-ŧaraf itmedükce (13) bu diyārdan gitmek olmaz. Elbetde ben gitdükden 

śoñra anuñ bu diyāra gelmesi vardır. Görelim dügün tamām olınca bir ĥareket (14) idüp 

bunda gelürse anuñda ķaydı görilür. Eger gelmez ise iķtiżā eyler kim biz ķalķup 

üzerine varayuz.” didi. (15) Cihān Şāh temennā idüp eyitdi: “Devletlü śāĥib-ķırān! 

Ķızuñ tedāriki görülmişdür. Hemān fermānuñuz üzere dügün (16) olsun.” didi. Cihān-

baħş daħı emr eyledi. “Yidi gün sūr olsun.” diyü şehrde ve gerek orduda yidi gün sūr 

eylediler. (17) Sekizinci gün dānālar gelüp Cihān Duħt Bānū’yı şerįǾat-i Dāvud nebį 

üzere Felįhā’ya Ǿaķd u nikāĥ idüp ol gice Cihān (18) Duħt Bānū ile bir araya ķodılar. 

Felįhā ol gice Cihān Duħt Bānū’dan murād aldı murād virdi.  

 

Śabāĥ olup baǾde’l-ġusl (19) dįvāna gelüp gerek Cihān Şāh’dan gerek Cihān-baħş’dan 

ħılǾat giydi. İki gün eglenüp Cihān-baħş Ŧārāķ ǾAyyār’a eyitdi: (20) “Yā Ŧārāķ varsañ 

görseñ keylān elçisi ǾAnter Şāh’a varduķda ǾAnter Şāh ne muǾāmele eyler? Ħaber alup 

getürseñ. Eger bunda (21) gelmez ise biz anuñ üzerine varsaķ.” didi. Ŧārāķ ǾAyyār 

“Ale’r-raǿsi ve’l-Ǿayn”379 diyüp teberin ķapdı ve filārın ayaġına (22) çekdi. Oradan 

ŧaban aldı. “Ķandasın Seylāb-zemįn?” diyüp revān oldı.  

 

Gelelim biz ǾAnter Şāh ile gelen elçi aĥvāline. (23) Eź-įn-cānib rāvį-i şįrįn-zebān öyle 

naķl u beyān eyler kim: Ol zamān ki ǾAnter Şāh Şehmerd-i Seylābį’yi nāme ile Cihān-

(24)ābād’a Cihān Şāh ŧarafına irsāl eyledi. Elçi gitdükden śoñra ǾAnter Şāh’uñ vüzerāsı 

ǾAnter Şāh’a: “Pādişāhum çünkim bir kāra (25) mübāşeret eyledin. Elbetde anuñ 

tedārükin görmek gerekdür. Cihān Şāh Şehmerd’e nāme ile ķızı virmese gerekdür. Bu 

ŧarafa [338b] (1) boş geldükde ķızdan ferāġat380 eyler misin?” didiler. ǾAnter Şāh: “Yoķ 

niçün ferāġat eylerem? ǾAsker çeküp üzerine varup đarb-ı dest (2) aluram.” didi. Vüzerā 

“Çünkim öyledür pādişāhum, imdi Ǿasker tedārükinde ol. Bār-gāhlar ŧaşra çıķar. Eger 

Şehmerd ķızı (3) getürürse ĥāżır tedārük olmış cemǾiyyet-i sūr idüp ķızı alursın. Ve 

eger ber-Ǿaks olursa bu aradan ķalķup (4) elbetde Ǿasker ile üzerine varursın.” didiler. 

ǾAnter Şāh bu sözi begendi. Ĥükm eyledügi yirlere ādemler gönderüp Ǿasker (5) 

tedārükine meşġūl oldı. Kendinüñ vāfir pehlivānları var idi. Ammā dört nāmdār pāy-i 

                                                 

379  “Baş göz üstüne”. 
380 Metinde “ferāǾat”. 
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taĥt pehlivānları (6) var idi. Birine Pįşevį Pençe-gįr dirlerdi. Yüz on üç arış ķadd 

çekerdi. Ve birine Ķahrāc-ı Hindį dirlerdi. (7) Yüz on beş arış ķaddi var idi ve birine 

Ĥaytāl-ı Hindį dirlerdi. Yüz on yidi arış ķaddi var (8) idi. Ve birine daħı Ġalvāş-ı Hindį 

dirlerdi. Yüz on dört arış ķadd u ķāmet çekerdi. Cümleye ġālib Pįşevį (9) Pençe-gįr idi. 

Ve bir baş vezįri var idi. Adına Fitne Raǿy dirler idi. Ĥįle ve fitnede ǾAzāzįl’e ders (10) 

virürdi. Ve bir Ǿayyārı var idi. Adına Şaķāķ ǾAyyār dirler. On üç arış ķaddi var idi. Ol 

ķadar ĥarām-zāde (11) Ǿayyār idi kim felegüñ gözinden sürmesin çalar idi. ǾAnter Şāh 

cümle bunları ĥāżır idüp Şehmerd’üñ gelmesine (12) muntažır oldı. Ammā bir gün 

Şehmerd-i Seylābį ol melāmet ile Seylāb-zemįne geldi. Görüp ǾAnter Şāh’a müjde 

eylediler. (13) “Pādişāhum işte Şehmerd-i Seylābį geliyor.” didiler. ǾAnter Şāh işidince 

şād olup “Yanında ķız var mı?” didi. “Ħayır, öyle (14) nesne yoķdur.” didiler. ǾAnter 

Şāh “Žāhir girüdedür.” didi. Ammā bunlar birbirleri ile söyleşüp “Sen suǿāl eyle, yoķ 

(15) sen suǿal eyle.” diyü mücādele itdiler. ǾAnter Şāh görüp “Nedür ol söyleşdigüñüz?” 

didi. Bunlaruñ biri ilerü gelüp (16) eyitdi: “Pādişāhum! Bir nesne görüp bize şübhe oldı. 

Aślı nedür bilmedügümüzden pādişāha suǿāl idelim, didük. (17) Şehmerd-i Seylābį bu 

aradan elçilik ile gitdükde iki ķulaķların bile mi götürdi? Yoħsa aġırlıķ olmasun diyü 

(18) bunda mı bıraķdı idi?” didi. ǾAnter Şāh bu sözi işidince bozılup “Bre nā-bekārlar! 

Ne söylersin hįc ķulaķ (19) bıraġılup gidilür mi? Şimdi Şehmerd’in ķulaġı yoķ mı?” 

didiler. “Ħayır pādişāhum. İkisi daħı yoķdur.” didiler. ǾAnter (20) Şāh eyitdi: “Öyle 

diyecegiñüze ĥerįfüñ ķulaķların ķoparmışlar diseñüze. Bre ķanı şu nā-bekār gelsün 

görelim. Niçe (21) oldı?” dirken Şehmerd-i Seylābį daħı geldi. ǾAnter Şāh öñine gelince 

feryād idüp ķulaķların meydāna bıraķdı. ǾAnter Şāh (22) “Nedür aślı yā Şehmerd? 

Ķulaķların kim ķopardı?” didi. Şehmerd daħı min evvel ile’l-āħire naķli bi’l-muśŧarr381 

taķrįr u beyān eyledi. (23) Ve Felįhāy-ı Ķūlād Kemān’dan Ǿažįm şikāyet eyledi. Ve 

Cihān-baħş aĥvālin naķl eyledi. Yani “Sihām-ı Ĥabeşį nām bir pehlivān (24) gelüp kendi 

Ħudā-perest olduġundan Cihān-baħş’ı bilmez bütün pehlivānları ve Ǿaskeri ile Cihān 

Şāh’ı Ħudā-perest (25) eylemiş.” didi. ǾAnter Şāh Şehmerd’den bu ħaberleri işitdi382. 

Ġażaba geldi. Tįz Ǿaskerde nidā olsun. Üç gün tedārük görilüp [339a] (1) görilüp 

dördinci gün göçdür. Cihān-ābād üzerine.” didi.  
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Dört ŧarafdan vüzerā: “Pādişāhum çünkim gidersin (2) bārį ķarındaşuñ Zerdūn Şāh’a 

nāme gönderüp Sehāb-ı Zengį’yi isteseñ. Şehmerd’üñ taķrį[r]ine göre Sihām-ı Ĥabeşį 

(3) metįn dilāver olmaķ gerek.” didiler. ǾAnter Şāh eyitdi: “Ĥācet degüldür. Benüm 

pehlivānlarum Sihām’a da Felįhā’ya da cevāb (4) virür.” didi. Ġayrı muķayyed 

olmadılar. Münādįler üç kerre yüz biñ Ǿaskerüñ içinde yir yir nidā itdiler. “Üç gün 

tedārüklerin (5) görüp dördinci gün göçdür. {Ā} Cihān-ābād üzerine.” didiler.  

 

Ammā eź-įn-cānib rāvį eydür: Ŧārāķ ǾAyyār Şehmerd-i (6) Seylābį’nüñ ķafasınca 

tecessüse gelmiş-idi. ĥikmet-i Ħudā ol maĥal gelüp irişdi kim Ǿaskerde münādįler nidā 

eylerdi. Ŧārāķ-ı Maġribį (7) Bunı işitdi. Oradan tebdįl-i śūret bār-gāh-ı ǾAnter Şāh’a 

vardı. İçeri girüp bir kūşede seyr eyledi. (8) Taĥt üzere ǾAnter Şāh’ı görüp pehlivānların 

gördi ve Şaķāķ ǾAyyār’ı gördi. Bir nebtįz Ǿayyārdur tamām bunları (9) temāşā eyledi. 

Ve murād eyledi kim ǾAnter Şāh’a bir raĥne geçe. Yine Cihān-baħş’dan ħavf eyledi. 

“Ķāǿil olmaz, duyarsa (10) Ǿarżumı yıķar.” didi. Oradan çıķup ŧaban ķaldırdı. Ķandasın 

“Cihān-ābād?” diyüp revān oldı. Yek (11) sāǾat icinde Cihān-ābād öñine geldi. Bār-gāh-

ı Ŧālįmūn’dan içeri girdi. Cihān-baħş da ol gün şikāra (12) gitmiş-idi. Ŧārāķ ǾAyyār irüp 

temennā eyledi. ǾAnter Şāh’uñ üç kerre yüz biñ er-ile geleceginden ħaber virdi. (13) 

Cihān-baħş daħı gitmekden fāriġ olup ǾAnter Şāh’uñ gelmesine muntažır oldı.  

 

Bunuñ mā-beyni beş on gün (14) geçdi. Bir gün anı gördiler Seylāb-zemįn ŧarafından 

tozlar belürdi. Bād-ı śabā ķarşulayup ol ġubārı dāmeninden (15) girįbānına varınca iki 

şāķķ idüp üc kerre yüz biñ er-ile ǾAnter Şāh çıķageldi. Cihān-baħş Ǿaskerinüñ (16) 

muķābelesine ķondı. Ol gice ārām idüp irtesi gün dįvān eyledi. Bir nāme yazup Şaķāķ 

ǾAyyār ile Cihān Şāh’a (17) irsāl eyledi. Şaķāķ383 ǾAyyār ordu-yı İslām’a gelüp bār-

gāh-ı Ŧālįmūn Şāh öñine irdi. Ve kendin Ǿarż eyledi. (18) Cihān-baħş’a ħaber virdiler. 

İźin olup Şaķāķ içeri girdi. Dįvān-ı Cihān-baħş’ı gördi. Taĥt üzere (19) şāhlar otururlar. 

Pāy-i taĥtda Cihān-baħş’ı gördi. Bir Ĥabeşį dilāveri oturur. Heybet ü śalābetinden 

yüzine baķılmaz. (20) Bildi ki Sihām-ı Ĥabeşį didükleri pehlivāndur. Ve bu devletüñ 

śāĥibidür. Yanında Hezįrān-ı Fįl-süvār’ı gördi. Ŧaġa beñzer (21) bir dilāverdür. Felįhāy-

ı Ķūlād Kemān’ı gördi, Keydūl AǾžam’ı gördi, Zelzāl-ı Maġribį Behrām-ı Evren-

süvār’ı gördi. Her biri (22) dįv palazına beñzer serverlerdür. “ǾAnter Şāh geldügine ħaŧā 
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eyledi. Bunlara cevāb virmek çoķ müşkil-kārdur. Bārį (23) ķarındaşı Zerdūn Şāh’a bir 

nāme gönderüp Seĥāb-ı Zengį’yi getürde idi. Cevāb virebilürse bunlara ancaķ Seĥāb-

ı (24) Zengį virür. Yoħsa kendi pehlivānlarında cevāb virür yoķdur.” diyü kendi 

kendüsine teǿessüf eyledi.  

 

Ĥāśılı yir öpüp (25) muǾallāķ atdı. Ve nāmesin āfitābesinden çıķarup virdi. Alup dānā 

eline virdiler. Dānā da ķırāǿat eyledi. “Ben ki [339b] (1) Seylāb-zemįn pādişāhı ǾAnter 

Şāh’am. Sen kim sehāb-ı žuhūr ve sehāb-u ħurūc geçinen Sihām-ı Ĥabeşį’sin. Felįhāy-

ı Hindį didükleri (2) nā-bekārı varan elçüm pehlivānum Şehmerd’üñ ķulaķların ķoparup 

öyle melāmet ile göndermiş. İşitdüm, saña tābiǾ (3) imiş. İmdi nāmem vuśūlünde 

gerekdür ki ol Felįhāy-ı nā-bekārı ķayd u bend ile ĥużūr-ı devletüme irsāl idüp Ǿöźr (4) 

dileyesin. Ben de saña bir nesne dimeyüp Ǿarżıñı yıķmayam. Eger ‘Yoķ’ dirseñ yarın 

cengdür. Meydānuma ĥāżır olasın.” (5) diyüp ve niçe kelimāt eyleyüp tamām eylemiş. 

Cihān-baħş nāmeyi dānā elinden Şaķāķ ǾAyyār’uñ üzerine atıvirdi. (6) “Var Ǿayyār ol 

şāhuñ olan śaķśaġan Ǿaķıllu ǾAnter Şāh’a söyle yabana söylemiş, işte meydān. Yarın 

nāmesinüñ (7) cevābın meydānda alsun. Anuñ başına śovuķ geçmiş. Muķaddem kendi 

küstāħlıķ idüp bir pehlivānuñ nāmzādlı maǾşūķasın (8) istemiş. Andan śoñra öyle bir 

nādān ķaltabānı elçi gönderüp gelmiş. Bunda kendi gibi niçe dürlü söz söylemiş. (9) 

Cezāsın bulmış. Eger kendinüñ Ǿaķlı var ise itdügi ķabāĥatlere tevbe idüp gelüp ħāk-

pāyüme yüz sürüp (10) įmān İslām’ı ķabūl eyleyüp yanumda ħoş kişi olsun. ‘Yoķ!’ dirse 

keserem başın yirine āħirin pādişāh (11) eylerem.” didi. Ve Şaķāķ384 ǾAyyār’uñ 

cāǿizesin virüp yolladı. Şaķāķ Cihān-baħş’uñ seħāsına taĥsįn eyledi. (12) Oradan ŧaban 

ķaldırup kendi ordılarına vardı. Bār-gāh-ı ǾAnter Şāh’a girüp nāmenüñ cevābın (13) 

virdi. ǾAnter Şāh ġażaba gelüp “Yarın cengdür.” diyü üç kerre yüz biñ Ǿaskerüñ içinde 

münādįler nidā itdi. (14) Bu kerre cāsūslar gelüp Cihān-baħş’a ħaber getürüp Cihān-

baħş daħı fermān eyledi. Yidi kerre yüz biñ Ǿaskerde (15) Behrām-ı Evren-süvār ceng 

nidā itdürdi.  

 

El-ķıśśa iki cānibden tedārüklerin görüp śabāĥa muntažır oldılar. (16) Ol gice düşmenüñ 

Ǿömri gibi geçüp śabāĥ oldı. Āfitāb münevver ķulle-i ufķdan cehre-i numā-yı Ǿālem 

olup besįt ħākį śofra-i (17) nūrı ile rūşenā eyledükde iki ŧarafdan ceng-i ĥarbįler dögilüp 
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iki leşker at, fįl arķasına gelüp gürūh gürūh (18) Ǿazm-i meydān-ı rezm eylediler. Ālāylar 

baġlayup śaflar düzildi. Meydān açıldı. Ŧarafeynden herkes meydāna nāžır olup (19) 

“ǾAcabā evvel meydāna kim girer?” dirken hemān Sihām-ı Ĥabeşį Evren-gūş-ı 

Baĥrį’yi meydāna sürüp tamām silaħşūrluķ hünerin (20) icrā eyledükde ķol ķaldırup 

çalınan kūsleri diñdürdi ve naǾra urdı. “Benüm Sihām-ı Ĥabeşį. Śāĥib-ķırān-ı cihān. 

(21) Yā ǾAnter Şāh meydānuma pehlivān gönder.” diyince naǾrasından ve heybetinden 

Ǿasker-i ǾAnter Şāh’a dehşet geldi. Hele bir pehlivān (22) at sürüp meydāna girdi. Cihān-

baħş’uñ öñin alup Cihān-baħş adın śordı. Ol pehlivān: “Benüm adıma (23) Elmās-ı 

Hindį dirler.” didi. Cihān-baħş da: “İmdi ĥamle eyle görelim, ne ķıŧǾada ersin.” 

didükde Elmās-ı Hindį el nįzeye (24) urup irişdi. Cihān-baħş’a bir nįze śundı. Cihān-

baħş aśla sipere el urmayup öyle ŧurdı. ǾAnter Şāh Ǿaskeri (25) Cihān-baħş’uñ aĥvālin 

bilmezler “Vāh Sihām-ı Ĥabeşį nāmına göre degül imiş. Elmās-ı Hindį’nüñ nįzesinden 

şaşdı. Siper berāber [340a] (1) siper berāber virmege mecāli ķalmadı.” didiler. Ammā 

kendi Ǿaskerinde bilür var idi. Anlar murādı neydügin bildiler. Tamām (2) nįze ħaŧā 

yirine gelince Cihān-baħş ķol śunup Elmās’uñ nįzesin ŧop dibinden ve yalman 

girüsinden ķavrayup (3) lenger virince Elmās-ı Hindį yil gibi gelürken timür mįl gibi 

ŧuravardı. Nįzesin ilerü ķaķdı, olmadı. Girü (4) çekdi, olmadı. Cihān-baħş çeküp elinden 

aldı ve atıvirdi. ǾAnter Şāh385 Ǿaskeri görüp şaşdı386. Evvelki mülāĥaža(5)larına uymadı. 

Śanduķları ķuŧu ķapaġı çıķdı. Bu kerre Elmās-ı Hindį ŧarafeylinden gürz-i girānın 

çeküp eline aldı. (6) Var ķuvvetin bāzūsına getürüp irişdi. Cihān-baħş gürzin daħı çeküp 

elinden aldı ve geçerken bir el arķası niçe (7) urdı ise Elmās-ı Hindį “Oħ!” diyüp yıķıldı. 

Ŧārāķ ǾAyyār üzerine düşüp baġladı. ǾAlem sāyesine alup gitdi. ǾAnter Şāh (8) 

ŧarafından Çāpūr-ı Hindį nām bir pehlivān daħı girdi. İrüp Cihān-baħş’a bir nįze ve bir 

gürz urdı. Cihān-baħş anuñ da nįze (9) ve gürzin elinden alup bir sille ile yıķdı. Ŧārāķ 

baġlayup Ǿalem sāyesine iletdi. Ŧāfūr-ı Hindį nām bir pehlivān daħı (10) girdi, anı da.  

 

Ĥāśılı ol gün Cihān-baħş ǾAnter Şāh pehlivānlarından ķırķ ķadar pehlivān ŧutdı. 

Aħşam oldı (11) ǾAnter Şāh “Nār-ı Nūr ħışmına uġrasın bu Sihām-ı Zengį.” diyüp emr 

eyledi. Ŧabl-ı ārām çalınup döndiler. Cihān-baħş daħı (12) dönüp ķondı. İki leşker bār-

gāhlarına gelüp rezm libāsların çıķarup bezm ŧonların giydiler. ǾAnter Şāh Ǿaskeri (13) 

ǾAnter Şāh bār-gāhına cemǾ oldılar. Cihān-baħş Ǿaskeri daħı bār-gāh-ı Ŧālįmūn Şāh’a 
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cemǾ oldılar. Cihān-baħş gelüp (14) pāy-i taĥt śandalįsinde ķarār eyledi. Emr eyledi ol 

gün esįr olan pehlivānları getürdiler. Cihān-baħş bunları İslām’a (15) daǾvet eyledi. 

Bunlar da ķabūl idüp cümlesinüñ bendlerin aldılar. Birer ħılǾat geyürüp Cihān-baħş 

bunlara birer cādır (16) virdi. O ŧarafdan ǾAnter Şāh daħı bār-gāhına geldükde Şaķāķ 

ǾAyyār’ı gönderdi. “Var gör Sihām-ı Ĥabeşį esįrleri neyler?” (17) diyü Şāķāķ ǾAyyār 

daħı tebdįl-i śūret gelüp bir kūşede ķarār eyledi. Pehlivānlaruñ Ħudā-perest olduķların 

görüp (18) oradan dönüp gelüp ǾAnter Şāh’a ħaber virdi. ǾAnter Şāh fikre vardı. Hemān 

Ġalvāş-ı Hindį ve Ķahrāc-ı Hindį ayaġa (19) ŧurup Sihām-ı Ĥabeşį’nüñ meydānına 

girmege iźin ŧaleb eylediler. ǾAnter Şāh bunlara iźin virüp birer ħılǾat geyürdi. Ol gice 

(20) geçüp śabāĥ oldı. İki cānibden ceng-i ĥarbįler çalınup iki leşker süvār oldı. Meydān 

merkezine gelüp ālāylar baġladılar. Meydān (21) açıldı. Anı gördiler. ǾAnter Şāh 

ŧarafından yüz on dört arış ķadd-ıla bir pehlivān at sürüp meydāna girdi. (22) Ve naǾra 

urup eyitdi: “Beni bilen bilsün, bilmeyenler daħı āgāh olsun. Benüm Ġalvāş-ı Hindį 

ve tābiǾ-i ǾAnter Şāh ve bende-i (23) Nār-ı Nūr. Meydānuma kimseyi istemem. Sihām-

ı Zengį didükleri gelsün.” didi. Berüden Cihān-baħş daħı Evren-gūş-ı Baĥrį’yi (24) 

sürüp yanar āteş gibi meydāna girdi. Ġalvāş-ı Hindį’nüñ öñin alup “ǾAşķ olsun 

pehlivān.” diyince Ġalvāş-ı Hindį (25) baķup ödi aġzına geleyazdı. Cihān-baħş Ġalvāş’a 

da: “İmdi ŧurma pehlivān, ĥamle eyle görelim, sen daħı ne [340b] (1) ķıŧǾada 

dilāversin.” didükde Ġalvāş el nįzeye urup irişdi. Cihān-baħş’a bir nįze ĥavāle eyledi. 

Cihān-baħş (2) siper ile çarpup Ġalvāş’uñ nįzesin vücūdından üc ķarış alarġa menǾ 

eyledi. Ġalvāş nįzesin żabŧ idüp (3) at ķuvvetiyle geçdi. Ser-i meydāna vardı. Öteden 

dönüp Sihām-ı Ĥabeşį’yi gördi. Āsān-vech üzere menǾ eyledi. Kendi (4) ħavfa düşüp 

nįzesin zemįne zerk eyledi. Ve ŧarafeylinden gürz-i girānın çeküp var ķuvvetin 

bāzūsına alup (5) irişdi. Ġayret-ile Cihān-baħş’a bir đarb-ı gürz urdı. Cihān-baħş gürz-

i Ŧālįmūn’ı berāber virüp gürz inince (6) aşaġıdan yuķaru Ġalvāş’uñ elinden az ķaldı 

fırlayup gideyazdı387. Güc-ile żabŧ eyledi. At ķuvvetiyle meydān (7) başına varup döndi. 

Evvelinden şedįd bir gürz daħı urdı. Cihān-baħş anı da menǾ idüp nevbet kendüye (8) 

geldükde nįze-i Ŧālįmūn’ı ķapup irişdi. Miķdārına göre Ġalvāş’a bir nįze śundı Ġalvāş 

şaşup dört yanı (9) deñiz oldı. Ne ĥāl ise nįzeye siper ķapup berāber virdi. Yalman-ı 

nįze āyineyi siperi pūs eyledükde Ġalvāş’uñ ķolları (10) bükilüp siper gögsine ķapandı. 

Cihān-baħş eger elin çekmese śırtından yalman göstermek emr-i muķarrer idi. Ĥāśılı 

                                                 
387 Metinde “yardı”. 
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Cihān-baħş (11) nįzeyi siperden ķaydırup ķoltuķ altına uġratdı. Cebesinüñ ħalķaların 

kevākib miŝāl zemįne rįzān iderek (12) geçdi. Ser-i meydāna vardı. Ġalvāş ķıyās eyledi 

kim nįze bir {bir} ŧarafdan güzer idüp çiger-gāhı çāk oldı. Vücūdı (13) berg-i ħazān gibi 

lerźān oldı. Hele vücūdın yoķladı. Gördi zaĥm yoķ, ammā cebesinüñ bir yanı sökilüp 

rįşe rįşe (14) olmış. Sihām’ı daǾvet eyledügine peşįmān oldı. Cihān-baħş öteden dönüp 

el gürze urdı. Sekizinci ķīrāŧından (15) ŧutup irişdi. Ġalvāş’a bir gürz śundı. Ġalvāş daħı 

gürzin berāber śundı. Ammā gürz gürze indükde Ġalvāş’uñ (16) bāzūların uyuşup iki 

gürz bir olup başına indi. Ġalvāş cān ĥavli ile baş ķaçurdı. Arķaya alduķda şiddet-i (17) 

đarb-ı gürzden bili iki ķat olup başı at başına berāber oldı. Aġzından burnından acı acı 

ŧütünler geldi. (18) Altında olan raħşınuñ miyānı ĥallāc yayına döndi. Cihān-baħş gürzin 

żabŧ idüp Ġalvāş toz içre ķaldı. (19) Şaķāķ ǾAyyār toza girüp Ġalvāş’uñ ĥālin gördi. 

Bildi kim Sihām-ı Ĥabeşį’nüñ ĥerįfi degüldür. Eger murād eylese bir (20) gürzde ħurd-

ħām eyler. Hele Ġalvāş-ı Hindį’nüñ Ǿaķlı gelüp ġayret virdi. Ġalvāş kendin dirüp 

tozdan ŧaşra (21) çıķdı. Ġayret-ile irüp Cihān-baħş’a bir đarb urdı. Cihān-baħş evvelki 

ĥāl üzere menǾ idüp Cihān-baħş (22) daħı Ġalvāş’a urdı. Ġalvāş menǾ idince ecel terleri 

dökdi.  

 

Ĥāśılı Cihān-baħş Ġalvāş’a biraz ruħśat gösterüp (23) arada yidi ĥamle-yi ħaŧā geçdi. 

Ġalvāş ne ĥāl ise ol yidi ĥamleyi menǾ eyledi. Cihān-baħş: “Yeter” diyüp sekizinci (24) 

ĥamleyi bir ķīrāŧ girüden urup Ġalvāş menǾ idemedi. Ayaķları rikābdan boşanup 

zemįne naķş oldı. Şaķāķ ǾAyyār (25) murād eyledi kim Ġalvāş’ı ķapup ķaça. Ĥayķıran 

Nerre irüp Ġalvāş’ı ķapdı. Bende çeküp Ǿalem dibine iletdi. Bu kerre ǾAnter Şāh [341a] 

(1) ǾAnter Şāh ŧarafından Ķahrāc at sürüp meydāna girüp Cihān-baħş’uñ öñin alup: “Yā 

Sihām-ı Ĥabeşį! Ol pehlivānuñ (2) Ǿarżın yıķmaķ hüner degüldür. Er iseñ baña da cevāb 

vir. Ben anuñ gibi degülem.” didi. Cihān-baħş: “Hōş imdi pehlivān (3) elüñden gelürse 

ķāf-ber-ķāf Ǿālemi zįr-destüñe al. Ancaķ adın nedür? ǾAnter Şāh Ǿaskerinde ne nām ile 

yād olursın? (4) Şāyed ħaŧā ile elimde helāk olasın, bį-nām ve bį-nişān olmayasın.” didi. 

Ķahrāc-ı Hindį eyitdi: “Yā Sihām benüm adıma (5) Ķahrāc-ı Hindį dirler. ǾAnter 

Şāh’uñ üçinci ser-ķaplanıyam.” didi. Cihān-baħş da “İmdi ĥamle eyle, görelim sen de 

ne (6) ķıŧǾada ersin.” diyince Ķahrāc nįzesin eline alup irişdi. Cihān-baħş’a bir nįze 

ĥavāle eyledi. Cihān-baħş (7) siper ile arķurı çarpup vücūdından alarġa nįzeyi menǾ 

eyledi. Ķahrāc at ķuvvetiyle nįzesin żabŧ idüp (8) geçdi gitdi. Öteden dönüp Sihām-ı 

Ĥabeşį’yi śaġ ve sālim gördi. Nįzesin zemįne zerk idüp gürz-i girāna (9) el urdı. Ve 
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başınuñ üzerinden devr itdürüp irişdi. Cihān-baħş’a bir đarb-ı gürz urdı. Cihān-baħş 

gürz-i (10) Ŧālįmūn Şāh ile çarpup havāda menǾ eyledi. Ķahrāc-ı Hindį bir đarb daħı 

urdı. Cihān-baħş anı da havāda (11) menǾ idüp nevbet kendüye geldükde “Yā Ķahrāc! 

Nįze saña caba!” diyüp gürzin eline aldı. Ve irüp Ķahrāc’a miķdarına (12) göre bir đarb 

urdı. Ķahrāc-ı Hindį gürz berāber virüp arķada gerçi ne ĥāl ise menǾ eyledi. Ammā 

ecel terleri (13) dökdi. Cihān-baħş tekrār urmayup Ķahrāc’a “Ĥamle eyle.” didi. 

Ķahrāc-ı Hindį göñlinden eyitdi: “Bu nā-bekār Sihām (14) ne Ǿālį cenāb olur.” diyüp 

irişdi Cihān-baħş’a bir đarb-ı gürz urdı. Cihān-baħş menǾ idüp Cihān-baħş urdı. (15) O 

menǾ eyledi.  

 

Ĥāśılı gün źevāle varınca Cihān-baħş buña ruħśat virüp zevāl olınca bir đarb-ı şedįd 

urup raħşınuñ (16) bili ķırıldı. Ve kendi daħı yıķılup ser-nigūn oldı. Ĥayķıran bende 

çeküp Ǿalem sāyesine iletdi. ǾAnter Şāh gördi. Pehlivānlaruñ (17) ikisi gitdi. Bu kerre 

Ĥaytāl’a baķup: “Gir şol Ĥabeşį nā-bekāruñ ĥaķķından gel.” diyü fermān eyledi. 

Ĥaytāl-ı Hindį daħı at (18) sürüp yüz on yidi arış ķadd-ıla meydāna girdi. Cihān-baħş’uñ 

öñin aldı. Cihān-baħş Ĥaytāl’a baķdı. Ol(19)birlerinden metįncedür. Adın śordı. Ĥaytāl-

ı Hindį daħı diyüvirdi. Cihān-baħş: “Ĥamle eyle imdi yā Ĥaytāl görelim (20) nicesin.” 

didi. Ĥaytāl daħı el gürz nįzeye urup ĥamle eyledi. Cihān-baħş el-ķıśśa Ĥaytāl’a aħşam 

olınca ruħśat (21) virdi. Aħşam dönicek maĥalde bir đarb urup at boynına ķapatdı. Ve 

bį-hod eyledi. Ve dönüp düvālinden (22) ķapdı. Raħşından ayırup ķolına aldı ve iki 

Ǿaskere gösterüp Ŧārāķ ǾAyyār’a teslįm eyledi. Ŧārāķ ǾAyyār bende çeküp (23) Cihān-

baħş daħı döndi. ǾAnter Şāh bu ĥāli görince “Nār-ı Nūr ħışmına uġra.” diyüp ol daħı 

fermān eyledi. Ŧabl-ı ārām (24) çaldırup döndiler. Cihān-baħş Ǿaskerinden daħı ŧabl-ı 

ārām çalınup iki leşker dönüp ķondılar.  

 

Cihān-baħş (25) bār-gāhına gelince ol gün esįr olan üc pehlivānı ķarşusına getürdüp 

bunlara pend u naśįĥat idüp İslām’a daǾvet [341b] (1) eyledi. Bunlar bār-gāh-ı 

Ŧālįmūn’uñ keŝretin ve zįnetin görüp anda olan pehlivānları görüp reşk eylediler. “Bārį 

günimüz (2) şöyle bir bār-gāhda geçse.” didiler. Ve muħālefet eylemeyüp ol sāǾat įmāna 

geldiler. Cihān-baħş bunların bendlerin alup (3) gözlerinden öpdi. Ve üçine daħı ħılǾat 

ve bār-gāh ve ħadem ü ħaşem virüp üçin daħı ser-ħalķa śandalįsine (4) oturtdı. Meger 

ǾAnter Şāh Şaķāķ ǾAyyār’ı göndermiş idi. “Var gör Sihām-ı Ĥabeşį pehlivānları 

öldürür mi, neyler?” diyüp (5) Şaķāķ daħı tebdįl-i śūret gelüp biñ ħavf ile kūşede seyr 
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iderdi. Pehlivānların Ħudā-perest olduķların görüp (6) Cihān-baħş’uñ eyledügi ikrāmı 

görüp Cihān-baħş’a taĥsįn iderek oradan çıķup gitdi. Ordularına geldi. (7) ǾAnter Şāh 

bār-gāhına irüp içeri girdi. Yir öpüp ŧurdı. ǾAnter Şāh: “Ne ħaber yā Şaķāķ? Sihām-ı 

Ĥabeşį pehlivānları neyledi?” (8) didükde Şaķāķ ǾAyyār ǾAnter Şāh’a: “İy şāh-ı Seylāb-

zemįn! Pehlivānlaruñ işi bitdi.” didi. ǾAnter Şāh beliñleyüp “Niçe işi (9) bitdi. Öldürdi 

mi?” didi. Şaķāķ ǾAyyār: “Yoķ pādişāhum, niçün öldürür ĥāżır pehlivānları? Üçin daħı 

müselmān eyledi.” (10) Ħadem ü ħaşem virdi.” diyüp olduġı gibi naķl eyledi. ǾAnter 

Şāh melūl oldı. Hemān Pįşevį Pençe-gįr kim ǾAnter (11) Şāh’uñ pāy-i taĥt pehlivānı. 

Gerçi ķaddi ol pehlivānlardan az idi. Ammā ķuvvet de cümlesine ġālib idi. Ayaġa 

ŧurup (12) “Pādişāhum! Elem çekme yarın meydāna ben gireyim. Sihām-ı Ĥabeşį’nüñ 

ĥaķķından geleyim. Sihām’uñ işi ber-ŧaraf olınca (13) pehlivānlar yine gelürler.” didi. 

ǾAnter Şāh daħı gerçek śanup inandı. Pįşevį Pençe-gįr’e ħılǾat geyürdi.  

 

Ol gice (14) mürūr idüp śabāĥ oldı. Yine iki leşker yirlerinden ŧurup at, fįl, 

gergedānlarına süvār olup ceng-i ĥarbįler (15) çalınup meydāna girdiler. Ālāylar 

baġlayup meydān açıldı. Cihān-baħş meydāna girüp ǾAnter Şāh’dan er ŧalep eyledükde 

(16) hemān Pįşevį Pençe-gįr raħşın meydāna sürüp Cihān-baħş’uñ öñin aldı. Cihān-baħş 

eyitdi: “Kimsin pehlivān? (17) ǾAnter Şāh Ǿaskerinde ne nām-ıla yād olursın?” didi. 

Pįşevį Pençe-gįr eyitdi: “Ĥāliyā ǾAnter Şāh’uñ cihān pehlivānıyam. (18) Adıma Pįşevį 

Pence-gįr dirler.” didi. Cihān-baħş: “Ĥamle eyle!” diyüp Pįşevį el nįze-i cān-sitāna 

urup irişdi. (19) Cihān-baħş’a bir nįze urdı. Cihān-baħş siper ile çarpup menǾ eyledi. 

Cihān-baħş urdı. Pįşevį Pence-gįr (20) daħı ne ĥāl ise menǾ idüp başladılar gürz cengine. 

Cihān-baħş gördi fi’l-ĥaķįķa bir dilāverdür. Cümlesinden (21) şecįǾdür. Ol gün aħşam 

olınca Pįşevį’ye ruħśat virdi. Pįşevį daħı aħşama güc-ile irdi. Cihān(22)-baħş dönicek 

maĥal Pįşevį’ye bir đarb urup at gerdānına ķapadı ve düvālinden ķapup ķolına aldı. 

Ŧārāķ’a (23) teslįm eyledi. Ol da bend idüp ġayrı döndiler. İki leşker dönüp ķondı. 

ǾAnter Şāh gelince Şaķāķ ǾAyyār’ı yine (24) Cihān-baħş bār-gāhına gönderdi. “Var gör 

Pįşevį’ye ne muǾāmele eyler Sihām.” diyü. Şaķāķ tebdįl-i śūret yine (25) bār-gāh-ı 

Ŧālįmūn Şāh’a gelüp bir kūşede sindi. Temāşāya ŧurdı. Cihān-baħş dįvāna gelüp 

baǾde’ŧ-ŧaǾām “Getürüñ Pįşevį’yi [342a] (1) Pįşevį’yi.” didi. Ŧārāķ ǾAyyār varup 

getürdi Cihān-baħş Pįşevį’ñ bendin alup ħılǾat geyürdi ve oturdup (2) biraz yidürüp 

içürdi. Andan dönüp: “İy dilāver! Eger pādişāhuñ ǾAnter Şāh yanına gider iseñ māniǾ 

degüldür. Atuñ (3) ĥāżırdur. Eger daħı śoĥbet eylersek yine māniǾ degüldür. Hemān 
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nice dilerseñ öyle eyle, muħayyersin.” didi. Pįşevį Pençe-gįr (4) temennį idüp eyitdi: 

“İy dilāver-i Ǿālem! Şimden girü beni biñ pāre daħı eylerseñ bir pārem bundan 

ayrılmaz. Ben de senüñ yanında sāǿir (5) pehlivānlar gibi bir ħiźmetüñde olup ķaluram.” 

didi. Cihān-baħş eyitdi: “Güzel yā Pįşevį! Ancaķ benüm yanımda ķalan kimesne (6) 

Nār-ı Nūr’ı terk idüp Yezdān-perest olmaġa muĥtācdur.” didi. Pįşevį “Ben daħı 

oluram.” diyüp įmāna geldi. (7) Cihān-baħş Pįşevį’yi ser-ħalķa eyledi. Zįrā yigirmi dört 

ser-ħalķa olsa gerekdür altı ser-ķaplan ile. Şaķāķ (8) ǾAyyār bunı daħı görüp oradan 

çıķdı. ǾAzm-i ǾAnter Şāh eyledi. ǾAnter Şāh’a varup “Pįşevį daħı Ħudā-perest (9) oldı.” 

diyü ħaber virdi. Eleminden ǾAnter Şāh’uñ dudaķları yarıldı. Ķan śaķalından aşaġı 

aķmaġa başladı. Ve Fitne Rāy (10) vezįr dönüp eyitdi: “Pādişāhum, çünki bir işdür oldı, 

şimden girü çāre budur ki Şaķāķ ǾAyyār’ı gönderirsin (11) varup bu gice Sihām-ı 

Ĥabeşį’yi çalup bunda getürüp andan ġayrı Ǿaskeri āgāh idersin. Bütün Ǿaskerine bir 

eyü (12) şeb-ħūn iderüz. Ümįddür ki Nār-ı Nūr devletinde perākende idüp bütün devletin 

żabŧ ideyüz.” didi. ǾAnter Şāh (13) bu ķavle rāżį olup Şaķāķ ǾAyyār’ı Cihān-baħş’a 

gönderdi. Varup cām ħvābından çalup getüre. Şaķāķ biraz (14) nāz eyledi. Śoñra göñli 

olup gitdi.  

 

Berüden Cihān-baħş daħı ol gice Pįşevį Pençe-gįr ile Ǿişret idüp (15) yataķ zamānı 

Pįşevį’yi bār-gāhına alup gitdiler. Cihān-baħş daħı cām ħvābına varup rāĥat oldı. 

Ammā Şaķāķ (16) ǾAyyār gözedüp tamām fırśatı ġanįmet bulınca Cihān-baħş’ı dārūdan 

geçürüp kilįm perdesine ķoyup śırtına urup (17) Ǿaskerden ŧaşra çıķdı. Ammā ķaravul 

nevbeti ol gice Keydūl AǾžam’uñ idi. Gördi kim ordudan bir ķaraltu çıķdı. (18) “Bre 

nedür ol?” dirken üzerine yüridükde Şaķāķ ǾAyyār gördi kim duyuldı. “Bre nedür, 

diyüp orduya gideyim.” didi. (19) Gidemedi, ķorķdı. “Ardumdan gelüp irişürler,” diyü 

ŧaġa ŧoġrı ķaçdı. Ŧaġda bir maġāra bulup Cihān-baħş’ı (20) anda bıraķdı. Oradan ŧaban 

ķaldırup ǾAnter Şāh’a vardı. İşte “Sihām-ı Ĥabeşį’yi dārūlayup getürürken ķaravul 

duydı. (21) Ben de bu araya getüremedüm. Ŧaġda bir maġāraya ķodum ve bunda 

geldüm. Sen bundan Ǿasker ile bir uġurdan yüriyüp (22) Ǿaskeri uruñ, ben daħı varup 

Sihām’ı maġāradan alup geleyim.” didi. ǾAnter Şāh üc kerre yüz biñ er-ile Fitne Rāy 

vezįr (23) ile İslām ordusına yüridiler. Ammā Keydūl çünkim ķaraltuyı gördi. Ŧaġa ŧoġrı 

ķaçdı. “Bunda bir ĥāl (24) var.” diyüp kendi bār-gāh-ı Ŧālįmūn öñine geldi. Ĥayķıran 

Nerre teberine dayanup ŧurur, eyitdi: “Yā Ĥayķıran şöyle bir ĥāl (25) oldı. Olmasun 

efendimüz Sihām’a bir żarar isābet eyleye. Bir kerre yoķla, gör yirinde midür?” didi. 
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Ĥayķıran Nerre daħı end ü mend [342b] (1) olup tįz388 bār-gāhdan içeri girdi. Ne gördi 

şemǾalar söyünmiş, Cihān-baħş cām ħābında yoķdur. ǾAķlı gitdi. Ŧaşra (2) çıķdı. 

“Efendimüz yoķdur.” diyince Keydūl-i AǾžam taĥķįķ Ǿayyār işidür. Gördigüm ķaraltu 

oldur.” Bu arada pehlivānlar (3) daħı ħaber-dār olup herkes bār-gāh-ı Ŧālįmūn’a cemǾ 

oldılar. Bunlar bu śadedde iken Ǿasker-i İslām içinde bir vāveylādur (4) ķopdı. “Bre 

nedür?” diyince “ǾAskeri düşmen şeb-ħūn itdi.” didiler. “Bre bre!” diyüp binen 

binenüñ oldı. ǾAsker içinde bir ķıyāmetdür (5) ķopdı. Gice içre iki leşker birbirlerine 

baśdılar śaŧurı. Bunlar bunda cengde ammā Ŧārāķ ǾAyyār bu arada (6) ol ķaraltu gitdügi 

ŧaġa ŧoġrı gitdi. “Belki ol ķaraltu Ǿayyār ola. Keydūl’üñ duyduġından ǾAnter Şāh 

Ǿaskerine (7) ŧoġrı gidemeyüp ŧaġa ŧoġrı ķaçmışdur.” didi. O yañadan Şaķāķ ǾAyyār 

daħı ǾAnter Şāh’a ħaber idüp kendi (8) yine ŧaġa geldi ki maġāradan Sihām’ı alup 

orduya ilete.  

 

Eź-įn-cānib rāvį ķavlince meger Şaķāķ ǾAyyār ħavfından (9) Cihān-baħş’ı eyüce 

dārūlayamamış-ıdı. Śovuķ havā ŧoķunduķca Cihān-baħş’uñ dārūsı defǾ olup gözin 

açdı. (10) gördi bir teng-i keŝįf ŧopraķ üzere yatur. Elleri ķafasına muĥkem bend olunmış 

fikre vardı. “Ne ġarįb ķıśśa ben çādırda (11) yaturdum. Žāhir ĥarām-zāde şerrine 

uġramışam.” diyü dürlü dürlü mülāĥaža eyledi. Cihān-baħş bunları fikrlenüp dururken 

(12) anı gördi. Aydınlıķ gelen yirden bir ķaraltu girdi. Cihān-baħş “Göreyim, bu ķaraltu 

nedür?” didi. Meger gelen Şaķāķ idi. (13) Maġāradan girüp kendü kendüye söylenüp 

“Bundan Sihām’ı alup ŧoġrı orduya bıraġayım. Oradan ǾAnter (14) Şāh yanına 

gideyim.” diyüp Cihān-baħş’uñ yanına geldi. Diledi ki Cihān-baħş’ı alup gide. Cihān-

baħş “Bre kimsin?” (15) diyince Şaķāķ ǾAyyār’ın az ķaldı ödi ķopayazdı. Öyle bir 

girüye aŧılış atıldı kim kendin maġāra ķapusından (16) ŧaşra buldı. Yüregi güp güp 

oynar. “Hay nā-bekār Sihām gördün mi Ǿacele ile bir ħoş dārūlanmamış. Ben bu nā-

bekārı (17) dögerem, beni ķorķutdı. Bārį eli baġlıdur. Baña bir nesne idemez.” diyüp 

eline bir degnek alup içeri girdi. Bu kerre dönüp (18) “Nicesin nā-bekār Sihām! Seni bu 

śūret-ile śayd eylemek hünerdür. İşte ben itdüm. Ancaķ murādum seni şimdi biraz 

dögmekdür. (19) Zįrā beni ķorķutduñ. İkinci ǾAnter Şāh pehlivānların Ħudā-perest 

eyledin.” diyüp Cihān-baħş’uñ üzerine geldi. Cihān(20)-baħş Şaķāķ’a eyitdi: “Evvelā 

sen kimsin ve bunda ne icün getürdin?” didi Şaķāķ389 ǾAyyār eyitdi: “Nā-bekār Sihām! 
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(21) Kim olsam gerek, işte ǾAnter Şāh’uñ Ǿayyār başısı olan Şaķāķ ǾAyyār’am. Seni 

çalup bunda getürdüm. Şimdi ǾAnter Şāh daħı (22) Ǿaskerüñ ķırmaġa gitdi.” didi. Cihān-

baħş “Gel imdi Ǿayyār beni cöz ve benüm var ordudan raħşum getürsünler. Sen daħı 

(23) įmāna gel. Ben de seni Ǿayyārbaşı idüp Ŧārāķ ǾAyyār’a ħalįfe ideyim. YaǾnį ikinci 

Ǿayyārbaşı olursın. Zįrā benüm dört Ǿayyār(24)başım olur.” didi. Şaķāķ gülüp: “Baķ nā-

bekār390 žarāfet-le beni aldadup kendisin ħalāś eylemek ister. Yā Sihām ol senüñ (25) 

didügüñ olmaz. Hemān teslįm ol, seni dārūlayup orduya ileteyim. ‘Yoķ’ dirseñ bir 

ħançer sįneñe urup helāk [343a] (1) helāk iderem.” diyüp bunlar bu mücādelede iken 

añsuzın Ǿaskerde bir Hay huy ķopdı. Cihān-baħş: “Bre Ǿayyār (2) gel, beni śalıvir. Śoñra 

bu bendi ķıraram, ammā seni helāk eylerem.” didi. Şaķāķ391: “Var hey nā-bekār Ĥabeşį 

elüñden gelse (3) baña minnet mi eylerdin? Gör imdi kim kimi helāk eyler?” diyüp dal-

ħançer-ābdār oldı. Ve Cihān-baħş’uñ üzerine (4) yüridi kim urup helāk eyleye. Cihān-

baħş gördi olmaz, iki zānū üzere gelüp öyle bir naǾra urdı kim (5) maġāranuñ derūnı 

śadā ile ŧolup ŧop gürler gibi gürledi. Ve maġāradan ŧaşra yayılup ol kūhsār iñledi. 

Meger (6) Ŧārāķ ǾAyyār daħı ŧaġa gelüp Cihān-baħş’ı arar idi. Bu kerre naǾrasın işidüp 

şād oldı. NaǾra gelen ŧarafa (7) cān atdı. Berüde Şaķāķ ǾAyyār daħı naǾra-i Cihān-

baħş’dan şaşup ķaldı. Serāsime oldı. Cihān-baħş naǾra urınca (8) zūr idüp bend ü 

peyvendin kütür kütür ķırup Şaķāķ’uñ üzerine yüriyince Şaķāķ ǾAyyār’dur kendin 

cemǾ idüp gördi. (9) Sihām-ı Ĥabeşį bendlerin şikest idüp üzerine yüridi. Cān 

Ǿalāmetiyle ġayrete gelüp ķaçdı. Maġāradan ŧaşra uġradı. (10) Cihān-baħş gördi kim 

Ǿayyār ķuvvetiyle ķurtılup gideyor, “Nereye nā-bekār Ǿayyār? Cān elümden ķanda 

ħalāś eylersin?” diyüp (11) ardından ĥayķırup Saķāķ392 ǾAyyār’uñ yine buśulası bozıldı. 

Maġāradan ŧaşra bir adım atmaġa ķādir olmayup ķaldı. Cihān-baħş (12) ardınca 

maġāradan ŧaşra yüridi kim Şaķāķ ǾAyyār’ı ŧuta. Şaķāķ ise öyle ķalmış idi. Ammā 

berüden Ŧārāķ naǾra-yı (13) Cihān-baħş’ı işidüp śadā gelen ŧarafı gūşına alup maġāra 

öñine geldi. Ne gördi Şaķāķ ǾAyyār baķup öyle ŧurur. (14) Şaķāķ daħı Ŧārāķ’ı gördi. 

Yine ġayrete gelüp bir ŧarafa firār itmek murād eyledi. Ammā Ŧārāķ ǾAyyār Şaķāķ’a 

“Nereye nā-bekār (15) ĥarām-zāde ķaltabān! Sen bunda ne ararsın?” diyüp irişdi. Eñsesi 

kökine bir teber dögdüsi nice urdı ise Şaķāķ (16) ǾAyyār yüzinüñ üzerine ķapandı. Ŧārāķ 

üzerine düşüp iki elin ķafasına bend eyledi. Bu arada Cihān-baħş da maġāradan (17) 
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ŧaşra çıķdı. Ŧārāķ’ı görüp “Hay yā Ŧārāķ! Beni araya mı geldüñ? Ne bildin bu ŧaġda 

olduġum?” didükde Ŧārāķ daħı (18) Keydūl’üñ ķaraltu gördigin naķl eyledi.  

 

Bu eŝnāda ġayrı śabāĥ yiri aġarmaya başladı. ǾAskerde ise bir ceng-i āşūb vardur ki 

(19) olmaz Cihān-baħş Ŧārāķ ǾAyyār’a eyitdi: “Var Ǿayyār tįz benüm raħşum ve ālātum 

getür.” didi. Ŧārāķ “Nola!” diyüp gitdi. Şaķāķ’ı orada (20) bir yire baġladı. Ŧārāķ ǾAyyār 

gidince Şaķāķ ǾAyyār fikr eyledi. “Şimdi Ŧārāķ Sihām-ı Ĥabeşį’nüñ ālāt ve raħşın 

getürdükden śoñra (21) Nār-ı Nūr bilür kim beni ne Ǿaźāb ile helāk itse gerekdür. Biñ 

aġlasaķ feryād eylesek diñlemez. Yine Sihām-ı Ĥabeşį merddir (22) ve kerem issi 

dilāverdür. “Amān” diyene ķıymaz. Elinden ħalāś olmaķ mümkindür.” didi. Hemān 

aġlayup: “İy dilāver-i Ǿālem! Luŧf eyle. (23) Beni azād eyle. Ölince ħiźmetüñ ideyim.” 

diyü yalvardı. Cihān-baħş’a merĥamet gelüp Şaķāķ393 ǾAyyār’ı śalıvirdi ve eyitdi: (24) 

“Ammā śoñra ĥıyānetüñ žuhūr eylerse żarar görürsin.” didi. Şaķāķ sāħte yemįnler idüp 

Cihān-baħş’ı inandurdı. Ve dil (25) ucıyla müselmān oldı. “Varayım sulŧānum ǾAnter 

Şāh ŧarafından bir ħaber alup getüreyim.” diyüp gitdi.  

 

Ammā berüde Ŧārāķ ǾAyyār [343b] (1) leşkere geldi. Cihān-baħş rāst geldügini beglere 

müjde idüp bār-gāh-ı Ŧālįmūn Şāh öñine geldi. Ālāt ve esbābın (2) aldı. Oradan ŧaban 

alup ŧaġa çıķdı. Cihān-baħş’uñ ālāt u esbābın ve raħşın virdi. Cihān-baħş esbābın (3) 

giyüp üzerine ālāt-ı ĥarbin ārāste eyledi. Ve Evren-gūş-ı Baĥrį’ye süvār oldı. Ŧārāķ 

gördi Şaķāķ yoķdur. Suǿāl (4) eyledi. Cihān-baħş olduġı gibi naķl idüp ve “Müselmān 

oldı śalıvirdüm.” didi. Ŧārāķ ǾAyyār teǿessüf idüp “Hay meded (5) śalıvirmemek gerek 

idin devletlü śāĥib-ķırān. Zįrā ol ĥarām-zādedür. Dekme ile įmāna gelmez veyāħūd 

olmaz.” didi. Ol (6) aradan dönüp ceng yirine geldiler. Berüde Cihān-baħş’uñ bulundıġı 

duyılup Ǿasker-i İslām’a ķuvvet-i ķalb geldi. Ve ġayrı (7) śabāĥdur oldı. Hezįrān-ı Fįl-

süvār ceng iderek Ǿasker-i ǾAnter Şāh’ı söküp ǾAnter Şāh’uñ olduġı yire geldi. Fitne 

(8) Rāy vezįr ile Ǿaskere “Ķomañ!” diyüp istimālet virürler. Hemān Hezįrān ĥayķırup 

ǾAnter Şāh’uñ üzerine yüridi. ǾAnter Şāh (9) şaşup nice ideçegin bilmedi. Şaşduġından 

dal-tįġ olup Hezįrān’a bir ķılıc ĥavāle eyledi. Hezįrān tįġı ķolçaġıyla (10) çarpup menǾ 

eyledi. Ve ǾAnter Şāh’u düvālinden ķapup ķolına aldı. Fitne Rāy bu ĥāli görince at 

başın çevirüp (11) “Bir ŧarafa firār ideyim.” dirken meger Zelzāl-ı Maġribį daħı ceng 
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idüp gelürken Fitne Rāy’ı gördi. Ķaçup gider. “Ŧur (12) bre ķaltabān.” diyüp üzerine at 

sürdi. Fitne Rāy şaşup ķaldı. Zelzāl-ı Maġribį irüp Fitne Rāy’ı düvālinden (13) ķapup 

ķolına aldı. Andan ceng iderek döndi. Bu arada Cihān-baħş daħı ceng yirine gelince 

öyle bir naǾra (14) urdı kim zemįn-i āsmān lerzān oldı. Ve tįġ-ı Ŧālįmūn Şāh’ı çeküp 

Ǿasker-i ǾAnter Şāh’a bir giriş girdi kim gūyā bir neyistān-ı (15) ħuşka āteş-i sūzān 

düşdi. Leşker-i aǾdā-yı demet demet eylemege başladı.  

 

Ammā Ǿasker-i ǾAnter gördiler. Pehlivānları gitdi. (16) Şāhları esįr oldı. “Ġayrı beyhūde 

ķırılmaķda ne var?” diyüp perįşān oldılar. Cihān-baħş ŧoġrı ǾAnter Şāh ordusına (17) 

yüriyüp taĥt-ı ǾAnter Şāh’ı ķılıçlayup bār-gāhın żabŧ eyledi. ǾAsker-i İslām cengden 

dönüp şād-ı ĥurrem esįr eyledüklerin getürüp (18) Ǿarż eylediler. Cihān-baħş ǾAnter Şāh 

ile Fitne Rāy’ı ķarşusına getürdüp cellād eyledi. Ammā muķaddem bunlar müşāvere 

eylemişlerdi. (19) “Amān!” diyüp dil ucıyla įmāna geldiler. Cihān-baħş ǾAnter Şāh’uñ 

yine ordusın ve bār-gāh-ı dārātın virdi. Esįr (20) olanlardan gelüp cemǾ olanlardan yüz 

biñ Ǿasker įmāna geldi. Cihān-baħş ǾAnter Şāh’ı Felįhāy-ı Ķūlād Kemān ile barışdurdı. 

(21) Şaķāķ ǾAyyār bu ĥāli görüp tebdįl-i śūret geldi. Tenhāca Fitne Rāy vezįre buluşdı. 

“Gerçekden Ħudā-perest oldıñuz mı?” (22) didi. Fitne Rāy: “Olmaduķ, ancaķ gördüñ, 

öldürür. Cānımuz ħalāś içün yalandan įmāna geldük.” didi. Şaķāķ ǾAyyār bu ħaberi 

(23) alup ǾAnter Şāh’a buluşdı. Anuñla da söyleşüp müşāvere eylediler. “Niçe idelim?” 

diyü. Şaķāķ ǾAnter Şāh’a: “Pādişāhum, Sihām-ı (24) Ĥabeşį’den beni ricā eyle. Şaķāķ 

ǾAyyār daħı ġayrı derūnį Ħudā-perest oldı. Cürmin Ǿafv eyle.” diyü. Andan śoñra bir 

müşāvere (25) idüp elbetde bir tedārük görüp intiķām aluruz.” didi. ǾAnter Şāh ķalķup 

Cihān-baħş dįvānına vardı. Cihān-baħş ǾAnter [344a] (1) ǾAnter Şāh’a Cihān Şāh 

yanında yir gösterdi. Eŝnā-yı śoĥbetde ǾAnter Şāh Şaķāķ ǾAyyār’ı añup ricā eyledi. 

Cihān-baħş (2) daħı cürminden geçüp Şaķāķ geldi. Cihān-baħş öñinde yalandan įmāna 

geldi. Ġayrı şāh ve Fitne Rāy ve Şaķāķ (3) ǾAyyār tenhā müşāvere idüp leşkerin394 biñ 

başıların ve yüz başıların daǾvet eylediler. Bunlara “Murādımuz Cihān (4) Şāh’a ve 

Sihām’a bir raħne geçmekdür. El altından Ǿaskere tenbįh idüñ, binsünler.” diyü sipāriş 

eyledi. Andan bir żiyāfet (5) tertįb idüp ŧaǾāmlar ĥāżır eylediler. Andan ǾAnter Şāh 

Fitne Rāy vezįri orduda bıraġup kendi Şaķāķ (6) ǾAyyār’ı alup biraz kimse ile bindi. 

Cihān-baħş bār-gāhına geldi. Temennādan śoñra geçüp Cihān Şāh yanında ķarār 
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eyledi. (7) Biraz śoĥbetden śoñra ayaġa ŧurup Cihān-baħş’ı şāhlar ve begler ile daǾvet 

eyledi. Cihān-baħş daħı icābet idüp (8) Ŧįmūr Şāh ve Hezįrān ve Behrām-ı Evren-süvār 

orduda ķaldı. Cihān-baħş, Keydūl AǾžam’ı ve Felįhā’yı ve Zelzāl ve Ķārūn’ı (9) aldı.  

 

Ĥāśıl-ı kelām RaǾdūş’ı ve Sālūk’ı ve Pįşevį’yi ve Kahrāc’ı ve Ĥaytāl’ı aldı. On sekiz 

dilāver aldı. Ve şāhlardan Ĥurrem (10) Şāh ve Cihān Şāh ve Enver Şāh ve Kerįmān Şāh 

ve Ŧārāķ ǾAyyār raħşlarına süvār olup Ǿazm-i ordu-yı ǾAnter Şāh eylediler. (11) Ammā 

muķaddem ǾAnter Şāh ilerü gidüp bār-gāhın tezyįn ve taĥliye eyledi. Ve cümle vüzerā 

ve erbāb-ı dįvān ile tekrār ķarşulayup (12) Cihān-baħş’ı bār-gāhına getürdi. Şāhları taĥta 

çıķarup Cihān-baħş pāy-i taĥt śandalįsinde ķarār eyledi. (13) Andan emr eyledi. ǾAnter 

Şāh ŧaǾām çekilüp yindi. Şükri dinildi. BaǾde meclis gelüp sįm sāķįler ele cām alup 

devre (14) āġāz eylediler. Bir iki üc ķadeĥ bāde devr idüp ŝelāŝe-i ġassālenüñ devri 

tamām oldı. Andan devr-i seyyāle başlayup (15) biraz keyfler irüp kelleler germ ve 

ĥāŧırlar nerm olduġı vaķitde śoĥbete şurūǾ ve tamām śoĥbete daħı kesel geldi. Cihān-

baħş (16) Ŧārāķ ǾAyyār’a işāret eyledi. Ŧārāķ rebābın eline aldı. Şaķāķ daħı berāber 

sāzın āhenk idüp başladılar faśla. (17) Tamām erbāb-ı derre-gāh sāz u gāh söz tā aħşa[m] 

olınca Ǿayş-ı nūş ve źevķ-i śoĥbet eylediler. ǾAnter Şāh ile Fitne Rāy vezįr (18) münāfıķ-

āne temelluķlar gösterüp Cihān-baħş’a rūy-ı dil gösterdiler. Niçe Ǿöźrler dileyüp ĥāśılı 

aħşam oldı. Cihān-baħş (19) “Gidelim.” didi. ǾAnter Şāh niyāz idüp: “Bu gice bunda 

eglenürüz.” diyü Cihān-baħş daħı ǾAnter Şāh’uñ ħāŧırından geçmeyüp ķaldı. (20) Ammā 

Ŧārāķ ǾAyyār diķķat-ile ǾAnter Şāh’uñ ve Fitne Rāy vezįrüñ ĥareketine baķup 

“Ķorķaram bu nā-bekārlarda ĥįle vardur. (21) Zįrā ben bunların muǾāmelesin hįc 

begenmedüm.” diyü kendi kendüsine vesvese peydā idüp şübheye düşüp kendüsin (22) 

bādeye virmedi. Ammā tamām ŝülüŝ-i şeb güźār eyledükde ǾAnter Şāh sāķįye 

evvelinden tenbįh olunmış-ıdı. İşāret eyledi. (23) Sāķį şarāba dārūyı işleyüp Cihān-

baħş’a śundı. Cihān-baħş ise ziyāde mest olmış idi. Alup nūş (24) eyledi. Ardınca 

Felįhā’ya ve Keydūl’e ve Zelzāl’a ve Ķārūn’a ħāśılı on sekiz pehlivāna ve dört şāha 

virdiler. (25) Cümlesi içdi. Bu kerre Ŧārāķ ǾAyyār’a virdiler. Ŧārāķ içmedi. “Çoķ 

içdüm.” didi. Bunlar Ŧārāķ’uñ içmedügünden [344b] (1) şübheye vardılar. “Elbetde ic.” 

diyü ibrām eylediler. Ŧārāķ ǾAyyār dibelik gümāna düşdi. Bildi ki şarāb dārūlıdur. 

Ammā ne (2) fāǿide. Ġayrı iş bitdi. ǾAnter Şāh Ŧārāķ ǾAyyār ile śavaşup: “ǾAyyār niçün 

içmez? Yoħsa bādemüzde ĥįle mi vardur?” diyüp (3) zūr eylerken dārūnuñ ĥükmi irüp 

cümlesi dārūdan geçdi. Ŧārāķ ǾAyyār bu ĥāli görince Ǿaķlı gitdi. “Hay nā-bekārlar! (4) 
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Sizin meger böyle ĥįleñüz mi var-ıdı?” diyüp Cihān-baħş’uñ yanına geldi kim dārūsın 

bir ĥāl-ile defǾ idüp Ǿaķlın (5) başına getüre. ǾAnter Şāh Ŧārāķ ǾAyyār’uñ murādın bilüp 

Ŧārāķ’a ur eyledi. Dört ŧarafdan Ŧārāķ ǾAyyār’uñ (6) murādın bilüp üzerine hücūm 

eylediler. Ŧārāķ ǾAyyār gördi iş işden geçdi. Belā deryāsı başdan aşdı. (7) Dal-ħançer 

olup bunlar ile dögüşe dögüşe çādırdan ŧaşra çıķdı. Ammā ayaġına ŧaban dolaşup 

yıķıldı. (8) Üzerine düşüp anı da baġladılar. Yigirmi dört nefer kimseyi muĥkem bende 

çeküp raħşlarına yüklediler. Ve Ǿaskere (9) ħaber virüp yüridiler. Bār-gāhların yıķup 

yükletdiler. “Ķandasın Seylāb-zemįn?” diyüp ılġar ile çekilüp (10) gitdiler.  

 

Bir gün Seylāb-zemįn’e varup Cihan-baħş dilāverler ile zindāna ĥaps idüp dārūların 

aśla kesmezlerdi. (11) ǾAnter Şāh “Cümlesin öldüreyim.” didi. Ammā Fitne Raǿy ķāǿil 

olmadı. Hele Hezįrān ile Behrām’ı daħı bir ŧarįķle ele (12) getürüp andan śoñra cümlesin 

birden helāk idelim. Zįrā mādām ki anlar elde degüldür. Bize rāĥat yoķdur.” didi. 

ǾAnter Şāh (13) ol sāǾat bir nāme yazup ķarındaşı Źerdūn Şāh’a gönderdi. “Elbetde 

cihān pehlivānuñ olan Seħāb-ı Zengį’yi Ǿayyārın (14) Bįl-bā ile bu cānibe gönderesin. 

Şöyle bir vaķǾa žuhūr eyledi.” diyü. Nāmedür Źerdūn Şāh’a varup Şaķāķ (15) ǾAyyār 

nāmeyi virdi. Źerdūn Şāh oķıyup mefhūmına muŧŧaliǾ olduķda tafśįl üzerine Şaķāķ395 

ǾAyyār’dan ħaber aldı. (16) Bįl-bā ǾAyyār meger anda yoġ-ıdı. Bir ħiźmet içün diyār-ı 

āħara göndermiş idi. Ancaķ Seħāb-ı Zengį’nüñ yanına yüz biñ (17) Ǿasker ķoşup 

gönderdi Şaķāķ ǾAyyār bile. Bunlar Seylāb-zemįn diyüp gelmekde.  

 

Ammā bizüm destānımuz Ǿasker-i İslām’a (18) gelsün. Eź-įn-cānib bu dāstāna bünyād 

uran rāvį-i şįrįn-źebān öyle naķl eyler kim: İşte Cihān-baħş (19) pehlivānlar ile ǾAnter 

Şāh ordusına gidüp gice gelmedi. Hezįrān ile Behrām-ı Endelüs ve Ŧįmūr Şāh leşkerde 

(20) ķaldı. Çünkim ol gice geçüp śabāĥ oldı. Gün ķubbe-i felekden baş gösterüp Ǿālem 

nūr-ı Yezdānį birle münevver ve müzeyyen (21) olduķda Ǿasker yirlerinden ŧurup ǾAnter 

Şāh ordusına nažar eylediler. Yirinde yiller eser. “Bre ǾAnter Şāh Ǿaskeri (22) yirinde 

yoķdur. Niçe oldı?” diyüp Hezįrān ve Ŧįmūr Şāh’a ve Behrām’a ħaber virdiler. Bunlar 

şaşup “Bre bu ne aśıl sözdür? (23) Bu ķadar Ǿasker ķanda gider?” diyüp kendüleri daħı 

baķdılar. Fį-nefsü’l-emr396 öyle ādem gönderüp tecessüs eylediler. Kimse yoķdur. (24) 

                                                 
395 Metinde “Saķāķ”. 

396  “İşin özünde”. 
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Bunlaruñ Ǿaķılları gitdi. Tįz eŧrāfa cāsūslar taǾyįn eylediler. Ķanda gitdiler, diyü. 

Seylāb-zemįn ŧarafına giden cāsūslar (25) ılġar ile gidüp Ǿaskerin ardından irişdiler. 

Pehlivānları Cihān-baħş’ı gördiler dārūlı. Raħşlarına yükletmişler [345a] (1) 

yükletmişler götürüp giderler. Oradan dönüp geldiler. Hezįrān’a ve Ŧįmūr’a ħaber 

virdiler. Hezįrān “Tįz göçdür (2) Seylāb-zemįn.” diyüp Ǿaskerin āgāh itdi. Ol gün ol 

gice tedārüklerin görüp irtesi ol aradan ķalķup (3) “Ķanda Seylāb-zemįn?” diyüp revān 

oldılar. İşte Hezįrān-ı Fįl-süvār bütün Ǿasker-i İslām ile gelmekde.  

 

Ammā eź-įn-cānib (4) rāvį eydür: Ŧārāķ ǾAyyār zindānda ĥaps olduġı yirde fikr idüp 

ħalāś olmaġa bir çāre fikr iderdi. Nā-gāh (5) ħāŧırına bir nesne gelüp “Şu hįle ile eger 

ħalāś olursam eyüdür.” didi. Zindān-bānı çaġırup “Bu gice vāķıǾamda (6) Nār-ı Nūr’ı 

gördüm. Baña birķaç nesne tenbįh eyledi. ‘ǾAnter Şāh’a ħaber gönder zindan-bān-ıla. 

ǾAnter Şāh’ı seni dįvāna (7) getürdür. Ol zamān söyle śaķın ġayrı yirde söyleme. Hem 

saña ve hem anlara ħışm eylerem.’ didi. Var ǾAnter Şāh’a (8) ħaber vir. Beni dįvāna 

alup gitsünler.” didi. Zindan-bān daħı gerçek śanup oradan segirtdi. Bu cevābı (9) varup 

ǾAnter Şāh’a söyler. ǾAnter Şāh “Varuñ getürüñ.” didi. Gelüp zindāndan Ŧārāķ’ı alup 

ǾAnter Şāh ķatına (10) iletdiler. ǾAnter Şāh Ŧārāķ’a: “ǾAyyār sen şöyle bir vāķıǾa 

gördüm, dimişsin, gerçek midür?” didi. Ŧārāķ{’ı}: “Belį pādişāhum (11) gerçekdür.” 

diyüp yalandan aġlamaġa başladı. Öyle ki ǾAnter Şāh’uñ bile gözleri ŧoldı. Bu gice 

pādişāhum Nār-ı Nūr (12) gelüp baña ažįm cefā ve sitem eyledi. ‘Nā-bekār Ǿayyār! Sen 

benden ne kemlik gördin kim Sihām-ı Ĥabeş’e tābiǾ olup Ħudā(13)-perest oldın. Ben 

ġayrı anların işlerin bitürdüm. Ġażab eyledüm. Eger sen daħı benüm ġażabumdan 

ħalāś olmaķ (14) isterseñ yarın ǾAnter Şāh’uñ ħizmetinde ol. Baña tābiǾ ol. ǾAnter Şāh 

ve Fitne Rāy vezįr, anlar benüm ħāś ķullarumdandur. (15) Hezįrān-ı Fįl-süvār ardlarınca 

bunda gelse gerekdür. Ammā śaķınsunlar ķorķmasunlar cümle Ħudā-perestleri perįşān 

(16) iderler. Hemān anları daħı ele getürüp birden cümlesin ķatl eylesünler.’ diyü tenbįh 

eyledi. Ben bugüne gelince (17) ne yavuz günāh eylemişim. Bilmezlik ile Ħudā-perest 

oldum.” diyüp öyle aġlardı kim gözlerinden yaş ŧolu dānesi (18) gibi dökülürdi. ǾAnter 

Şāh olsun, Fitne Rāy vezįr olsun inandılar. “Taĥķįķdür.” didiler. ǾAnter Şāh emr 

eyledi. (19) Ŧārāķ’ın bendin aldılar. Ŧārāķ muǾallāķ atup gelüp ǾAnter Şāh’uñ elin öpdi. 

Öperken parmaġından ħātemin (20) çaldı. Biraz śoĥbet idüp gördi Şaķāķ ǾAyyār 

yoķdur. Birinden suǿāl idüp Źerdūn Şāh ŧarafına gidüp (21) Seħāb-ı Zengį ile Bįl-bā 

ǾAyyār’ı istedügin cümle ħaber aldı. Dönüp ǾAnter Şāh’a eyitdi: “Pādişāhum 
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fermānuñuz olursa (22) ben varup bir kerre Cihān-ābād ŧarafına ŧoġrı tecessüs ideyim. 

Göreyim Hezįrān ne tedārükdedür ħaber getüreyim.” (23) didi. ǾAnter Şāh iźin virdi. 

Ŧārāķ ǾAyyār ķalǾadan ŧaşra çıķup secde-i şükr eyledi. Oradan ŧaban alup (24) azm-i 

Cihān-ābād eyledi. Nıśf-ı rāhda Hezįrān-ı Fįl-süvāra rāst geldi. Bütün Ǿasker ile 

gelürdi. Ŧārāķ ǾAyyār varup (25) Hezįrān’a buluşdı. ǾAnter Şāh kendilerin ne ŧarįķ ile 

ŧutup ve kendin ne ŧarįķ ile ħalāś eyledügin naķl eyledi. [345b] (1) Beni bilmesünler 

diyü tebdįl oldı. Źerġūl diyü kendüye ad ŧaķdı. Ve azm-i ĶalǾa-i Seylāb eyledi.  

 

Ammā eź-įn-cānib rāvį eydür: (2) Şaķāķ ǾAyyār ile Seħāb-ı Zengį yüz biñ Ǿasker ile bir 

gün Seylāb-zemįne bir menzil ķala ķondılar. Şaķāķ ilerü müjdeye (3) gitdi. Biz gelelim 

Hezįrān-ı Fįl-süvār’a. Bir gün Hezįrān yidi kerre yüz biñ Ǿasker ile gelüp ĶalǾa-i 

Seylāb-(4)zemįn öñine ķondı. ǾAnter ħaber alup Fitne Rāy tedbįri ile ķalǾa ķapularını 

bend itdirüp yüz biñ Ǿasker (5) burc-ı bārū üzerin aldı. Hezįrān ol gün ħaber idüp Ŧįmūr 

Şāh ve Behrām-ı Evren-süvār ve Ĥayķıran Nerre ile (6) müşāvere idüp “Evvel bir nāme 

yazup gönderelim. Pehlivānlar ile efendimüz Sihām-ı Ĥabeşį’yi isteyelim. Görelim (7) 

ne cevāb virürler. Eger muħālefet iderlerse ķalǾaya yüriyiş iderüz.” didiler. Ve bir 

nāme yazup “Kim götürür bu nāmeyi?” didiler. (8) Ŧārāķ “Ben götüreyim.” didi. 

Hezįrān eyitdi: “Yā Ŧārāk seni görince bilüp ŧutarlar.” didi. Ŧārāķ ǾAyyār eyitdi: (9) 

“Ben tebdįl olup giderem. Beni bilür yoķdur.” didi. “Sen bilürsin.” diyüp nāmeyi 

Ŧārāķ’a virdiler. Ŧārāķ (10) nāmeyi alup tebdįl-i śūret ŧaban ķaldurdı. ĶalǾa ķapusına 

gelüp “Açuñ ķapuyı elçiyem.” diyü naǾra urdı. ǾAnter (11) Şāh’a ħaber eylediler. “Açup 

Ǿayyārı içeri aluñ görelim Ŧārāķ ǾAyyār mıdur? Yāħūd Ŧārāķ ǾAyyār’dan ħaberi var 

mı? (12) Zįrā o nā-bekār şimdiye dek gelse gelürdi. Hemān Ǿayyārlıķ ile elimüzden ħalāś 

buldı.” didi. Gelüp ķapuyı açup (13) Ŧārāķ’ı içeri aldılar. Ŧārāķ dįvān-ı ǾAnter Şāh’a 

girüp  

Beyt:  

“Dāǿimā śofrañ bulunsun, beynüñ az olsun begüm  

(14) Dest-gįrüñ Nār-ı Nūr, Ǿömrüñ az olsun begüm.  

Düşmenüñ fevķa’l-Ǿā{lā}de, dostlaruñ taĥte’ŝ-ŝerā  

Saña kim ķaśd idenüñ (15) Ǿömri dırāz olsun begüm.”  

diyü duǾā eyledi. Ve nāmesin virdi. Ammā ǾAnter Şāh Ŧārāķ ǾAyyār’a baķup düşinden 

(16) bu an gümāna düşdi. Lākin Fitne Rāy vezįr gördigi gibi bildi. ǾAnter Şāh dönüp: 

“ǾAyyār sen kimüñ Ǿayyārısın? (17) Ķandan gelürsin ve adın nedür?” didi. Ŧārāķ 
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ǾAyyār “Ħālā gelişim ŧaşra ķonan Ǿaskerdendür. Ve adıma Źerķūl ǾAyyār (18) dirler. Ol 

Ǿaskerde bir pehlivān vardur. Hezįrān-ı Fįl-süvār dirler. Anuñ Ǿayyārıyam. Ve bu nāme 

anuñdur. Baķį cevāb nāmededür.” (19) didi. ǾAnter Şāh nāmenüñ mührin bozup Fitne 

Raǿy vezįrüñ eline virdi. Vezįr nāmeyi oķıdı. Ammā ǾAnter Şāh (20) dönüp Ŧārāķ 

ǾAyyār’a “Yā Źerķūl, sizüñ Ǿaskerde Ŧārāķ-ı Maġribį nām bir Ǿasker var mıdur? Şimdi 

Ǿaskerde midür?” didi. (21) Ŧārāķ eyitdi: “Yoķ ol zamān efendimüz Sihām-ı Ĥabeşį ile 

żiyāfete gitdükde berāber gitmişdi. Ol zamāndan berü ġayrı (22) görmedük.” didi. Fitne 

Rāy vezįr ǾAnter Şāh’a işāret idüp “Yab yab pādişāhum yalan söyler. Ŧārāķ ǾAyyār 

(23) kendüsidür. Ancaķ tebdįldür.” didi. ǾAnter Şāh Fitne Rāy’a “Hele nāmeyi görelim 

oķı, ne yazar?” didi. Fitne Rāy ķırāǿat (24) eyledi. “Benām-ı Ħudā ĥaķķ celle ve Ǿalā 

oldur ķadįm ve eźel, benüm ķatumdan ĥālā Sihām-ı Ĥabeşį’nüñ397 baş ser-ķaplanı, 

vekįl-i muŧlaķı (25) olan Hezįrān-ı Fįl-süvār’ın bebr-i yabanı398 ibn-i Şįr ibn-i Zebān’am 

Sen ki Seylāb-zemįn Şāh’ı olan ǾAnter Şāh Yezdān [346a] (1) Yezdān-perestler 

düşmeni đāll u muđill-i gümrāhsın. Yā ǾAnter Şāh! Çünki şeyŧān aġvāsına uyup bir 

ķabāĥatdür eyledüñ, imdi (2) nāme vuśūlünde efendim Sihām-ı Ĥabeşį’yi şāhlar ve 

pehlivānlar ile śalıvirüp Ǿöźr dileyüp ħāk-pāyine düşesin. Elbetde (3) ol mürüvvetdür. 

‘Amān!’ diyene ķıymaz. Śuçından geçüp yine seni evvelinden żiyāde ŧutar. Eger ‘Yoķ’ 

diyüp muħālefet eylerseñ śoñra (4) ķalǾa’ñı başuña yıķup seni Ǿaźāb-ı şedįd ile helāk 

eylerem. Ve bütün nām-ı nişānuñı Ǿālemden ĥak eylerem. Śoñra ‘bilmedüm ve 

işitmedüm’ (5) dimeyesin. Varan Ǿayyārum ile şāfį cevāb irsāl idesin.” diyüp nāmeyi 

tamām eylemiş. 

 

ǾAnter Şāh nāmeden bu cevābları (6) istimāǾ eyledükde ķalbine vehm ŧārį oldı. Dönüp 

Ŧārāķ’a: “ǾAyyār! Var efendüñ Hezįrān didükleri nā-bekāra söyle (7) bildüginden 

ķalmasun. Ben Sihām-ı Ĥabeşį’yi bütün şāhları ve pehlivānları ile ķatl eyledüm gitdi. 

Ġayrı anlardan (8) ķaŧ-ı ümįd eylesün. ‘Yoķ’ dirse bir iş eylerem kendine ki Ǿālemde 

yād olur.” diyüp murād eyledi kim Fitne Rāy vezįrin (9) elinden nāmeyi alup çāk 

eyleye. Ŧārāķ ǾAyyār ǾAnter Şāh’uñ ķaśdın bilüp nāme çāk itdürmek ise Ǿayyārdur 

hemān (10) pertāb idüp nāmeyi Fitne Rāy’uñ elinden ķapup enbāna śaldı. ǾAnter Şāh bu 

ĥāli görüp “Hay nā-bekār bį-edeb (11) Ǿayyār! Görür misin eyledigi küstāħlıġı? Bre ne 

ŧurursuñuz, ŧutuñ şol nā-bekār ĥarām-zāde Ǿayyārı. Benüm anda ġayrı (12) şübhem de 

                                                 
397 Metinde “Ĥabesį’nüñ”. 
398 Metinde “beyānı”. 
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vardur. Ķatl ideyim.” diyince erbāb-ı dįvān cümle yirlerinden ķalķup Ŧārāķ ǾAyyār’uñ 

üzerine hücūm (13) eylediler kim ŧutup ĥaķķından geleler. Ŧārāķ ǾAyyār gördi. İş ġayrı 

yüzden žuhūr eyledi. Hemān āfitābesin (14) çıķarup enbāna śaldı. Ve teberin miyāna 

śoķup hemān pertāb eyledi. “Bre ķanda gitdi Ǿayyār?” dirken Ŧārāķ (15) kendin taĥt 

üzerinde ǾAnter Şāh’uñ ķafasında buldı. ǾAnter Şāh: “Bre uruñ nā-bekārı!” diyüp 

ŧururken Ŧārāķ (16) ǾAyyār avucın ıśladup ǾAnter Şāh’uñ başından tācın ķapduġı gibi 

eñsesi kökine bir dımışķį sille-i seħt-i (17) Ǿayyārį öyle urdı kim ǾAnter Şāh’uñ eñsesi 

çam ŧas gibi çıñlayup “Oħ” diyü yüzinüñ üzerine ķapandı. (18) “Bre bre!” diyesiye 

ķalmadı. Ŧārāķ ǾAyyār çüst śıçrayup bir sille de Fitne Rāy vezįrüñ eñsesine urup (19) 

tāçın ķapdı. Oradan pertāb idüp dįvān-ħāne ortasına düşdi. Bir daħı atılup ķapuya 

vardı. (20) Dal-ħançer olup kiminüñ ķafasın yardı. Kiminüñ ķarnın yardı ve tiziyye 

enbāndan bir vāfir kül ve kirec ve ķum ķarışuķ (21) nesne çıķarup bir avuc śaġ ŧarafına 

bir avuc śol ŧarafına bir avuc girüye bir avuc öñine śaçdı. Ĥerįfler (22) “Vāy gözüm!” 

diyüp gözlerin ovarken sarāy ķapusından ŧaşra oldı. Bir śoķaġı ŧutup gitdi. “Bre ķoma 

(23) gitdi, bre ķoma gitdi, öñin aluñ ŧutuñ.” diyü ħalķ ardına düşdi. ǾĀķıbet çārşū 

arasında ħalķa ķarışup (24) fi’l-hāl tebdįl-i śūret eyledi. Oradan ķaçup bir tenhā çıķmaz 

śoķaġa399 girdi. Gördi bir açıķ ķapu var. (25) İçeri girdi. Meger ĥamām külħānı idi. 

Külħāncı odun atardı. Ŧārāķ ǾAyyār ĥerįfüñ ķafasından gelüp [346b] (1) ŧutup külħāna 

śaldı. Ĥerįf cayır cayır yanmaġa başladı. Kendi fi’l-ĥāl külħāncı ķoca śūretine girüp 

odun (2) atmaġa başladı. Ammā ħalķ ardınca śoķaķ başına gelüp śoķaġı gördiler kimisi 

“İlerü gitdi.” didi. Kimi daħı (3) “Belki bu śoķaġa śapmışdur. Anuñ çıķmaz idügin 

bilmez.” diyüp iki bölündiler. Çoġı ilerü gitdi. Birazı daħı (4) ol śoķaġa śapup külħāna 

geldiler. Gördiler külħān ķapusı açuķ. İçeri girüp baķdılar. Külħāncı ķoca durma (5) 

külħāna odun atar. Ŧārāķ ǾAyyār’a gelüp “Baba hįc şimdi bu araya yabancı bir ādem 

geldi mi?” didi. Ŧārāķ “Görmedüm (6) öyle ādem bunda ne arar?” didi. Meger ol 

külħāncıyı bilür ādem var idi. Baķdılar ol külħāncıdur. “Bunda gelse lā-büdd (7) 

görürdi. Hemān nā-bekār ilerü ķaçdı.” diyüp döndiler. Yine śoķaķ başına çıķup ol bir 

ĥerįflerüñ (8) ardınca gitdiler. Ammā külħāncı ķoca berüde yanup ĥammāmuñ için 

beride rāyiĥadur aldı. Ĥamāmda olanlar ĥalvetlerde (9) buñalup ĥammāmdan ŧaşra 

dökildiler. Ĥammāmcıya: “Bre ĥammām içinde bir bed rāyiĥa žuhūr eyledi. 

Cümlemüzi helāk ide(10)yazdı. Nedür aślı? Yoħsa külħāna bir leş mi bıraķdılar.” diyü 

                                                 
399 Metinde “śoķaǾa”. 
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şamāta eyledüklerinde ĥammāmcı şaşup: “Bre naśıl rāyiĥadur?” (11) diyüp külħāna 

segirtdi. Ŧārāķ’a gelüp “Bre nā-bekār ķoca! Külħāna ne śoķduñ kim cümle ĥammāmda 

bi’l-cümle bugün (12) olanlar rāyiĥadan buñaldılar.” diyü Ǿıtāb eyledükde Ŧārāķ bildi 

ki külħāncınuñ rāyiĥasıdur. “Külħāna ben odun atdum. (13) Ġayrı nesne yoķdur. 

İnanmaz iseñ gel baķ.” didi. Ĥammāmcı daħı gelüp külħāna baķayım diyü başın 

egerken hemān Ŧārāķ (14) ǾAyyār eñsesinden niçe ķuçaķladıysa ĥammāmcı[yı] daħı 

külħānun içine atdı. Feryād iderek yandı gitdi. Ŧārāķ “Oġlan (15) ŧuyulduñ, ķaldır 

buradan ŧabanı yoħsa boġazı ele virürsin.” diyüp oradan ŧaban ķaldurdı. Ammā 

Mecūsįlerüñ (16) bir ķıssįsį śūretine girdi. Gezerek āteş-kede öñine geldi. Gördi ķıssįsler 

çoķ, bunların iclerine ķarışdı. (17) Baķdı bunların başları var. Adına Kübrān Rāhib 

dirler. Ŧārāķ gözetdi. Ķażā-yı ĥācete çıķınca boġazın śıķup (18) Kübrān’ı ķuyuya atdı. 

YaǾnį çeşme-kār yirine atdı. Kendi Kübrān’uñ śūretine girüp yirinde oturdı. O yañadan 

(19) ħalķ Ŧārāķ’ı ol ķadar aradılar kim bį-tāb ķaldılar. Aślā bir nām-ı nişān bulmadılar.  

 

Ötede külħānda ĥammāmcı daħı (20) yanup ķoķu dünyāyı ŧutdı. “Bre bu ne Ǿalāmetdür. 

Ĥammāmcı da gitdi. Bir ħaber getürmedi.” diyü tekrār bir ādem gönderdiler. (21) Ol 

ādem külħāna gelüp gördi. Kimse yoķdur. Külħānda iki ādem yanup siyāh kütük 

olmış. Ĥāśılı bu śaded ŧuyılup (22) ǾAnter Şāh’uñ ķulaġına degdi. Ĥerįfleri getürdüp 

suǿāl eyledi. Žannen bildiler kim bu Ŧārāķ ǾAyyār’uñ işidür. “Nice (23) idelim.” diyü 

müşāvere eylediler. Kübrān Rāhibi daǾvet idüp suǿāl idelim. Görelim ne cevāb virür.” 

diyüp āteş-kedeye (24) ādem gönderüp Kübrān diyü Ŧārāķ’ı getürdiler. ǾAnter Şāh 

ayaġa ŧurup ve yanına oturdup taǾžįm idüp (25) danışdı. “Şimdi niçe idelim? Ĥāliyā 

Ǿayyār ķalǾada ġāyib oldı. Ķorķaram ki bir fesād eyleye.” didi. Kübrān śūret [347a] (1) 

śūret Ŧārāķ dönüp: “Yā ǾAnter Şāh! Bu gice cümle rāhibler ile Nār-ı Nūr’a niyāz idüp 

Ǿayyāruñ ele girmesin isteyelim. (2) Lākin gerekdür kim beş kįse altun Nār-ı Nūr 

ĥuddāmına śadaķa viresin.” didi. ǾAnter Şāh: “Nola!” diyüp beş kįse altun (3) getürtdi. 

Ŧārāķ’a “Yine sen baħş eyle.” diyüp virdi. Ŧārāķ yanı śıra gelen rāhiblere “Aluñ!” 

diyüp ķalķdı. (4) Āteş-kedeye gitdi. Āteş-kedeye varup beş kįseyi bir ķodı. Ve cümle 

ķıssįsleri cemǾ idüp: “İşte pādişāhuñ (5) emri budur ki cümleñüz Nār-ı Nūr’a bu gice 

niyāz idüp Ǿayyāruñ ele girmesin dileyesüñüz.” diyü tenbįh eyledi. (6) Birazdan rāhibler 

ol kāra meşġūl olduķda kendi āteş-kedede sįm-zere ve cevāhire müteǾallıķ her ne buldı 

ise (7) aldı. Oradan ŧaban ķaldırup burca geldi. Gördi her ŧarafda bekci var. Ammā bir 
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ŧarafda gördi. Rūşenā az ve śadā yoķ. (8) Ol yire kemend atup yuķarı çıķdı. Gördi fi’l-

ĥaķįķa bekcileri uyur. Oradan kemendi ŧaşra aşurup indi. (9) Ŧoġrı orduya geldi.  

 

Meger Behrām-ı Evren-süvār ķaravul gezerdi. Ŧārāķ’ı görüp: “Nereye nā-bekār? 

kimsin?” diyü (10) üzerine geldi. Ŧārāķ ses idüp kendin bildürdi. Behrām ile görişüp 

başına gelen ser-encāmı naķl (11) eyledi. Andan çādırına gidüp yatdı. Śabāĥ oldı. 

Ķalķup dįvān-ı Hezįrān’a vardı. Hezįrān Ŧārāķ’ı (12) görüp: “Bre Ǿayyār! Dünden berü 

senüñ ķasāvetüñ çekerdük. Eyü hele selāmet geldüñ. Aĥvālüñ niçe oldı?” didi. Ŧārāķ 

(13) daħı tefśįl üzere cümle naķl eyledi. Erbāb-ı dįvān Ŧārāķ’uñ itdügi işlere taĥsįn 

itdiler. Hezįrān ol sāǾat (14) fermān eyledi. Kütür kütür ceng-i ĥarbįler çaldırup yidi 

kerre yüz biñ Ǿaskerüñ mübārızları ve tįr-endāzları (15) ve seng ü cūb-endāzları süvār 

olup ķalǾaya yüriyiş eylediler. İçerü de śabāĥ olup rāhibler gördiler. Kübrān (16) Rāhib 

yoķdur. Ve āteş-kedede ne ķadar sįm ü zerre müteǾallıķ eşyā var ise cümlesin almışlar. 

Ķıssįsler bu ĥāli görüp (17) ǾAnter Şāh’a ħaber eylediler. ǾAnter Şāh ġam-gįn olup 

“Taĥķįķ Kübrān śūretinde olan daħı Ŧārāķ ǾAyyār idi.” diyüp bunlar (18) bu śadedde 

iken ŧaşradan ceng-i ĥarbįler dögildi. Ve ǾAnter Şāh’a ħaber geldi kim: “Pādişāhum, 

ŧaşradan Ħudā-perestler binüp yüriyiş (19) eylediler.” diyü. ǾAnter Şāh daħı fermān 

eyledi. Yüz biñ Ǿasker burc-ı bārū üzerine dizilüp ĥāżır müĥeyyā ŧurdılar. Ŧaşradan (20) 

Hezįrān ķalǾaya yüriyiş idüp aħşam olınca ceng eylediler. ĶalǾa metįn olmaġ-ıla bir 

nesne ĥāśıl idemediler. Dönüp (21) ķondılar. Gerek ŧaşradan ve gerek içerüden vāfir 

kimesne telef oldı. Ol gice ārām idüp irtesi gün yine bindiler. Aħşam (22) olınca ķalǾa 

cengi idüp döndiler.  

 

Ĥāśıl-ı kelām yidi gün Hezįrān ķalǾaya yüriyiş eyledi. Olmadı. Zįrā ķalǾa śarb (23) ve 

metįn idi. Aħşam üsti dönüp: “Hezįrān yarın ceng olmasun. Hem Ǿasker diñlensün ve 

hem fetĥine bir çāre fikr (24) idelim.” didi. Ol gice geçüp śabāĥ oldı. ǾAnter Şāh gördi 

Yezdāñ-perestler cenge binmediler. Tāc-ħānede oturup (25) śaĥrāyı temāşā eylerken 

ķuşluķ maĥalli śaĥrādan berü bir incecik toz belürdi. Bād-ı śabā ķarşu varup ol tozı 

defǾ [347b] (1) idüp yaķın gelüp gördiler. Gelen Şaķāķ ǾAyyār’dur. ǾAnter Şāh şād oldı. 

“Tįz ķapuyı uśūl ile açup Ǿayyārı (2) içeri aluñ.” didi. Şaķāķ ǾAyyār daħı ķalǾa ķapusına 

gelüp ķapuyı açdılar. ǾAyyārı içeri alup yine ķapadılar. Şaķāķ (3) ǾAyyār ŧoġrı tāc-ħāne 

üzerinde ǾAnter Şāh’a varup buluşdı. “Seħāb-ı Zengį biñ er-ile geldi.” diyü müjde (4) 

eyledi. “Eyü maĥallinde irişdiñüz Ǿayyār. İşte Ħudā-perestler de geldi. Yidi gündür ki 
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bizümle ķalǾa cengi iderler. Ŧārāķ (5) ǾAyyār ise şöyle bir žarāfet ile elümden ħalāś 

olup śoñra tebdįl-i śūret adın Źerķūl ǾAyyār ķoyup nāme getürdi. (6) Ve şöyle bir iş 

eyledi.” diyüp naķl eyledi. “Ve ĥālā işte eñsemüñ zaĥm-ı sillesi daħı bellüdür.” diyüp 

eñsesin (7) gösterdi. Şaķāķ ǾAyyār teǿessüf idüp: “Hay meded ne yaman ġāfil 

bulunmışsın pādişāhum. Hįc ādem öyle Ǿayyārı (8) ele getürmiş iken śalıvirmemek 

gerek idi. Hele görelim Seħāb-ı Zengį gelsün ġayrı Ħudā-perestlerüñ işi tamām (9) olur. 

Hezįrān’a Seħāb-ı Zengį cevāb virür.” didiler. İkindi vaķti ġayrı tozlar ķopup yüz biñ 

er-ile Seħāb-ı Zengį (10) geldi. ǾAnter Şāh ķalǾa ķapuların açup Seħāb’ı ķarşulatdı. 

Seħāb-ı Zengį gelüp ŧaşra ķondı. Ve ǾAnter Şāh’a ħaber (11) gönderdi. “Ŧaşra çıķsun.” 

diyü. ǾAnter Şāh daħı ŧaşra çıķup iki kerre yüz biñ er-ile ŧaşrada ķarār eylediler. Andan 

(12) Fitne Rāy vezįr ile başladılar Ħudā-perestlerden şikâyete. Ħuśūśan Ŧārāķ 

ǾAyyār’dan çoķ şikāyet eylediler. Seħāb-ı (13) Zengį eyitdi: “Elem çekmeñ iy Şāh-ı 

Seylāb-zemįn ve iy vezįr-i tįre-dįn. Bizüm daħı Bįl-bār ǾAyyār kim ġarįm degüldür. 

Ol da (14) gelmek üzeredür. Hele gelsünler görsün ki Ŧārāķ didügüñ Ǿayyār Bįl-bā-yıla 

muķāvemet idebilür mi? Geldükde (15) görürsüz ki Ħudā-perestlere ne bāźįceler 

gösterse gerekdür. Fitne Rāy: “Bre meded bu lįke öyle olaydı zįrā (16) Nār-ı Nūr 

ħışmına uġrasın Ŧārāķ ǾAyyār daħı ħaśm-ı ķavįdür. Cihānuñ bir belā ve ķażāsıdur. 

Hemān ele girdügi sāǾat (17) amān zamān virmeyüp ķatl idelim.” didi.  

 

Meger Ŧārāķ ǾAyyār tebdįl-i śūret gelüp dįvān-ı ǾAnter Şāh’a girmiş idi. Bir kūşede 

(18) ŧurup Seħāb-ı Zengį gördi ziyāde ķattāl ve baŧŧāl zengįdür. Andan bu sözleri işidüp 

göñlinden Fitne Rāy’a (19) “Olsun melǾūn bu gice gelüp ben de bir eyü reng geçmezsem 

adum Ŧārāķ-ı Maġribį olmasun.” diyüp śabr eyledi. ǾAnter Şāh (20) Seħāb-ı Zengį’ye 

ol gün żiyāfet idüp Ǿaskerine nüzūl niǾmet taǾyįn eyledi. Ŧārāķ ǾAyyār ol aradan çıķup 

leşkere (21) geldi. Seħāb-ı Zengį’yi Hezįrān’a taǾrįf idüp “Çoķ mehįb zengįdür.” didi. 

Hezįrān-ı Fįl-süvār: “Ġam degül yā Ŧārāķ, Ħudā (22) kerįmdür. Ol daħı naśįbin alur. 

Ancaķ şimdiki ĥālde efendimüz Sihām-ı Ĥabeşį ħalāś olsa ol elümden ħalāś olsaķ” (23) 

didi. Ŧārāķ ǾAyyār: “Ħoş-imdi himmet eyleñ, bu lįke bu gice işüñ rāst getüre iy ser-

bāz-ı cihān.” diyüp duǾā eylediler.  

 

(24) Andan şebrev-āne ŧonların giyüp küffā[r] ordusına gitdi. Dįvān-ı ǾAnter Şāh’a bir 

kūşede temāşāya ŧurdı. ǾAnter Şāh (25) ile Fitne Rāy vezįr Seħāb-ı Zengį’nüñ ordu-yı 

seyyānesinde oturup Seħāb-ı Zengį “İşte Ħudā-perestlere şöyle ideyim. [348a] (1) 
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ideyim, böyle ideyim.” diyüp serħōş köpek ne herze yidügin bilmez. Lāf u güzāf 

ĥarmanın rūzgārına düşürüp (2) śavurmaķda idi. Tamām vaķt-i ħāba dek bunlar Ǿayş-ı 

śoĥbet idüp herkes bār-gāhına gitdi. Ve cāme-ħvābına (3) girüp ħvāba vardılar. Ŧārāķ 

ǾAyyār Fitne Rāy vezįrüñ etbāǾına ķarışup çādırına bile gitdi. Fitne Rāy (4) varınca cām 

ħābı ĥāżır idi. Śoyunup yatdı.  

 

Herkes ħāba varınca Rāy’uñ başı ucına gelüp gördi uyur. Tįz (5) cilbendinden400 dārū 

çıķarup burnına ŧutdı. Tamām Fitne Rāy dārūdan geçüp taĥt altına śaķladı. Kendi Fitne 

(6) Rāy śūretine girüp yirine yatdı. Śabāĥ oldı. Ġulāmlar gelüp Fitne Rāy vezįrdür bu 

Ŧārāķ’ı gördiler. ǾĀdet üzere (7) öñine śofra ve yimek getürüp bir miķdār bāde ile Ŧārāķ 

bunları ħora geçüre. Andan ester-i […]sına401 süvār olup dįvāna (8) vardı. Geçüp baş 

vezįr yirinde ķarār eyledi. Seħāb-ı Zengį pāy-i taĥt śandalįsinde ķarār eyledi. Eŝnā-yı 

müśāĥabetde (9) Ŧārāķ ǾAyyār Cihān-baħş śadedin açup “Sihām-ı Ĥabeşį’yi varup 

zindāndan getürüp ķatl eylesek eyü olurdı. (10) Zįrā ben ŧāliǾin yoķladum eger zindānda 

bu gice ķalursa ķurtulur. Bir daħı ele girmek muĥāldür. Bu maĥal Seħāb-ı (11) Zengį 

daħı ǾAnter Şāh’a: “VāķıǾā şāhum aśıl benüm bu diyāra geldigim Sihām-ı Ĥabeşį içün 

idi. Yoħsa sāǿirlerine (12) ne iǾtibār. Çünkim ele girmiş, getürsünler görelim. Naśıl 

pehlivāndur. Ķıyāfetine göre midür, degül midür? Seyr idelim.” didükde ǾAnter (13) 

Şāh daħı rāżį olup hemān Fitne Rāy śūret Ŧārıķ ǾAyyār yirinden ķalķup biraz kimesne 

ile ŧoġrı zindāna vardı. (14) Zindān-bāna şāhuñ fermānın bildirüp Ǿalāmetin gösterdi. 

Zindāncı daħı ķapuyı açup Ŧārıķ yanınca402 gelenleri cümle (15) ŧaşra ķoyup kendi 

yalñız içeri girdi. Cihān-baħş olduġı yire girdi. Kendin bildirüp “Buyuruñ hemān 

zindān (16) ķapusından yüriyiş idelim.” didi. Ve cümlesinüñ bendin aldı. Cihān-baħş 

eyitdi: “Yā Ŧārāķ! Çünkim ‘dįvāna getüreyim,’ (17) diyü gelmişsin imdi bizi yine bend 

eyle, dįvāna getür. Görelim ne muǾāmele iderler.” didi. Ŧārāķ ǾAyyār eyitdi: (18) 

“Dilāver ĥāżır ħalāś olmış iken kendüñi ĥusn-i iħtiyār-ile tekrār niçün bende itdirürsin? 

Şāyed ki iş ber-Ǿaķs (19) ola śoñra iş müşkil olur.” didi. “Bre hey Ǿayyār sen orasın 

neylersin, Ħudā ķādir. Hemān sen didügüm gibi eyle.” diyüp (20) kendin tekrār bend 

itdürdi. Ŧārāķ pehlivānları kūşede baġladı ki zūr idince çözile.  

 

                                                 
400 Metinde “çilbendinden”. 

401 Metinde “ ”. 
402 Metinde “yanınça”. 



 

 

298 

 

Andan bunları alup ŧaşra (21) çıķardı. Her birin bir cellāda virdi. Keşān-ber-keşān dįvān-

ı ǾAnter Şāh’a getürdiler. Ve naŧǾ-ı siyāsete dizdiler. (22) Seħāb-ı Zengį gördi Sihām-ı 

Ħabeşį didükleri pehlivān bir siyāh-çerde dilāver. Egerçi ķadd u ķāmetde az. Ammā 

ziyāde mehābet (23) var. Bu arada ǾAnter Şāh baş ķaldırup Cihān-baħş kįn ile ħıŧāb-ı 

Ǿıŧāb-ālūd eyleyüp baķar. “Bre iy Ĥabeşį (24) nā-bekār403 nice görürsin kendüñi. Sen ne 

ķıyās eylersin? Bir ĥāl-ile senün ĥaķķuñdan gelinmez mi śanurduñ? (25) İşte gör ĥālüñi, 

seni niçe ele getürdüm velākin seni şimdi öldürsem gerekdür. Söyle nice öldüreyim? 

Bu ĥuśūśda [348b] (1) ķatlüñ ŧarįķin kendiñe mufavveđ eyledüm. Ķanġı ölümi iħtiyār 

eylersin?” didi. Cihān-baħş gülüp: “Yā ǾAnter Şāh! Beni ele getürdigiñe (2) ne 

ġurūrlanursın. Ĥįle ile pehlivān bend eylemek erlik degüldür. Zūr-ı bāzūya mālik olup 

ķuvvet-ile cevāb virilmeyen dilāverleri (3) resm-i ķadįmdür. Yā cāzū yā Ǿayyār veyāħūd 

dārūlayup bend idegelmişler. El-ĥamdüli’l-lāh404 bend oldum ise śırŧum yire gelüp 

döge (4) döge bende eylemediler. Oralar hele ŧursun ammā yā ǾAnter Şāh! Sen 

müselmān-ı bende-i Sübĥān olup baña tābiǾ olmaz mısın śoñra seni (5) belki ķatl 

eylerem, kendüñe yazıķ eylersin.” didi. ǾAnter Şāh Cihān-baħş’uñ cevābına bi’ż-żarūrį 

güldi. “Bre nā-bekār Ĥabeşį zindāna (6) girdüginden dįvāne olmış ancaķ baķ ne söyler? 

Söyledügi sözi bre ķanı cellād? Şu nā-bekāruñ boynın ursun.” diyince cellād (7) ilerü 

gelüp tįġın Ǿuryān idüp diledi ki Cihān-baħş’a ĥavāle eyleye. Cihān-baħş bir kerre öyle 

bir naǾra urdı kim (8) dįvānda olanlaruñ cümlesi ġışş Ǿālemine vardı. Cihān-baħş 

cellāduñ başına bir muşt urup başı tārmār oldı. (9) Sāǿir pehlivānlar daħı bendlerin 

çözüp ellerine birer tįġ girüp ehl-i dįvāna girişdiler. Cihān-baħş ǾAnter Şāh taĥtında 

(10) otururken el śunup kemerinden ķavrayup ķaldurdı. Yire urdı. Ŧārāķ ǾAyyār Fitne 

Rāy śūretinde ǾAnter Şāh’uñ (11) üzerine düşüp iki destin ķafasına bend eyledi. ǾAnter 

Şāh feryād idüp “Bre neylersin yā Fitne Rāy? Saña noldı? Şaşduñ mı? (12) Beni ne 

baġlarsın? Ŧārāķ “MelǾūn ne yañıldum ve ne şaşdum? Ancaķ efendüm Sihām’uñ 

düşmenisin, seni anuñ-içün baġlaram.” (13) didi. Bu eŝnāda Seħāb-ı Zengį gördi kim 

Sihām-ı Ĥabeşį bendin ķırup ǾAnter Şāh’ı esįr eyledi. Hemān yirinden ķara ŧaġ gibi 

(14) ĥareket idüp “Hay nā-bekār Ĥabeşį! Neylersin?” diyüp elinde bir sengįn gürz var 

idi. Cihān-baħş’a ĥavāle eyledi. Cihān(15)-baħş el śunup çekdi. Gürzin elinden alup ve 

sįnesine bir muşt urdı. Seħāb ķıcın ķıcın gidüp yıķıldı. Göti (16) üzere düşmeyüp śırtı 

                                                 
403 Metinde “bā-bekārį”. 

404  “Allah’a hamdolsun”. 
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üzerine geldi. Ŧārāķ ǾAyyār Seħāb’uñ daħı ellerin bend idüp Cihān-baħş ǾAnter 

Şāh’uñ (17) taĥtın żabŧ idüp dįvānda olanları amān dilediler. Cihān-baħş geçüp pāy-i 

taĥtında ķarār eyledi. ǾAsker-i ǾAnter Şāh cümle (18) įmāna gelüp Cihān-baħş’a tābiǾ 

oldılar. Cihān-baħş ĶalǾa-i Seylāb-zemįn’i bütün żabŧ idüp Ŧārāķ ǾAyyār varup (19) 

çādırından Fitne Rāy vezįri de getürdi. Aĥvāl nice oldı ŧuyuldı. Seħāb ve ǾAnter ve 

Fitne Rāy ĥaps{d}e ķaldurdılar. (20) Arada ķatl ve firār iden Ǿaskerüñ māl ġanāyimin 

sāǿirlerine baħş idüp herkes ġanį olup Cihān-baħş bu fetĥ-i žafer (21) şükrānesi meclis 

ķurup ele cām alup Ǿayş-ı nūşa meşġūl oldı. Verā-yı perde-i ĥikmetden ne žuhūr eylese 

(22) gerekdür kimse bilmez.  

 

Rāvį-i şįrįn-zebān öyle naķl u beyān eyler kim: ĶalǾa-i Źerdāb Şāhı Seħāb-ı Zengį’yi 

Seylāb-źemįn’e (23) ǾAnter Şāh’uñ imdadına gönderüp śoñra Pil-pāy ǾAyyār geldükde 

anı daħı Seħāb-ı Zengį’nüñ ardınca göndermiş idi. İşte Pil-pāy (24) ŧaban ķaldırup 

“Ķandasın Seylāb-źemįn” diyüp revān oldı. Ĥikmet-i Bārį ol gün Seylāb-źemįn’e dāħil 

oldı kim (25) Cihān-baħş-ı Cihān-ārā ǾAnter Şāh ile Seħāb-ı Zengį’yi dįvānında ŧutup 

ĥaps eyledi. Ve bütün Ǿaskeri įmāna getürüp ordu-yı [349a] (1) ordu-yı İslām’a idħāl ve 

ol şevk-i Ǿažįm ile Ǿişret-i bį-melāl eylerdi. Çünkim Pil-pāy ǾAyyār geldi, gördi. Aĥvāl 

(2) böyle. Sihām-ı Ĥabeşį ǾAnter Şāh’ı ve Seħāb’ı esįr idüp bütün orduların żabŧ 

eylemiş. Ve cümlesin Ǿaskerüñ Ħudā-perest (3) eylemiş. Tebdįl-i śūret gelüp ordu-yı 

Cihān-baħş’a irdi. Bār-gāh-ı Ŧālįmūn’ı gördi. Andan pāy-i taĥtda Cihān-baħş’ı (4) 

gördi. Hezįrān-ı Fįl-süvār’ı gördi. Taĥsįn eyledi. Ve Ǿayyār başı maķāmında Ŧārāķ-ı 

Maġribį’yi gördi. Bir āfet-i cihān (5) rind-kārdān Ǿayyār ĥįle-resāndur kim gözleri 

necm-i seĥer gibi tāb-ı efgen ve ŧurduġı yirde vücūdı kūze-i sįm-āb-mānend (6) 

müteĥarrikü’l-beden Ǿayyārdur. Tamām seyr idüp cümlesin ħaber aldı. Ve ǾAnter ve 

Seħāb ve Fitne Rāy ķanda ĥaps eyledüklerin ħaber alup (7) bunı fikr idüp “Ol esįrleri 

ħalāś idüp ĶalǾa-i Źerdāb ŧarafına göndere. Andan Ŧārāķ ǾAyyār’ı bir ŧarįķ ĥįle-i ālūde 

(8) ile śayd idüp anı da bir maĥfūž yirde ĥaps eyledükden śoñra gele. Sihām-ı Ĥabeşį’yi 

daħı Hezįrān’ı405 cala. Ġayrısınuñ ĥaķķından (9) Seħāb gelür.” didi. Bu niyyet üzere 

ķarār virüp aħşam olınca śabr eyledi. Cihān-baħş ise “Düşmeni ber-ŧaraf eyledüm.” (10) 

diyü sürūr ile Ǿişret idüp Ŧārāķ ǾAyyār’ı meclisinden śalıvirmedi. Ŧārāķ ise Seħāb-ı 

Zengį’den muķaddem Pil-pāy’ı (11) işitmiş-idi. Ziyāde ĥaźer üzere idi. Amma neylesün 

                                                 
405 Metinde “Hezįzān”. 
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Cihān-baħş öyle iĥtimālātı ħāŧırına bile getürmedi. “Ķalķayım.” (12) didükce “Otur hey 

Ǿayyār! Biraz Ǿişret eyleyelim.” dirdi. Pil-pāy ǾAyyār gördi. Bunlar ġaflet üzere yiyüp 

içmekde. “Fırśat (13) maĥallidür.” diyüp ĥaps-ħāne çādırına vardı. Bekcileri uśūl ile 

dārūdan geçürüp ǾAnter Şāh ve Seħāb ve Fitne (14) Rāy’uñ yanlarına geldi. Bunlar daħı 

ĥaps olduķları ĥāli söyleşür. Seħāb-ı Zengį’ye “Ne dirsin pehlivān? Şol Ĥabeşį (15) nā-

bekārınuñ ķuvvet ü śalābetine ki gelüp dįvānda bendin ķırup bu śūretle cümlemüzi esįr 

eyleye. Bā-ĥuśūś senüñ gibi (16) pehlivānı bir sille ile yıķup bende çeke. Yā şol nā-

bekār Ǿayyāra ne dirsin ki Fitne Rāy śūret gelüp bu pā-bendi (17) bize gice.” diyüp 

ǾAnter Şāh dögünürken Pįl-pāy{i} ǾAyyār bunlaruñ ķarşusına gelüp Ǿaşķ eyledi ve 

kendin bildürdi. (18) Bunlar Pįl-pāy ǾAyyār’ı görince şād olup sevindüklerinden 

aġlaşdılar. “Bre meded yā Pįl-pāy! Ŧuyılmadın bizi şu aradan (19) ħalāś eyle.” didiler. 

Pįl-pāy ǾAyyār eyitdi: “Elem çekmeñ.” diyüp bunlaruñ üçin daħı bendlerini alup ħalāś 

eyledi ve çādıruñ (20) bir ŧarafın yarup bunları ŧaşra çıķardı. Bir tenhā yirde “Siz ŧuruñ.” 

diyüp varup üc raħş peydā idüp getürdi. Bu (21) üc nā-bekārları atlara bindirüp “Varuñ 

imdi siz Źerdūn Şāh yanına gidüñ. Benüm bunda daħı işüm vardur.” diyüp bunları (22) 

ĶalǾa-i Źerdāb ŧarafına gönderdi. Kendü yine oradan dönüp ordu-yı İslām’a girdi.  

 

Meger bu maĥalle dek Ŧārāķ (23) ǾAyyār daħı Cihān-baħş ile Ǿişret idüp ziyāde mest 

olmışdı. Ķalķup çādırına giderken Pįl-pāy ǾAyyār daħı (24) gelürdi. Rāst gelüp gördi. 

Ġāyet serħōş olmış, gitmege mecāli yoķ. Ħalįfeleri güc-ile ķoltuġına girüp (25) 

getürdiler. “Eyü fırśat vaķtidür.” diyüp gözetdi. Şaķāķ ǾAyyār ise “Cihān-baħş 

yalñızdur.” diyüp bār-gāh-ı Ŧālįmūn’a gitdi. [349b] (1) Ŧārāķ ǾAyyār’ı çünkim çādırına 

getürüp cāme-ħāba yaturdılar. Birazdan cümlesi ħvāba vardı. Pil-pāy ǾAyyār yab yab 

(2) çādıruñ bir ŧarafından girüp ol bekcileri cümle406 dārūdan geçürdi. Andan Ŧārāķ’uñ 

yatduġı serįre çıķup gördi. (3) Ŧārāķ Ǿālemüñ fitnesinden ġāfil ve bį-ħaber bunı pāk 

dārū virüp bend eyledi. Ve kilįm perdeye ķoyup śalla śırt (4) eyledi. Ve çıķup “Ķandasın 

ĶalǾa-i Źerdāb?” diyüp ŧaban ķaldurdı. Az zamānda ĶalǾa-i Źerdāb’a irişdi. Ĥattā 

yolda ǾAnter (5) Şāh ve Seħāb ve Fitne Rāy’a irüp bunları geçdi. ĶalǾa-i Źerdāb’dan 

girüp fikr eyledi. “Ben bu Ǿayyārı şimdi Zerdūn (6) Şāh’a götürüp teslįm eylesem şāyed 

ki nā-bekār bir ŧarįķ ile Zerdūn Şāh’uñ elinden ħalāś olup śoñra baña reng geçe. (7) 
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Hele şimdiki ĥālde varup kendi ħānemde ĥaps idüp varayım Sihām-ı Ĥabeşį ile 

Hezįrān’ı getürüp Zerdūn (8) Şāh’dan Ǿažįm Ǿaŧıyye alayım.” didi. Ŧoġrı ħānesine vardı.  

 

Ammā üstād eydür: Meger Pil-pāy ǾAyyār’uñ Ǿavratı yoġıdı. (9) Yaķında mürd olmışdı. 

Ancaķ bir maĥbūbe duħteri var idi. Adına Şehre Bānū dirlerdi. Ziyāde ĥüsn-i cemāl 

śāĥibi bānū (10) idi. Tamām bulūġa irüp ferz ve turunc bostanı yirinden ķoymış sidikli 

Faŧoş gibi ķanı senüñ işte benüm diyenlerden idi. (11) Pil-pāy gelüp daķķ-ı bāb idince 

Şehr Bānū “Kimdür ol?” diyüp ķapuya geldi. Ve açup gördi. Pederi Pil-pāy’dur. 

Ammā döşünde (12) bir şey var, içeri girüp kilįm perdeyi döşünden407 indirüp yire ķodı 

ve açup Ŧārāķ ǾAyyār’ı çıķardı. Şehre Bānū gördi (13) bir Ǿayyār-ı ŧarrār ħançer-

güzārdur ki felek çenberinden geçer. Bānū gördügi gibi Ŧārāķ’a māǿil oldı. Pederi Pil-

pāy’a eyitdi: “Devletüm (14) ata! Bu ĥerįf nedür? Bunda neye getürdüñ?” didi. Pil-pāy 

ǾAyyār gülüp: “Yā Şehre Bānū! Bu nā-bekāra Ŧārāķ-ı Maġribį dirler. İşte Seylāb-

(15)źemįn üzere ǾAnter Şāh’a gelen Ħudā-perestlerüñ baş Ǿayyārıdur. ǾAnter Şāh’ı 

ŧutup bütün Ǿaskerin Ħudā-perest itmişler. İşte ben (16) varup ǾAnter Şāh’ı vezįri Fitne 

Rāy ile bizüm Seħāb-ı Zengį’yi ħalāś idüp hele Nār-ı Nūr virdi bu nā-bekārı daħı (17) 

āsān-vech üzere ele getürüp işte bunda getürdüm. Göreyim seni bir ħoşca żabŧ idüp 

dārūsın eksük eyleme. Olmaya ki (18) Ǿaķlın başına getürüp bir ŧarįķ ile ĥįlesine aldanup 

elden çıķarasın. Śoñra çoķ fesād eyler.” didi. Ve Ǿažįm (19) tenbįh ve teǿkįd eyleyüp 

Ŧārāķ’ı öyle bend ile dārūlı bir yirde ĥaps eyledi. Ve ķızına biraz dārū virüp: “Dārūsı 

(20) defǾ olduķça vir kim belki baña birķaç gün eglenmek iķtiżā eyleye.” diyüp bıraķdı. 

Kendi {ve} Ǿazm-i Seylāb-źemįn (21) eyledi.  

 

Eź-įn-cānib çünkim śabāĥ oldı. Ĥaps-ħāne öñinde yatan bekçiler ķalķup içeri girdiler. 

ne gördiler, ic (22) ŧarafda olan bekciler yatur. Esįrler yoķdur. Bunları güc-ile 

uyandurdılar. Dārūlı idiler. Hele bunlar daħı bu ĥāli görüp ĥayf (23) eylediler. Ammā 

çi-fāǿide esįrler gitmiş. Cümle ittifāk ile gelüp Cihān-baħş’a eyitdiler. “Devletlü śāĥib-

ķırān! Bu gice esįrleri ħalāś (24) eylemişler. Ve bu Şaķāķ ǾAyyār “Taĥķįk bu iş Pil-

pā’nuñdur.” didi. Cihān-baħş: “Ķanı Ŧārāķ ǾAyyār? Gelsün, görelim ol daħı ne 

mülāĥaža (25) eyler?” diyü ādem gönderdi. Ŧārāķ’uñ çādırına gelüp gördiler. Ħalįfe ve 
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şākirdleri Ŧārāķ’ı ararlar. “Yataġından bu gice ġāyib [350a] (1) ġāyib oldı. Bilmezüz ne 

ĥāle uġradı.” diyü cevāb virdiler.  

 

Ħāśılı gördiler Ŧārāķ daħı yoķdur. Bildiler kim Pil-pāy (2) ǾAyyār śayd eyledi. Gelüp 

Cihān-baħş’a bildürdiler. Cihān-baħş Ŧārāķ içün ġam-gįn olup Şaķāķ’a: “Var yā 

Şaķāķ, ĶalǾa-i Źerdāb (3) ŧarafında Ŧārıķ’dan ve esįrlerden bir ħaber alup getür. 

Görelim fi’l-ĥaķįķa Pil-pāy’uñ işi midür yoħsa bir ġayrı ĥāl mi vāķiǾ oldı? (4) Śıĥĥatin 

bilelim.” didi. Şaķāķ ǾAyyār daħı “Nola!” diyüp ŧaban ķaldurdı. ǾAzm-i ĶalǾa-i 

Źerdāb eyledi.  

 

Rāvį eydür: Pil-pāy (5) ǾAyyār daħı öteden gelürdi. Gördi ķarşudan bir ķaraltu gelür. 

“Ney ki?” diyüp ormana śapup ormandan baķdı. Gelen Şaķāķ (6) ǾAyyār’dur. Tįzye 

Ŧārāķ ǾAyyār’uñ śūretine girüp Şaķāķ ǾAyyār’uñ öñine çıķdı. Şaķāķ gördi gelen 

Ŧārāķ’dur. Segirdüp (7) öñinde temennā eyledi. Pįl-pāy ǾAyyār: “Merĥabā yā Şaķāķ! 

Ķanda gidersin?” didi. Şaķāķ ǾAyyār: “Ben saña giderem, bu gice ĥaps-ħāne (8) çādırı 

yarılup esįrler gitmiş. Sihām-ı Ĥabeşį’ye gelüp ħaber virdiler. Seni aratdı. Sen daħı 

yataġuñdan ġāyib olmışsın. (9) Beni ħaber almaķ içün Sihām-ı Ĥabeşį ĶalǾa-i Źerdāb 

ŧarafına gönderdi. İşte şimdi saña rāst geldüm.” didi. Ŧārāķ (10) śūretinde Pįl-pāy 

ǾAyyār gülüp: “Belį yā Şaķāķ! Pil-pāy didükleri ĥarām-zāde gelüp esįrleri ħalāś 

eylemiş. Bir āl ile birer at (11) bulup süvār idüp Źerdāb cānibine süvār idüp göndermiş. 

Kendi gelüp beni mest iken ġāfil avlayup bend idüp (12) alup gitmiş. Yolda Ǿaķlım 

başıma geldi. Hele bir ŧarįķ ile elinden boşanup Pįl-pāy[’ı] dutdum. Bir maġārada ĥaps 

idüp (13) esįrleri ħaber alup ardlarından irişdüm. Bunlara dārūlı śu içirüp bend eyledüm. 

Nā-gāh üzerime Źerdāb ŧarafından (14) biraz kimse gelüp bunları ormana çeküp kendüm 

geldüm. Murādum birķaç nefer Ǿayyār alup varup birer leşi yine getürmek (15) idi. Eyü 

saña rāst geldüm. Bre meded dönüp varalım, ikisin bārį senüñle alup getürelim.” didi. 

Şaķāķ408 ǾAyyār gerçek śanup (16) oradan dönüp Źerdāb ŧarafında revāne oldılar. 

Amma Pįl-pāy ǾAyyār uśūl ile yol üzere dārūlı ĥelvā bıraġup Şaķāķ (17) buldı. “Žāhir 

biri düşürmişdür.” diyüp Pįl-pāy alup biraz yir gibi olup “Poħ ne laŧįf ĥalvā imiş.” 

diyüp nıśfın (18) Şaķāķ’a virdi. Şaķāķ yidi ķıyās idüp kendi daħı yidi. Dārūlı idi. Fi’l-

ĥāl irüp “Bre bre baña ne oldı? (19) Ĥalvā dārūlı imiş ancaķ.” diyüp Bil-bāy’a diķķat 
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ile baķınca bildi. “Hay ĥarām-zāde!” diyüp diledi ki selāmete gide. Olmadı. (20) Yıķılup 

bį-hūş oldı. Pįl-pāy Şaķāķ ǾAyyār’ı bend idüp: “Neyleyem?” diyü fikr eyledi. “ĶalǾa-

i Źerdāb’a409 iletsem gec olur.” diyüp (21) “Hele ŧaġuñ birinde bir maġāra buldı. Şaķāķ 

ǾAyyār’ı ol maġārada ķoyup kendi Şaķāķ śūretine girüp ŧoġrı leşkere (22) Cihān-baħş’a 

geldi. Bār-gāh-ı Ŧālįmūn’a girüp Cihān-baħş öñinde yir öpdi. Cihān-baħş eyitdi: “Yā 

Şaķāk! Nice oldı? (23) Orada ħaber alabildüñ mi?” didi. Pil-pāy Şaķāķ śūretinde: “Ħayır 

devletlü śāĥib-ķırān! Aśla bir nām u nişan yoķdur. Velākin Pįl-pāy (24) ǾAyyār’uñ işi 

olduġına şek şübhe yoķdur.” didi. Bu ĥāl üzere ol güni geçürdiler. Aħşam oldı. Pįl-pāy 

ǾAyyār (25) Cihān-baħş beglerin vādįsinde serā-perde-i Ŧālįmūn’da ķaldı. Cihān-baħş 

daħı efkār ile vāfir zamān uyumadı. Bāde [350b] (1) içerdi. Tā kim gicenüñ iki baħşı 

ķaldı. ǾĀķıbet Cihān-baħş mest olup gözlerin ħvāb aldı. Serįr üzere (2) cāme-ħvāb tezyįn 

eylediler. Śoyunup yatdı. Şöyle böyle dir iken gözine uyķu gelüp uyudı. Pįl-pāy (3) 

ǾAyyār şād olup yab yab yirinden ķalķup Cihān-baħş’uñ başı uçına geldi. Ve 

cilbendinden dārū çıķarup (4) ıraķdan Cihān-baħş’uñ burnına ŧutıvirdi. Cihān-baħş daħı 

içerü nefes alınca dārūyı çekdi. Damaġına (5) irüp dārūdan geçdi. Pįl-pāy ǾAyyār 

tiziyye Cihān-baħş’ı ķıvraķ bend idüp arķasına aldı. Ve bārgāhuñ (6) bir semtinden 

bulup “Ķandasın ĶalǾa-i Źerdāb410” diyüp revāne oldı. Ammā Cihān-baħş sengįn 

dilāver (7) olmaķ ile güc-ile götürürdi.  

 

Bįl-pāy ǾAyyār gitmekde, bizüm dāstānumuz Ŧārıķ ǾAyyār’a geldi. Rāvį-i şįrįn-

(8)zebān eydür: Pįl-pāy ǾAyyār Ŧārıķ’ı ķızına bıraġup gitdi. Pįl-pāy ǾAyyār gidince 

Şehre Bānū Ŧārıķ’uñ yanına (9) geldi. ǾAķlın başına getürdi. Ve bir ķarañu yirde 

“ǾAcabā beni kim bend eyledi. Ve bu ara neredür?” diyüp dört ŧarafına baķınurken (10) 

ķarşusında bir şuǾle var. “Ne ola?” diyü baķınca ne gördi bir pençe-i āfitāb bir duħter-

i ħūb-cemāl kendüye baķup (11) güler. Ŧārıķ ǾAyyār daħı gördigi sāǾat ķapıldı. Ammā 

bilmez kimdür. Bu maĥal Şehre Bānū daħı gördi Ŧārıķ Ǿaķlı başına (12) geldi. Ħıŧāb 

idüp: “Niçesin iy ser-bāz-ı mümtāz?” didükde Ŧārıķ eyitdi: “Niçe olsam gerek iy şāh-

ı ħūbān (13) ve iy sulŧāñ? Şimdiki ĥālde işte bend-i esįrüm. Ammā ġālibā siz kimsin ve 

beni ne ŧarįķ-ile ele getürdüñ? Senüñle evvelden (14) baña ħuśūmetüñ nedendür?” didi. 

Bānū gülüp: “ǾAyyār benüm senüñle ħuśūmetüm yoķdur. Belki şimden girü dost 

olavuz. (15) Ammā Ǿayyārlardan vefā olmaz, neyleyem.” didi. Ŧārıķ gördi sözi dostluķ 

                                                 
409 Metinde “Źerdāy’a”. 
410 Metinde “Derźāb”. 
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yüzinden görinür. Göñlinden “Ķorķaram (16) bu mekkāre cāzūdur. Žāhir beni cām 

ħvābumdan uyurken gelüp beni siĥrden geçürüp ķapup bunda getürüp baġladı. (17) ve 

siĥrüm aldı.” diyüp bu mülāĥažaya düşdi. Ammā Şehre Bānū Ŧārıķ’a “ǾAyyār seni 

bunda Pįl-pāy ǾAyyār getürdi ki (18) ĶalǾa-i Źerdūn şāhınuñ Ǿayyār başısıdur. Ve 

benüm pederümdür. Ve baña Şehre Bānū dirler. Seni bugün bunda getürüp (19) ‘Bu 

Ǿayyāra Ŧārıķ-ı Maġribį dirler, Sihām-ı Ĥabeşį’nüñ Ǿayyārıdur. Ele getürdüm, pek 

śaķın ķaçurursın. Ben varup Sihām’ı (20) daħı ele getürüp pādişāhum Źerdūn Şāh’a 

śatabileydüm bārį müft olmasun.’ didi. Ve yine Seylāb-zemįn (21) cānibine gitdi ki 

Sihām-ı Ĥabeşį’yi yā bend veyāħūd başın kesüp Źerdūn Şāh’a getürüp Ǿažįm inǾām 

ile zįrā birāderi ǾAnter (22) Şāh daħı ħalāś olup dün gelüp buluşmışlardı. Zerdūn Şāh 

ǾAnter’i istiķbāl idüp Seħāb-ı Zengį yine pāy-i (23) taĥta geçüp aĥvāli naķl eylediler. 

ǾAnter Şāh birāderi Zerdūn Şāh’a Sihām-ı Ĥabeşį’den şikāyet idüp aġladı. Zerdūn (24) 

Şāh: ‘Elem çekme Pįl-pāy ǾAyyār anlaruñ ĥaķķından gelür.’ diyü tesellį virüp żiyāfete 

başladı. Ammā Pįl-pāy ǾAyyār Ǿazm-i Seylāb-zemįn (25) idüp vardı. Cihān-baħş’a fırśat 

bulup dārūladı. Arķasına urup getürdi.” Şimdi Şehr[e] Bānū Ŧārıķ ǾAyyār’a böyle 

[351a]411 (1) Ǿayyāra böyle naķl idince Ŧārıķ ǾAyyār gayretinden aġlamaġa başladı. 

Şehre Bānū: “Ne aġlarsın Ǿayyār? Žāhir bu Ǿayyārlıķdur. (2) Eger ħalāś olursan bir vaķt 

olur ki sen daħı anı ŧutup ĥaps eylersin.” Ŧārıķ ǾAyyār eyitdi: “Bre yoķ iy (3) bānū-yı 

cihān! Ben kendi ĥālime aġlamam, ķorķaram ki varup efendüm Sihām-ı Ĥabeşį’ye bir 

reng eyler veyāħūd bir żarar (4) eyler. Ancaķ iy bānū-yı cihān! Gel beni śalıvir. 

Gideyim, saña çoķ eyiligüm ŧoķunur.” didi. Şehre Bānū gülüp eyitdi: (5) “Yā Ŧārıķ ben 

seni şimdi śalıvirürdüm ammā ķorķaram pederime ķıyarsın. Bir daħı beni unudup ġayrı 

añmazsın. Eger (6) beni menkūĥluġa ķabūl eylerseñ ben daħı seni ħalāś eylerem. Lākin 

neyleyem Ǿayyārlarda vefā yoķdur.” didi. Ŧārıķ bildi ki (7) ķızuñ kendüye meyli vardur. 

Şād olup dönüp eyitdi: “İy bānū-yı cihān! Öyle söylersin, niçün bu žanna (8) düşersin. 

Tek sen beni ħalāś idüp śalıvir dįnüm ĥaķķı-çün pederüñ daħı öldürmeyüp kendime 

yār-ı ķarındaş (9) ideyim. Ve seni de şebistān idüp Ǿažįm Ǿizzet ideyim.” Įmān-ı ġalįž 

ile Şehre Bānū’yı inandurdı. Hem Ǿayyāruñ (10) daħı sözi rāst idi. Şehre Bānū tįz gelüp 

Ŧārıķ’un bendin alup śalıvirdi. Ŧārıķ bendin ħalāś (11) olınca şükr-i Yezdān idüp bir 

muǾallaķ atup ŧutup bānūyı iki yañaķlarından öpüp ķoçdı. Bir rivāyetde (12) leblerinden 

daħı öpdi dirler. Ammā rivayet-i żaǾįfdür ķavl-i cumhūr üzere degüldür. 

                                                 
411 Bu sayfa yazma metinde 24 satırdan oluşmaktadır. 
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Ĥāśılı “Seni Ħudā’ya ıśmarladum (13) iy ārām-ı cānum. Ben inşāǿa’l-lāhu’r-raĥmān412 

seni tįz gelüp buluram.” didi. Ve berķ-ı ħāŧıf gibi bir kerre Pįl-pāy ǾAyyār’uñ (14) 

ħānesinden çıķup Ǿazm-i rāh eyledi. Öyle giderdi ki gūyā bād-ı śar-śar gibi. Ol ķadar 

gitdi ki Seylā[b] [źe]mįne yaķın (15) geldi. Pįl-pāy ǾAyyār daħı ķarşudan bir ķaraltu 

belürdi. Ŧārıķ ǾAyyār bu ķaraltuyı görüp “ǾAcabā ney ki?” diyüp yoluñ (16) bir ŧarafına 

śapup puśuya girdi. Ve puśudan temāşāya ŧurdı. Ol ķaraltu gele gele Ŧārıķ ǾAyyār’uñ 

öñine geldi. Meger bu gelen (17) Pįl-pāy ǾAyyār idi. Arķasında kilįm perde içinde 

Cihān-baħş iñleyüp gelür. Ŧārıķ ǾAyyār Pįl-pāy’ı görince “Arķasında yüki var, (18) Hay 

laǾįn kim bilür kimi çalmışdur.” diyüp hemān puśudan añsuzın çıķup yıldırım gibi 

irişdi. Pįl-pāy’uñ eñsesi (19) kökine bir teber dögdüsi öyle urdı kim Pįl-pāy ǾAyyār 

añsuzın kendüyi cin çarpdı ķıyās eyledi. Yüzinüñ üzerine (20) yıķılınca kilįm perdenüñ 

uçı elinden çıķup Cihān-baħş kilįm perde ile yuvarlanup içinden ŧaşra çıķdı. Ŧārıķ (21) 

amān virmeyüp ol dem Pįl-pā’nuñ iki destin ķafasına bend eyledi.  

 

Andan Cihān-baħş gördi öyle dārūlı. Cihān’uñ (22) gidenden bį-ħaber tįz yüzine acı 

bādem yaġıyla śarb sirke sürüp Cihān-baħş aġsırdı. ǾAķlı başına gelüp gözin (23) açdı. 

Gördi bi orman kenārında cāme-ħvāb esbābı ile yaŧur. Ķarşusında Ŧārıķ ǾAyyār ve bir 

Ǿayyārı bende çekmiş. (24) Kendüye nažar eyler. Ŧārıķ’a eyitdi: “Nedür bu ĥāl yā Ŧārıķ? 

Ben de bunda ne zamāñ geldüm ve bend eyledügüñ Ǿayyār kimdür?” diyü suǿāl 

[351b]413 (1) eyledükde Ŧārıķ temennā idüp: “İşte bu Ǿayyār ġālibā Bįl-pā ǾAyyār dirler 

muķaddem gelüp serħōş çādırumda dārūlayup çalmış. (2) Kendi evi ki Źerdāb 

ķalǾasındadur, aña getürüp ķızına teslįm eyleyüp gitmiş. Oradan gelüp sizi çalup bu 

menzile (3) ķadar getür. İşte414 ben ķuluñ daħı rāst gelüp bizi eyledügi pā-bendüñ 

dārūsın kendi başına eyledük.” diyüp anları anda (4) ķoyup Cihān-baħş’a raħş peydā 

idüp Cihān-baħş bindi ve döndi. Orduda kimsenüñ bu ĥālden ħaberi yoķ idi. (5) Ammā 

Ŧārāķ ǾAyyār Pįl-pāy Ǿan-ķaśdın öldürmek murād eyledi kim ķorķup İslām’a gelsün, 

diyü Pįl-pāy ǾAyyār’ķa eyitdi: “Ser-bāz-ı cihān, beni (6) öldürürsüñ ammā śoñra Saķāķ 

ǾAyyār’a yazıķ eylersin. Zįrā Şaķāķ ĥāliyā benüm ĥapsümdedür. Bir muĥālif yirdedür. 

Ol daħı anda ac ve śusuz (7) helāk olur.” didi. Ŧārıķ ǾAyyār eyitdi: “[İ]mdi gel Şaķāķ’uñ 

                                                 
412  “Rahman olan Allah dilerse”. 
413 Bu sayfa yazma metinde 24 satırdan oluşmaktadır. 
414 Metinde “İste”. 
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oldıġı maĥalli baña göster. Dįnüm ĥaķķı-çün öldürmeyem seni.” diyüp yemįn (8) 

eyledi. Pįl-pāy ǾAyyār daħı “Nola!” diyüp ol ĥaps eyledügi maġāra ŧarafına revāne 

oldılar.  

 

Rāvį ķavlince ol maĥal ki (9) Pil-pāy ǾAyyār Şaķāķ’ı Ŧārıķ śūret yolda ķızıl üzüm 

yidürüp dārūladı ve getürüp ol maġārada ĥaps eyledi. Kendi dönüp (10) Cihān-baħş’ı 

çalmaġa gitdi. Ammā maġāranuñ içinde Şaķāķ’uñ yataraķ dārūsı defǾ oldı. Gözin açdı, 

gördi elleri ķafasında (11) baġlu ve kemendüñ bir ucı bir ažįm senge baġlu. Ve 

kemendüñ bir ucı bir tārįd-i mevzıǾdur. ǾAyyār “Beni bunda böyle kim getürüp böyle 

maĥalde (12) bıraġup gitdi. Ben ħōd Źerdāb cānibine sulŧān-ı Ǿayyār içün giderken yolda 

rāst gelüp Pil-pāy ‘Şunda bir yirde ĥapsdür. (13) Yüri varup alalım.’ diyüp gitdük. Yolda 

üzüm bulup yidük. Ġālibā dārūlı imiş. Zįrā ġayrı bilmem.” diyüp bu efkār (14) ile ķaldı.  

 

Ħulāśa ħōd çāre yoķ. Kendi kendüye ĥayf iderken nā-gāh maġāra ķapusı açılup içerüye 

(15) rūşenā415 girüp meger Pįl-pāy maġāra ķapusın çalı ve ŧaş ile örtüp rūşenā girmezdi. 

Şimdi rūşenā416 (16) girince Şaķāķ bildi ki kendüyi bunda getürendür. Gelene nažar 

eyledi. Gördi iki kimse içeri girdiler.  

 

(17) Üstād eydür: Pįl-pāy ile Ŧārıķ içeri girince Ŧārıķ gelüp Şaķāķ’uñ yanına “ǾAşķ 

olsun yā Şaķāķ ǾAyyār!” (18) ĥicāb eyledi. “İy śulŧanum, Ǿayyārān görürsin ĥālümi ne 

suǿāl idersin, luŧf eyle, beni ħalāś eyle.” diyüp (19) aġlamaġa başladı. Ŧārıķ gülüp bunuñ 

bendin aldı. Şaķāķ gelüp Ŧārıķ’uñ elin öpüp temennā eyledi. “Ve beni bunda (20) kim 

getürdi?” didi. Ŧārāķ: “İşte seni bu Ǿayyār śayd idüp getürmiş.” diyince Şaķāķ baķdı, 

tiziyye bilmeyüp “ Yā bu Ǿayyār (21) kimdür?”417 Ŧārıķ kim idügin diyüvirdi. Şaķāķ 

bilüp Pįl-pāy ǾAyyār’a “kānnehū nikāh ile ħıŧāb olsun. (22) Nā-bekār įmāna gelmezseñ 

ben de bilürem saña neylerem.” didi. Ammā Ŧārıķ Pįl-pāy teflįf-i İslām eyledi. Pil-pāy 

çünkim (23) öldürmemege Şehr[e] Bānū ile Ǿahd u yemįn eylemiş-idi. “Bārį müft 

gitmesün.” diyüp pāk dārūladı. Andan śūretine ķoyup (24) kendi daħı Pil-pāy’uñ 

śūretine girdi. Pįl-pāy ǾAyyār’ı dārūlı kilįm perdesine ķapup śalla śırt eyledi. Şaķāķ’a  

                                                 
415 Metinde “dūşenā”. 
416 Metinde “rūsenā”. 
417 Metinde “kimidür”. 
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[352a] (1) Şaķāķ’a: “Var yā Şaķāķ sen Ǿaskere efendimüze Sihām-ı Ĥabeşį daħı şimdiye 

dek varmışdur.” Şaķāķ leşkere döndi. (2) Ŧārıķ Pįl-pāy’ı alup Zerdāb ŧarafına revān oldı. 

Ammā Pil-pāy’ı alup gitdi. Ammā bu ŧarafdan çünkim śabāĥ (3) oldı. Cihān-baħş’uñ 

çādırına girüp baķdılar Cihān-baħş yoķdur. “Ķażā-yı ĥācete mi gitdi?” diyü 

ķademgāha (4) gelüp yoķladılar. Yoķdur. Bir feryād ķopdı, “Efendimüz Sihām-ı Ĥabeşį 

bu gice ġāyib olmış.” diyü cümle begler ħaber-dār (5) olup bunlar bu telāşda iken nā-

gāh Cihān-baħş-ı Cihān-ārā bir ŧarafdan žuhūr idüp geldi. ǾAsker Cihān(6)-baħş’ı görüp 

şād oldılar. “İşte efendimüz Sihām-ı Ĥabeşį geliyor.” diyü beglere müjde eylediler. 

Hele Cihān-baħş (7) bār-gāh-ı Ŧālįmūn Şāh’a gelüp raħşından indi. Girüp pāy-i taĥtında 

ķarār eylediler. Şāhlar ve begler gelüp temennā ķıldılar. (8) Yirlerinde ķarār eylediler. 

“Ve ķanda idügin sizi araduķ, nice oldı?” diyü “Bunuñ aślı nedür?” didüklerinde (9) 

Cihān-baħş daħı vuķūǾı üzere ħaber virdi. Bunlar hele ĥamd idüp “Ħaŧā olmadın 

sulŧān-ı Ǿayyārān (10) irişmiş.” didiler. Nā-gāh Şaķāķ ǾAyyār da geldi. Cihān-baħş Ŧārıķ 

ǾAyyār’ı suǿāl eyledi. Şaķāķ “Pil-pā’yı dārūlayup (11) kendi śūretine ķoyup ve kendi 

Pil-pāy ǾAyyār śūretine girüp ĶalǾa-i Źerdāb’a Zerdūn Şāh’a śatmaġa (12) gitdi. Baña 

‘Sen var orduya. Ben de çoķ eglenmem, gelürem.’ didi. Ben de geldüm.” didi. İşte 

bunlar Ŧārıķ-ı Maġribį’nüñ gelmesine (13) muntažır oldılar.  

 

Ammā eź-įn-cānib Ŧārıķ ǾAyyār Pįl-pāy śūretinde ŧoġrı ĶalǾa-i Zerdāb’a geldi. Dįvān-

ı Zerdūn (14) Şāh’a girdi. Ālāt-ı mulāĥaža yir öpüp kilįm perde ile Pįl-pāy śūretinde 

duǾā idüp: “Pādişāhum Sihām-ı Ĥabeşį’nüñ (15) Ǿayyār başısı olan Ŧārıķ ǾAyyār’dur. 

Bunı evvel şikār idüp śoñra Sihām’ı şikār itdüm. Bir maġārada ĥaps idüp (16) işte 

Ǿayyārı bunda getürdüm. Ammā arada birķaç defǾa kelleden çıķayazdum. ǾAžįm 

zaĥmet çekdüm. Eger şāhlar riǾāyet (17) iderlerse fi’l-ĥāl Sihām-ı Ĥabeşį’yi daħı 

ķoduġum yirden alup gelürem.” didi. ǾAnter Şāh olsun Fitne Rāy olsun (18) Ǿažįm şād 

olup Pįl-pāy diyü Ŧārıķ ǾAyyār’a duǾā eylediler. Dört kįse altun Zerdūn Şāh virüp 

ǾAnter Şāh daħı (19) bulunanı virdi. Fitne Rāy daħı virdi. Ŧārıķ bunları alup andan Pil-

pāy’ı bunlara teslįm eyledi. “İmdi ben varup (20) Sihām-ı Ĥabeşį’yi getüreyim.” diyüp 

andan doġrı Pįlpā’nuñ ħānesine vardı. Şehre Bānū ķapuyı açup gördi pederi (21) Pil-

pāy geldi. Ķarşulayup “Babam” diyüp Ŧārıķ’uñ elin öpdi. Ŧārıķ’uñ murādı Şehre 

Bānū’ya “Ħoş geldüñ babacıġum! (22) Başuma gelen ķażāyı ŧuymazsın, ol getürdigüñ 

Ǿayyār gice ġāyib oldı. Bilmem bir duǾā mı bilürdi yoħsa ħuddāma mı (23) mālik idi. 

Ĥāśılı ķaçdı.” diyüp ķorķusından aġlamaġa başladı. Ŧārıķ gülüp: “İy bānū iş şimdi 
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ġayrı yüzden (24) oldı.” diyüp Şehre Bānū’yı ŧutdı. Sįnesine çeküp yañaķlarından öpdi. 

Ancaķ iy bānū ol Ǿayyār beni ŧutup (25) zūr ile Ħudā-perest eyledi ve yemįn virüp bu 

cānibe gönderdi. Meger seni görüp cān-ı göñülden sañaǾāşıķ u üftāde [352b] (1) olmış. 

Elbetde var ķızuñ Şehre Bānū’yı baña getürüp menkūĥelige vir.” didi. Ben de “Nola” 

diyüp geldüm. Evde olan eşyāyı (2) śoñra gelür aluram. Benüm Ǿaķlum kesdi ki bu 

diyārı Sihām-ı Ĥabeşį alur. Ol zamāñ yine ħāne bizümdür.” diyüp bānū da şād418 oldı. 

Andan (3) “Elem çekerdi ki niçün ol Ǿayyārı ķaçurduñ?” diyüp belki babam Pįl-pāy 

ǾAyyār baña Ǿıtāb eyler.” diyü Ammā gördi ki didügi gibi olmadı. (4) Ĥaž eyledi. Tįz 

ħānelerinde olan altun ve gümüş aǾvānından bulduķlarını alup bānūyı şehrden bu 

taķrįb üzere bir ĥāl-ile (5) çıķarup bir raħşa bindürüp kendi rikābına düşüp Ǿazm-i 

Seylāb-zemįn eyledi. Az zamānda gelüp Seylāb-zemįn’e irdi. (6) Orduya girüp çādırına 

varup Şehre Bānū’ya başķa çādır ķurup ĥāśılı kendin bildürdi. Şehre Bānū Ŧārıķ’uñ (7) 

ĥįlesine ħayrān oldı. Babası Pil-pāy aĥvālinden suǿāl eyledi. Ŧārıķ eyitdi: “Elem 

çekme iy bānū-yı cihān! Śaġdur. Ancaķ kendi (8) śūretüme ķoyup Zerdūn Şāh’a ve 

ǾAnter Şāh’a śatdum.” didi. Oradan ķalķup dįvāna vardı. Cihān-baħş görüp: (9) 

“Merĥabā yā Ŧārıķ! Pil-pā’yı niçe eyledüñ?” didükde Ŧārıķ ǾAyyār daħı olduġı gibi 

naķl eyledi. Cihān-baħş üç güne dek tedārük (10) görülsün. Dördinci gün gö{r}çdür 

ĶalǾa-i Źerdūn üzere, diyü münādįler nidā idüp herkes tedārüke başladılar. Bu arada 

(11) Ŧārıķ-ı Maġribį Şaķāķ ǾAyyār’a tenbįh eyledi. “Bir ħoş baśįret üzere ol, zįrā kim 

benüm niyyetüm yine Zerdāb ķalǾasına varmaķdur.” (12) didi. Ol dem tebdįl-i śūret olup 

ŧaban aldı. ĶalǾa-i Źerdāb’ irüp dįvān-ı Źerdūn Şāh’a girdi. Bir kūşede durdı.  

 

(13) Eź-įn-cānib Ŧārıķ ǾAyyār Pįlpā’yı kendi śūretine ķoyup şāhlara śatup: “Varayım 

Sihām-ı Ĥabeşį’yi getüreyim.” diyüp gitdi. (14) Ŧārıķ gidince Pįl-pāy ǾAyyār’uñ Ǿaķlını 

başına getürdiler. Pįl-pāy göz açup kendüyi Źerdūn Şāh divanında gördi. (15) Elleri 

ķafasında bend ve siyāset meydānında ŧurur. Cümle erbāb-ı dįvān kendüsine nāžır. 

TaǾaccüb idüp: “Eyü seyr, ben Sihām-ı (16) Ĥabeşį’yi çaldum. Yolda getürürken Ŧārıķ 

gelüp beni ŧutdı. Maġāraya varup Şaķāķ ǾAyyār’ı ħalāś eyledük. Besbelli nā-bekār (17) 

Ŧārıķ dārūlayup beni bunda getürmişler.” diyü fikrde. Ammā Źerdūn Şāh’a bu arada 

“Nā-bekār Ǿayyār! Nice görürsin kendüñi? (18) Şimdi seni ne Ǿaźāb-ile helāk ideyim.” 

didi. Pįl-pāy ǾAyyār gülüp: “Pādişāhum benüm ne śucum vardur ki helāk eylersin? (19) 

                                                 
418 Metinde “şāź”. 
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Žāhir bu Ǿayyārlıķ ĥālidür. Gāh şöyle gāh böyle olur. Bu āna dek ķanġı ħiźmetüñden 

yüz çevirdüm? Eger ‘Niçün Sihām’ı (20) getürmedüñ?’ dirseñ varup fırśat bulup 

dārūladum. Ve leşkerden çıķarup bunda getürürken ķażārā nā-bekār Ŧārıķ (21) bir ĥįle 

ile ķızum Şehre Bānū’nuñ elinden ħalāś olup yolda rāst geldüm. Añsuzın arķamda 

Sihām gibi bir baŧŧāl (22) ve sengįn yük var iken urup yıķdı. Sihām’ı ħalāś eyledi ve 

beni bend eyledi. Ġayrı bilmem niçe oldı. İşte kendimi bunda419 (23) buldum.” didi. 

ǾAnter ve Fitne Rāy “Hay nā-bekār! Gördüñ mi ben Ŧārıķ degülem, Pįl-pāy 

ǾAyyār’am, dimek ister. Żarāfet ile elimüzden (24) ħalāś olmaķ diler.” didiler. Pįl-pāy 

ǾAyyār feryād idüp: “Ben Pįl-pāy’am.” didükçe dögdiler. Hele Pįl-pāy ǾAyyār 

kendüsidür. Bildiler (25) ve śalıvirüp suǿāl eylediler. Pįl-pāy olduġı gibi naķl eyledi. Ol 

aradan evine vardı. Ne gördi evinde esbāb u eşyādan [353a] (1) u eşyādan aķçe eyler 

nesne ķalmamış. Gūyā ķuşcılar tekkesine dönmiş. Ķızı Şehre Bānū’dan daħı eŝer 

yoķdur. Feryād idüp (2) döndi. Yine dįvān-ı Źerdūn Şāh’a vardı. Aġlayup śaçın śaķalın 

yoldı. Olan aĥvāli naķl eyledi. “Evim (3) ħarāb olmış. Ķızum daħı yoķdur.” didi. 

Źerdūn Şāh ġażabından “Maĥal olsun, bre nā-bekār sen daħı Ǿayyārsın. Bir śakārįn (4) 

Ǿayyāra cevāb viremeyüp kendüñi bu ĥāle getürdüñ.” diyü Ǿažįm Ǿıtāb eyledi. Pįl-pāy 

ǾAyyār ziyāde ĥacįl ve şerm-sār olup (5) ĥicābından eyitdi: “Pādişāhum, bu defǾa ġāfil 

bulundum başıma bu ĥāl geldi. BaǾde’l-yevm eger bir daħı bu śūretde dįvānuña (6) 

gelürsem işte dįvānda olanlar ĥāżır meclis şāhid olsun amān ve zamān virmeyüp 

boynum ur. Şimden girü ben de (7) bilürem. Ol nā-bekāra neylerem. Bā-ħuśūś ķızımı 

ayardup götüre. Mā[l] mülküm gide. Bu intiķāmı aña ķor mıyam.” diyüp çıķdı (8) gitdi. 

Źerdūn Şāh dönüp ķarındaşı ǾAnter Şāh’a ve Fitne Raǿy’a “Nā-bekār Ǿayyārı 

dārıltdum. Ġayrı şimden girü (9) lā-büdd bir ĥerze yir yisin çaluñ.” didi. Anlar daħı “Bu 

lįke öyle olaydı. Ķorķaruz kim yine boġazı ele vire. Zįrā (10) ol nā-bekār Ŧārıķ çoķ 

ĥįlekār fettān Ǿayyār imiş.” didiler.  

 

Ol gün geçdi. İrtesi gün Zerdūn Şāh yine (11) dįvān idüp ķarındaşı ǾAnter Şāh geçüp 

Zerdūn Şāh’uñ yanında ķarār eyledi. Fitne Rāy vezāret yirinde (12) ve Seħāb-ı Zengį 

pāy-i taĥt śandalįsinde ķarār idüp ol idi ki işte Ŧārıķ tebdįl-i śūret gelüp bir kūşede (13) 

ķarār eyledi. Gördi Pil-pāy ǾAyyār görinmez Ǿaceb nice oldı, śalıvirdiler mi yoħsa 

ĥapse mi atdılar. Tecessüse (14) başladı. Hele bir ĥāl-ile ħaber aldı ki ħalāś olmış velākin 
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ķanda gitdügin kimse bilmez. “Hįc degül nā-bekār yine leşker-i (15) İslām ŧarafına gitdi. 

Aħź-ı intiķām içün varayım göreyim, bir fezāĥat eylemesün.” diyüp dįvāndan çıķdı. 

Murād (16) eyledi ki dönüp Seylāb-źemįn’e gide. Fikr idüp “Bunda bu ķadar zaĥmet 

çeküp gelmiş iken boş gitmek münāsib (17) degüldür. Bārį geldügüm bilsünler.” diyüp 

śabr eyledi. Aħşam olup herkes ħāba varduķda ibtidā Fitne Rāy (18) vezįrüñ çādırına 

girdi. Ser-vaķtine irdi. Pāk dārūdan geçürdi. Enbān-ı Ǿayyārįsinden bir keskin usŧura 

(19) çıķarup Fitne Rāy’uñ śaķalın bıyıġın tıraş eyledi. Andan yüzin elvān rengle naķş 

idüp başına bir ĥaśır (20) külāh giydürdi. Uçında tilkü ķuyruġı ve çınġıraķlar var idi. 

Egnine bir eşek çulı geyürdi. Nesi var ise (21) alup oradan Zerdūn Şāh’uñ ħazįnesine 

girüp śandıķların boşaldup oradan döndi. Ŧaban (22) ķaldırup śabāĥ olınca Seylāb-

zemįnde leşker-i İslām’a irişdi. O yañadan çünkim śabāĥ oldı. (23) Fitne Rāy’uñ 

ādemleri Fitne Rāy’ı ķaldırup libās giydireler. Gördiler Fitne Rāy cāme-ħvābında 

yoķdur. Ancaķ (24) yirinde bir dįv-i ber-naķş bir ŧarafa şekl yatup uyur. Ammā yüzine 

baķan ħayrān olur. Bunlar Fitne Rāy’ı bu heyǿetde gördiler (25) şaşdılar. Ve ħavfa düşüp 

girü ķaçdılar. Birbirlerine ħaber virüp “Efendimüz Fitne Rāy vezįri bu gice cinnįler 

[353b] (1) çalup yirine bir münaķķaş cinnį yatmış.” didiler. “Bre ne söylersiz gerçek mi 

dirsiz? diyü ġulāmlar birbiri ardınca cümle gelüp (2) gördiler. Ammā kimse yanına 

varmaġa ħavf ider.  

 

ǾĀķıbet gördiler olmaz, varup ǾAnter Şāh’a ve Źerdūn Şāh’a (3) bildürdiler. Şāhlar daħı 

şaşup “Eyü temāşā!” diyüp süvār oldılar. Gelüp çādırdan içeri girmege ħavf (4) iderler. 

Tamām ıraķdan seyr idüp baķarlarken Fitne Rāy vezįrüñ daħı dārūsı gidüp gözin açdı. 

(5) Gördi bį-vaķt zamān olmış. Ve bār-gāh ķapusında Ǿažįm ġalebe var. “ǾAceb bunuñ 

aślı ne ola?” diyüp ķalķdı. (6) Cāme-ħāb üzere oturdı. Ve aları aları çādırdan ŧaşra 

baķınca çādır ķapusında olan şāhlar (7) ve begler cümle ħavflarından girü ķaçdılar. 

Fitne Rāy ħayrete düşüp bir yire dįvān ķaķdı. Ġulāmlar Fitne Rāy’ı (8) fehm eylediler. 

Ammā yine şüpheden ĥālį degüller. “Sen kimsin?” Fitne Rāy ġażabından “Bre nedir 

bu bunlar kim olsam gerek žāhir (9) işte vezįr Fitne Rāy’um.” didükde bunlar biraz 

yaķlaşup “Be saña noldı kim böyle ķanı śaķal bıyıķ?” “Yā benüm çehremde (10) ne var? 

Śaķalum benüm niçe oldı?” diyü el sürdi, gördi yirinde eŝer yoķdur. Ŧamŧazlaķ420 

olmış. “Bre benüm śaķalumı kim (11) çaldı. Tez çalanı getürüñ yoħsa śoñra sizi ķatl 
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iderem.” Ġulāmlar “Hele bir kerre yüziñe baķ. Baĥt-ı şūm (12) saña ne ŧarza naķş śūret 

ider.” Bir āyine getürüp Fitne Raǿy’uñ eline virdiler. Eline alup baķınca kendüsin (13) 

bir nādįde śūret görüp ħavfından elinde olan āyineyi yire urdı.  

 

Ħāśılı Fitne Rāy olduġını bilüp (14) şāhlar daħı yanına geldiler. “Bu ne ħāldür?” didiler. 

“Taĥķįķ bunı Ŧārıķ ǾAyyār işlemişdür.” didiler. Bu arada şāhlaruñ ħazįne-dārları (15) 

gelüp ħazįnelere uġrı girüp “Vāfir śandıķ boşalmış.” didiler. Ŧārıķ ǾAyyār’dur bunlar 

ġam-gįn oldılar. Fitne (16) Rāy’a libās geyürdiler. Boyasın yüz biñ belā ile yıķayup 

yüzine niķāb aśdı. Oradan dönüp dįvāna (17) geldi. Ŧārıķ’uñ işine gāh darıldılar, gāh 

Fitne Rāy’uñ aĥvāline gülüşdiler. İşde bunlar bu ĥāl üzere ķaldılar. (18) Berüden üç gün 

tamām tedārüklerin gördiler. Dördinci gün ĶalǾa-i Seylāb-zemįn öñinden göc idüp (19) 

ķalķdılar. “Ķandasın ĶalǾa-i Źerdāb?” diyüp revāne oldılar. O yañadan Źerdūn Şāh’a 

“Yarın Sihām-ı Ĥabeşį (20) gelüp muķābil ķonar.” diyü ħaber virdüklerinde bunlar 

Ǿažįm ġam u telāşa düşdiler. Seħāb-ı Zengį yine lāf-ı güzāfa (21) başlayup “Elem 

çekmeñ iy şāhlar! Sihām-ı Ħabeşį’ye ben cevāb virürem. Ol zamān ġāfil bulundum. 

Hay beni ġafletle (22) ŧutdı. Yoħsa meydān gününde bir kerre darılup murād eyledügüm 

zamān otuz bār-gįr bir iki at tersin yimege ķādirem.” (23) diyüp bunlara teselli virdi. 

Zerdūn Şāh aślından aĥvāli görmemiş-idi, bilmez ammā ǾAnter Şāh ile Fitne Rāy (24) 

görmişlerdi. Nice olduġın bilürler. Seħāb-ı Zengį’nüñ lāf urduġına aldanmazlar. Yine 

ümįd-vār “Belki bir ŧarįķ (25) ile cevāb virile.” dirdi. Bunlar da tedārüklerinde oldılar. 

İrtesi gün gördiler tozlar numāyān olup ķırķ biñ [354a] (1) ķırķ biñ er-ile Behrām-ı 

Evren-süvār ālāy ile geldi. Bār-gāh-ı Ŧālįmūn Şāh’ı bir yire ķurdı. Sāǿir şāhlaruñ (2) ve 

pehlivānlaruñ daħı bār-gāhları ķuruldı. Andan bölük bölük İslām Ǿaskeri gelüp yollı 

yolınca ķonup ķarār (3) eylediler. Cümleden śoñra Cihān-baħş gelüp Ǿażamet-i tām 

birle begler piyāde istiķbāl idüp öñine düşüp bār-gāh-ı Ŧālįmūn’a (4) getürdiler. Cihān-

bahş bār-gāha girüp yirinde ķarār idince tįz Ǿaskeri olan Behrām-ı Evren-süvār’a 

fermān eyledi. “Üç gün (5) āsāyiş dördinci gün dįvāndur.” Behrām daħı yir yir Ǿaskerde 

münādįler nidā idüp Ǿaskeri āgāh eylediler.  

 

Herkes kendi (6) kārına meşġūl olup üç gün mürūr eyledi. Dördinci gün dįvān kūslerine 

ŧurralar urup herkes dįvāna (7) gelüp yirlü yirinde ķarār eylediler. Cihān-baħş baş 

ķaldırup dānālara baķup: “İy dānālar! Yazuñ Zerdūn Şāh’a (8) şu siyāķ üzere bir nāme.” 

didi. Dānā eline ķaġıd ve ħāme alup Cihān-baħş’uñ murādı üzere bir mufaśśal nāme 
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(9) inşā idüp Cihān-baħş’a virüp Cihān-baħş gözden geçürdi. Üzerine mühr urup Ŧārıķ 

ǾAyyār’uñ (10) eline virdi. “Var Ǿayyār bu nāmeyi Źerdūn Şāh’a ilet. Şāfį cevāb ne ise 

getür.” didi. Ŧārıķ “Nola!” (11) diyüp nāmeyi alup ŧaban ķaldurup ordu-yı küffāra irdi. 

Bār-gāh-ı Źerdūn Şāh’a varup kendin (12) Ǿarż eyledi. Serhengān Źerdūn Şāh’a ħaber 

virüp destūr oldı. Ŧārıķ ǾAyyār’ı içerüye (13) aldılar. Ŧārıķ içeri girüp Źerdūn Şāh öñine 

varınca ādābı icrādan śoñra çıķarup nāmeyi virdi. (14) Źerdūn Şāh pür-ġażab nāmeyi 

alup eyitdi: “Nā-bekār Ǿayyār! Gelüp ol fezāĥati eyledüñ, şimdi seni ne Ǿaźāb (15) ile 

helāk ideyim?” didi. Ŧārıķ ǾAyyār inkār eyledi. Benüm didügüñ işden ħaberüm 

yoķdur.” didi. Hele Źerdūn (16) Şāh nāmenüñ mührin bozup dānā eline virdi. Dānā 

ayaġa ŧurup ķırāǿat eyledi. Evvelinde nām-ı Ħudā andan (17) benüm ķatumdan ki ĥāliyā 

dāmen-i Ķāf’dan žuhūr idüp Ǿāleme tįġ uran śāĥib-ķırān-ı cihān velvele-ārā-yı zemįn-

i zamān (18) olan Sihām-ı Ĥabeşį’yem. Sen ki ĶalǾa-i Źerdāb şāhı olan Zerdūn Şāh’sın. 

Nāmem vuśūl bulduķda benüm hapsümden (19) ķaçup yanıña varan ǾAnter Şāh’ı ve 

Fitne Rāy didükleri vezįri ve kendi pehlivānuñ olan Seħāb-ı Zengį’yi ŧutup (20) bende 

çeküp bu ŧarafa gönderesin. Ve kendüñ daħı seni ve beni on sekiz biñ Ǿālemi ketm-i 

Ǿademden vücūda getüren (21) Allāh’ı bir bilmeyüp kendi elüñle yapduġuñ āteşe 

ŧaparmışsın. İmdi tįġ-ı ber-dendān ve kefen-i ber-gerdān gelüp ħāk-pāyüme (22) yüz 

sürüp įmān-ı İslām’ı ķabūl idüp benümle dünyā ve āħiret yār-ı ķardaş olup saǾādet-i 

fi’d-dāreyn bulasın. (23) Eger ‘Yoķ’ diyüp Ǿinād ve muħālefet eylerseñ vaķtüñe ĥāżır 

olup ‘Bilmedüm ve işitmedüm.’ dimeyesin. Śoñra fırśat bulup (24) Ǿināyet-i Bārį ile 

saña ġālib olduķda keserem başuñı. Dökerem ķanuñı. Ķaldururam Ǿālemden nām-ı 

nişānuñı. Bir ħoşça fikr (25) idüp Ǿāķıl kimesnelerüñ var ise anlar ile {ile} müşāvere 

idüp baña cevāb-ı şāfį gönderesin.” diyüp nāmeyi tamām [354b] (1) eylemiş. Źerdūn 

Şāh nāmeden bu cevābları işidüp bir zamān fikre vardı. Andan baş ķaldırup “Var 

Ǿayyār (2) ol efendüñ olan Sihām-ı Ĥabeşį’ye söyle. Bundan aña varup iŧāǾat idüp dįnine 

girer yoķdur. Eger murādı (3) ceng ise bildüginden ķalmasun. Yarın meydānda cevāb 

alsun.” didi. Ŧārıķ ǾAyyār’uñ cāǿizesin virmemek (4) murād eyledi. Ammā ķarındaşı 

şāh ile Fitne Rāy: “Vir pādişāhum śoñra iş ġayrı olur.” diyüp Ŧārıķ’uñ aĥvālin (5) 

bildürdiler. Zerdūn Şāh daħı virüp Ŧārıķ ǾAyyār oradan çıķınca Zerdūn emr eyledi. 

“Yarın cengdür.” diyü. (6) Münādįler nidā olındı. Ŧārıķ ǾAyyār bunı da işidüp ŧaban 

aldı. Leşker-i İslām’a gelüp dįvān-ı Cihān-baħş’a (7) girüp temennādan śoñra aĥvāli 

ħaber virdi. Ve ceng nidā olunduġın bildürdi. Cihān-baħş “Ħoş imdi günāhı (8) 
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boynına.” diyüp Behrām-ı Evren-süvār’a fermān eyledi. ǾAskerde “Yarın cengdür. 

Düşmen mālı yaġmadur.” diyü yir yir münādįler (9) nidā olındı.  

 

Ħāśıl-ı kelām ŧarafeynden tedārüklerin görüp śabāĥa muntažır oldılar. Çünkim ol gice 

mürūr idüp (10) śabāĥ oldı. Gün gösterüp iki cānibden ceng-i ħarbįler çalınup at, fįl ve 

gergedānlarına süvār oldılar. ǾAlemler (11) tuġlar ķaldırup Ǿazm-i meydān eylediler. 

Birbirlerine muķābil ve muķārįn olup ālāylar baġlandı. Śaflar düzildi. Siyāh (12) 

meydān merkezine endāz olup “Āyā bugün meydāna kim girecekdür?” didüklerinde 

bir kerre hemān ķıble-gāh-ı leşkerden Cihān(13)-baħş altında olan raħş-ı peymānesin 

sürüp yanar āteş gibi meydāna girdi. Ammā ġāyet meydāna girdi bu ķadar (14) begler 

berāber gidüp tamām miyān-ı śaĥn-ı ġāye varınca begler selāmlayup döndiler. Yine 

yirlerine gelüp temāşāya (15) ŧurdılar. Cihān-baħş Ŧārıķ ǾAyyār ile ol ķadar luǾb-ı hüner 

gösterdi kim dost düşmen taĥsįn eyledi. Andan (16) raħş başın keşįde ķılup yönin 

Źerdūn Şāh ŧarafına ŧutdı. Ve bülend-āvāz ile “Çünkim iy Źerdūn Şāh! Nāmem (17) ile 

Ǿāmil olmaduñ, imdi meydānuma eş gönder. Çoķ dirseñ didüm ālāyuña virdüm Ǿālemi 

fenāya.” diyüp naǾra (18) urduķda küffār Ǿaskerine heybet düşdi. Źerdūn Şāh śaġ ve śola 

baķup “Bir er yoķ mıdur girüp şol (19) nā-bekār Ĥabeşį’nüñ ĥaķķından gele. Daħı ne 

ŧurursun.” diyince Źerdūn Şāh pehlivānlarından bir dilāver at sürüp (20) irişdi. Cihān-

baħş’uñ öñin alup baķa “İy Ĥabeşį! Ne çaġırup baġırursın hįc dimez misin Źerdūn Şāh 

pehlivānları (21) ġażaba gelüp biri {biri} meydāna girüp Ǿarżum yıķar?” diyince Cihān-

baħş gülüp: “Di imdi dilāver görelim (22) ĥamle eyle, benüm Ǿarżum yıķmaġa ķādir olur 

Źerdūn Şāh’uñ pehlivānlarından var mıdur?” didi. Ol pehlivān “Yā ĥamle (23) idince 

ne lāzım gelür?” diyüp el nįzeye vardı. Raħşına meydān virüp dönüp irişdi. Cihāñ-

baħş’a bir nįze (24) śundı. Cihān-baħş bunuñ nįzesin ķolçaġıyla çarpup menǾ eyledi. Ol 

pehlivān gördi nįze ile olmadı. (25) Nįzesin zemįne zerk idüp ŧarafeylinden gürzin çekdi. 

İrüp Cihān-baħş’a bir đarb urdı. Cihān-baħş bunuñ [355a] (1) bunuñ gürzin daħı el 

ayasına alup śalıvirdi. Ĥerįf tekrār geldi. Cihān-baħş tekrār geldügin daħı menǾ idüp 

(2) düvālinden ķapdı. Ŧārıķ’a virdi. Ŧārıķ-ı Maġribį iki destin ķafasına bend ve boġazına 

pālheng teber dögdisi (3) ile dögerek Ǿalem sāyesine iletdi. Cihān-baħş meydānda ķalup 

cevelān eyledi. Ve er ŧaleb eyledi. Bir pehlivān daħı girdi. (4) Ol daħı bir nįze iki gürz 

urdı. Cihān-baħş anuñ da ĥamlelerin menǾ idüp bend eyledi.  

 



 

 

314 

 

Ħulāśa-i kelām Źerdūn (5) Şāh pehlivānlarına ġayret gelüp birbiri ardınca on beş ķadar 

pehlivān girdi. Cihān-baħş vaķt-i žuhr olınca (6) cümlesin bende ceküp Ǿalem dibine 

gönderdi. Daħı kendi ālātına yapışmadı. Źerdūn Şāh Cihān-baħş’uñ bu cengin (7) görüp 

gözi ķorķdı. “Bre nā-bekār Ħabeşį! Ne zehr-i helāhil olur?” diyü telāşa düşdi. Ammā 

ķarındaşı ǾAnter Şāh (8) olsun Fitne Rāy olsun eyitdiler: “Bu nā-bekāra böyle 

pehlivānlar birbir girmek ile cevāb virmek güçdür. Yā ķavį (9) dilāvere muĥtāc veyāħūd 

ĥįleye muĥtācdur ki bu nā-bekāra cevāb virile.” didiler. Ol Pįl-pāy ǾAyyār anda 

ŧururdı. (10) Źerdūn Şāh dönüp: “İy nā-bekār! Sen daħı zuǾm-ı fāsidüñçe Ǿayyārum 

dirsin baķ Ŧārıķ ǾAyyār saña ne rengler (11) eyledi. Sen anı ele getürmege ķādir 

olmaduñ. Bir kerre ele getürdüñ bir ķızdan çıķduñ.” didi. Pil-pāy: “Ħoş imdi (12) 

pādişāhum, olmaya, illā ħayr Nār-ı Nūr’uñ himmeti olursa ben anlaruñ cümlesin ele 

getürürem.” diyü biraz lāf urdı. Źerdūn (13) Şāh: “Hele Pil-pāy mahāretüñ bilemendi 

söyleme.” diyüp śaġ ve śola baķınca gözi ser-Ǿaskeri olan Talħāb-ı Tįġ-zen’e (14) rāst 

geldi. Źerdūn Şāh’uñ bir ser-Ǿaskeri var idi. Talħāb-ı Tįġ-zen dirler yüz on dört arış 

ķaddi var idi. (15) Ziyāde ġażūb ve eyi tįġ ķullanur pehlivān idi. Aña işāret eyledi gir 

meydāna, diyü Talħāb hemān raħşın meydāna (16) sürüp yanar āteş gibi Cihān-baħş’uñ 

öñin alup Ǿaşķ eyledi. Cihān-baħş merĥabā idüp: “Ħoş geldüñ pehlivān! Kim (17) dirler 

saña? Ġālibā bir merd dilāvere beñzersin.” didükde Talħāb daħı eyitdi: “Yā Sihām-ı 

Ĥabeşį! Benüm adıma Talħāb-ı Tįġ-zen (18) dirler. Ĥāliyā Źerdūn Şāh’uñ ser-

Ǿaskeriyem.” didi. Cihān-baħş daħı “Di imdi ĥamle eyle görelim.” didi. Źerdūn (19) 

Şāh’a ser-Ǿasker olduġuñ ķadar var mısın? Yoħsa işüñ lāf mıdur?” didükde Talħāb 

nįzesin ķapup dümmin baġalda (20) żabŧ u rabŧ eyledi. Ve yalmanın bindügi raħşuñ 

bināgūşından aşurup raħş peymāsına on yidi on sekiz adım (21) miķdārı meydān virdi. 

Öteden bir geliş421 geldi kim görenler Talħāb’uñ gelişinden vehm eyledi. Ammā 

Cihān-baħş sedd-i İskender (22) gibi sįne gerüp ŧurdı. Talħāb-ı Tamām ħaŧā yirine 

geldükde terāzū-yı rikāba dürüst baśup Cihān-baħş’a bir nįze śundı. (23) Cihān-baħş 

bunuñ nįzesin begenüp siper-i Ŧālįmūn’ı berāber virüp yalman-ı nįze āyine-i siperi pūs 

eyledükde Cihān-baħş (24) çarpup siper köyki ile Talħāb’uñ nįzesin vücūdından üc ķarış 

miķdārı alarġada menǾ eyledi. Talħāb nįzesin (25) żabŧ idüp geçüp ser-i meydāna vardı. 

Öteden gelüp gördi ħaśmı bį-maĥābā nįl-i āhen gibi meydānda ŧurur. Hemān [355b] (1) 

nįzesin źemįne źerk idüp ŧarafeylinden gürz-i girānın çıķardı. On ikinci baħşından 
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ķapup irişdi. Cihān (2)-baħş’a bir đarb-ı gürz ĥavāle eyledi. Cihān-baħş gürz-i Ŧālįmūn 

Şāh’ı çeküp öyle çarpdı ki Talħāb’uñ elinden (3) gürz az ķaldı ki fırlayup gide. Güc-ile 

gürzin żabŧ eyledi. Öteden dönüp ol öyke ile bir đarb-ı (4) şedįd urdı. Cihān-baħş anı da 

menǾ idüp nevbet kendüye geldi. Kendü kendüye “Şol dilāver Źerdūn Şāh’uñ (5) ser-

Ǿaskeri imiş. Yine ĥālince nāmdār geçinür. Belki İslām’a {İslām’a} gele. Tįziyye 

Ǿarżın yıķmayayım.” diyüp nįze-i Ŧālįmūn (6) Şāh’ı eline aldı. Evren-gūş-ı Baĥrį’ye 

meydān virüp öteden döndi. İrüp rıfķ ile miķdārına göre (7) Talħāb’a bir nįze śundı. 

Talhāb gördi. Nįze-i Ŧālįmūn’uñ gelişi cān almaķ ķaśdına gelür, tiziyye siperin ķapup 

cān (8) ĥavliyle berāber virdi. Yalman-ı nįze āyine-i siperi pūs eyledükde Ǿalev Ǿalev 

āteşler śaçıldı. Eŧrafında olan (9) ħār-ħāşākı yaķdı. Talħāb’uñ ķolları bükilüp siper 

gögsine ķapandı. Az ķaldı ki birbir yüzinden güźer eyleye. Yine (10) Cihān-baħş 

muǾāvenet idüp imsāk-ı deşt eyledi. Yalman-ı nįzeyi āyine-i siperden ķaydırup ķoltuķ 

altına (11) uġratdı. Cebe ve cevşenin yarup ħalķaların zemįne kevākib miŝāl śaçaraķ 

Cihān-baħş nįzesin żabŧ idüp geçüp ser-i meydāna (12) vardı. Talħāb-ı Tįġ-zen Cihān-

baħş’dan bir nįze yidi kim daħı müddet-i Ǿömründe böyle nįze görmemiş-idi. Gözi 

alası döndi. Vücūdı (13) ĥımār-bāz gibi lerze-nāk oldı. Cihān-baħş ne rütbede dilāver 

olduġın añladı. Ve kendiden ümįdi ķaŧǾ eyledi. Ammā Cihān(14)-baħş-ı Cihān-ārā 

öteden dönüp el gürz-i Ŧālįmūn Şāh’a urdı. Sekizinci ķīrāŧından ŧutup irişdi. Talħāb’a 

(15) bir đarb-ı gürz ĥavāle eyledi. Talħāb cān Ǿalāmetiyle gürzin berāber virüp gürz 

gürze indükde Talħāb’uñ ķolları (16) bükilüp gördi. İki gürz bir olup başına iner. Tiziyye 

başın ķaçurup arķaya alduķda başı at başına berāber olup (17) bili iki ķat oldı. Cihān-

baħş gürzin żabŧ idüp geçdi gitdi. Tozdur Talħāb’u büridi. Bįl-pāy ǾAyyār tozdan (18) 

içeri girüp Talħāb’uñ ĥālin görüp hele yüzine biraz śu serpüp gözin açdı. Pil-pāy buna 

eyitdi: “Yā Talħāb! (19) Neylersin kendüni divşür. Ġayret eyle. Dost düşmen saña 

muntažırdur.” didi. Talħāb Pįl-pāy’uñ śadāsın işidince (20) kendüye gelüp miyānın rāst 

ķıldı. Ve vücūdın yoķladı. Egerçi bir mūyına haŧā gelmemiş. Ammā ŧamar-be-ŧamar 

vücūdı (21) ħaber-dār olup berg-i ĥazān gibi lerzān olup pāyları rikābda raǾşe-nāk olmış. 

Hele ne ĥāl ise ġayret idüp (22) tozdan ŧaşra çıķdı. Ol ġayret-ile irişdi. Cihān-baħş’a bir 

đarb urup Cihān-baħş āsān-vech üzere (23) menǾ idüp Talħāb’a bir đarb-ı gürz ĥavāle 

eyledükde Talħāb yine gürz berāber virüp biñ belā ile menǾ eyledi.  
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Ħulāśa-i (24) kelām yek-ā-yek gürz cengine başladılar. Mā-beynlerinde ŧoķuzar gürz 

ħaŧā geçdi. Ammā Talħāb ġayrı düketdi. Eger Cihān(25)-baħş bir đarb iderse şübhesüz 

yıķılur. Kendü kendüsine ħıŧāb idüp “Yā Talħāb! Senüñ hünerin tįġdedür. Beyhūde 

[356a] (1) beyhūde bir nā-bekār Ĥabeşį ile ne oynarsın.” diyüp hemān gürzin ŧarafeyline 

ķoyup ve el ķabża-i şemşįre urup hemān (2) ġılāfındanǾuryān eyledi. “Yā Sihām  

Beyt:  

Dün gice seyrüñ içinde ķaralar giydüñ mi hįc? 

Düşmeni ķılıcdan özüñe aralar gördüñ mi (3) hįc? 

diyüp Cihān-baħş’a bir tįġ-i āteş-engįz ĥavāle eyledi. Talħāb Pil-pāy bu ĥāli görüp 

“Gördüñ mi Ĥabeşį Talħāb’ı darıltdı. (4) Şimdi işte iki çāre eyler.” diyüp temāşāya 

ŧurdılar. Ammā çünkim Cihān-baħş bunuñ ķılıc çekdügin görüp hemān Evren-gūş-ı (5) 

Baĥrį’yi ķuçaķlayup Talħāb-ı Tįġ-zen’üñ ķılıc ŧutan ķolınuñ altına girüp ve dirsegüne 

bir muşt öyle urdı kim Talħāb’uñ (6) ķılıc elinden fırlayup gitdi. Ŧārıķ ǾAyyār segirdüp 

ķapdı. Andan Cihān-baħş çeviregetürüp Talħāb’uñ (7) sįnesine bir muşt-ı422 śāĥib-

ķırānį öyle urdı kim Talħāb’uñ dem-i nefesi sįnesinde bend olup ķıyās eyledi kim (8) 

gögsinüñ taĥtası çöküp arķasından yol buldı. Ķapanup at gerdānın ķuca düşdi. Cihān-

baħş el (9) śunup düvālinden ķapup Ŧārıķ’a virdi. “Baġla Ǿayyār şunı.” diyince Ŧārıķ 

iki elin ķafasına bend idüp tįr (10) dögdüsi ile dögerek Ǿalem sāyesine iletdi. ǾAyyārlar 

gelüp atın daħı alup gitdiler. Cihān-baħş bir kerre (11) meydānı dolanup cevelān eyledi. 

Andan yine er ŧaleb eyledi. Zerdūn Şāh: “Bre bu nā-bekāra cevāb virilmez. Ancaķ (12) 

Ǿasker birden yürisün. Belki çoķluķ ile bir iş görile idi.” diyince hemān śol pāy-i taĥtı 

olan Verāy-ı (13) Zengį yüz on sekiz arış ķadd-ıla ķaŧrān ŧulumına benzer gergedān 

sürüp Źerdūn Şāh öñine gelüp ŧapu (14) ķılup: “İy Şāh-ı Źerdāb! Niçün Ǿaskeri 

yüridürsin, daħı bir meydāna girüp maġlūb olmaduķ. Eger bize de ġālib (15) gelürse 

śoñra nice bilürseñ eyle.” didi. Zįrā Verāy-ı Zengį’nüñ kendüsine bir ħaylice iǾtināsı 

var idi. Seħāb-ı Zengį’yi (16) śalındurmaz, belki kendüsin aña ġālib ŧutardı.  

 

Ħāśılı Źerdūn Şāh’a böyle diyüp iźin ŧaleb eyledükde Źerdūn Şāh daħı ĥažž (17) idüp: 

“Var imdi Verāy Nār-ı Nūr’uñ himmeti senüñle bile olup ķaba ķaba çıķan tütünleri 

gözüñ nūrlandursun. Ķızıl ķızıl Ǿalevleri (18) cigerüñ kebāb eylesün.” diyüp alķışladı. 

Verāy-ı Zengį daħı gergedān sürüp Ǿaceb ve ġurūr ile meydāna girdi. Cihān-baħş’uñ 

                                                 
422 Metinde “must”. 



 

 

317 

 

(19) öñin kesdirüp Ǿaşķ eyledi. Cihān-baħş merĥabā idüp “Ħoş geldüñ pehlivān! Size 

kim dirler? Źerdūn Şāh Ǿaskerinde ne nām (20) ile yād olursın?” didi. Verāy-ı Zengį: 

“Yā Sihām benüm adıma Verāy-ı Zengį dirler. Ĥāliyā Źerdūn Şāh’uñ śol pāy-i taĥt 

pehlivānıyam.” (21) didi. Cihān-baħş: “Yā Verāy-ı Zengį eyle yāvi söyleme ŧoġrısu 

Seħāb-ı Zengį ile ķuvvetde nicesin? Žāhir ol saña ġālib (22) olmaķ gerekdür ki śaġ pāy-

i taĥtda oturur.” didi. Verāy-ı Zengį eyitdi: “Dekmede yā Sihām belki aña ġalebem 

vardur. Lākin yaşda benden (23) uludur. RiǾāyeten muķayyed olmadum. Ol sebebden 

śaġ pāy-i taĥtda oturur.” didi. Cihān-baħş gördi bir miķdār ġurūr var. Göñülden (24) 

“Şol zengį dilāveri kim pehlivāna beñzemez. Ammā kendüsine vücūd göstermiş. İķtiżā 

eyledi ki buña bizde bir gūş-māl göstermek.” (25) didi. Dönüp “Di imdi pehlivān! 

Çünkim öyledür. Ĥamle eyle görelim didügüñ ķadar var mısın? Zįrā ben Seħāb’uñ 

[356b] (1) ne rütbede dilāver olduġın bilürem. Sen andan ziyāde dilāver misin degül 

misin bellü olur.” didükde bu sözden ġayrete gelüp (2) “Ħoş-imdi yā Sihām bil, ersüñ, 

benüm ĥamlemi menǾ eyle.” Bir kerre berz-ħāne sütūnından nişān viren nįze-i cān-

sitānın eline (3) alup dümmin baġalda żabŧ u rabŧ eyledi. Cihān-baħş nažar eyledi. Gördi 

Verāy-ı Zengį’nüñ nįze uruşı merd-ānedür. Bu kerre siper-i Ŧālįmūn (4) Şāh’ı ķapup 

berāber śundı. Yalman-ı nįze āyine-i siperi pūs eyledükde şerāreler žāhir oldı. Ammā 

Cihān-baħş mahāret göstermek (5) içün siper nāfesi ile Verāy-ı Zengį’nüñ nįzesin öyle 

ķaķdı ki az ķaldı Verāy-ı Zengį’nüñ nįzesini fırlayayazdı. (6) Verāy-ı Zengį nįzeyi hele 

ne ĥāl ise żabŧ idüp gergedān ķuvvetiyle geçdi gitdi. Ser-i meydāna vardı. Ve dönüp 

(7) gördi. Cihān-baħş sedd-i İskender gibi bį-bāk ve bį-pervā ŧurup kendüsine nažar 

eyler. Verāy-ı Zengį bį-iħtiyār taĥsįn eyledi. (8) Ammā nįze ile almaduġına elem çeküp 

zemįne nįzesin zerk idüp ŧarafeylinden gürz-i423 mānend-i kūh-ı Elbruz’ın çeküp on 

ikinci (9) baħşından ķavrayup başınuñ üzerinden devr itdirüp: “Yā Sihām-ı Ĥabeşį! 

Gerçi nįzemi menǾ eyledüñ. Ammā er iseñ gürzümi (10) daħı menǾ eyle.” diyüp irişdi. 

İķdām-ı tām ile Cihān-baħş’a bir đarb-ı gürz ĥavāle eyledi. Cihān-baħş gürz-i 

Ŧālįmūn’ı (11) berāber virüp gürz gürze indükde ŧāķ tarāķ tumŧurāķ āfāķa irüp Cihān-

baħş baş ķaçurup arķaya alduķda Cihān(12)-baħş’uñ ketfinde olan siper çarħa girüp 

ammā Cihān-baħş bį-bāk bį-pervā menǾ eyledi. Verāy-ı Zengį gürzin żabŧ (13) idüp raħş 

ķuvvetiyle geçdi. Ser-i meydāna vardı. Öteden dönüp bir đarb daħı urdı. Cihān-baħş 

anı da (14) āsān menǾ idüp nevbet kendüye geldükde gürz-i Ŧālįmūn’ı ķapup irişdi. 
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“Ġāfil mebāş yā Verāy-ı Zengį gözüñ (15) ac.” diyüp bir nįze ĥavāle eyledi. Verāy-ı 

Zengį gördi gürz-i Ŧālįmūn cān almaķ ķaśdıyla gelür. Yaman gelür. Tiziyye (16) 

gürzinüñ deste-çūbı iki eliyle muĥkem ŧutup berāber virdi. Gürz gürze inüp śadāsı 

meydānı ŧutdı. Verāy-ı Zengį’nüñ (17) elinden gürzinüñ deste-çūbı ŧutam ŧutam 

ķaymaġa başladı. Bāzūları uyuşdı gördi, iki gürz bir olup (18) başına iner. Cān ĥavliyle 

baş ķaçurup ketfin ŧutuvirdi. Gürz-i Ŧālįmūn Verāy-ı Zengį’nüñ iki ketfin mā-

beyninde (19) olan sipere inüp āyineleri büklüm büklüm oldı. Şiddet-i đarb-ı gürzden 

miyānı iki ķat olup başı gergedān (20) başına berāber oldı. Baķıyye-i đarb-ı gürz zemįne 

inüp tozdur zengįyi büridi. Cihān-baħş gürz-i Ŧālįmūn Şāh’ı (21) żabŧ idüp geçdi. Pįl-

pāy segirdüp toz içine girüp zengįnüñ gördi başı gergedān boynına inüp lā-yaǾķıl (22) 

olmış. Yüzine śu serpüp Verāy-ı Zengį uyķudan uyanur gibi gözin açdı. Gördi kim 

ķubbe-i felek başınuñ (23) üzerinden seng-i āsiyāb gibi fır fır döner. Bir đarb yimiş kim 

gūyā vücūdı ħurd-ı ħām olup üstüħvānları sürme-yi (24) [I]śfahān’a dönmiş. Pįl-pāy 

ǾAyyār: “Ac gözüñ, uyar cānuñ yā Verāy! Ħaśmuñ ķavįdür. Bir gürzden bu ĥāle 

girdüñ. Ol daħı Sihām’uñ (25) rıfķ ile ŧutmasındandur. Neylersin?” diyince Verāy ġayret 

idüp hele miyānın ŧoġrıltdı. Licām silküp tozdan ŧaşra çıķdı. [357a] (1) çıķdı gördi. 

Cihān-baħş ŧurup kendüye baķar. Yā Sihām’a ne ŧurursın? Daħı ĥamle eylemez 

misin?” didi. Cihān(2)-baħş: “Yoķ yā Verāy-ı Zengį, nevbet yine senüñ olsun. Zįrā 

benüm bir gürzüm, senüñ iki gürziñe muǾādil olur.” didi. Verāy (3) göñlinden 

“Gerçekdür yā Sihām. Ĥaķķu’l-inśāf. Sözüñ yirindedür.” diyüp ķapup gürzin irişdi. 

Cihān-baħş urdı. Verāy-ı (4) Zengį biñ belā ile menǾ idüp bunlar bu ĥāl üzere ikindi 

vaķtine dek gürz cengi eylediler. Cihān-baħş murād eylese (5) ibtidā ĥamlede yıķardı 

ammā ruħśat virdi. Verāy-ı Zengį daħı ġayrı düketmiş-idi. Nevbet Cihān-baħş’a 

geldükde (6) “Yeter.” diyüp bir ķīrāŧ gürzinüñ deste-çūpın girüden ŧutup bir đarb-ı şedįd 

urdı. Verāy gürz berāber virdükde (7) gürzi elinden fırlayup arķaya alınca lā-yaǾķıl olup 

gergedān boynın ķoça düşdi. Cihān-baħş gürzin żabŧ (8) idüp ŧarafeyle indürdi. Andan 

dönüp irişdi. [V]erāy-ı Zengį’nüñ düvālinden ķapup ķoluna aldı. Andan zemįne (9) 

urup Ŧārıķ ǾAyyār üzerine düşüp bend idüp alup Ǿalem sāyesine iletdi.  

 

Cihān-baħş yine cevelān (10) eylemege başladı. Źerdūn Şāh bu ĥāli görüp murād eyledi 

ki Ǿaskeri yüride. Seħāb-ı Zengį ķomayup ŧabl-ı (11) ārām çaldırup: “Pādişāhum, Ǿasker 

dönüp ķonsun da yarın meydāna ben girsem gerekdür. Ħudā-perestlere neylerem, gör.” 

(12) didi. Fitne Rāy vezįr daħı “Şāhım Seħāb dilāverüñ sözi yirindedür. ǾAsker dönüp 
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ķonsun. Benüm sizüñle müşāverem (13) var.” didi. Źerdūn Şāh daħı anlaruñ sözi ile 

fermān eyledi. Ŧabl-ı ārām çaldılar. Cihān-baħş daħı ŧabl-ı ārām (14) śadāsını işidüp 

Evren-gūş-ı Baĥrį’yi kendü Ǿaskerine ŧoġrı çevirüp döndi.  

Beyt424: 

Çünki çıķdı ŧabl-ı āsāyiş onı 

 

(15) Ĥāśılı iki leşker dönüp ķondılar. Cihān-baħş bār-gāh-ı Ŧālįmūn’a gelüp üzerinde 

ālātın çıķardı. Ve pāy-i taĥt śandalįsinde (16) geçüp ķarār eyledi. Cümle dilāverler bār-

gāhlarına varup rezm ŧonların çıķarup bezm cāmelerin giyüp bār-gāh-ı Ŧālįmūn’a (17) 

cemǾ oldılar. Ħūn yindi, şükri dinildi. Besāt-ı Ǿişret döşendi. Ele cām alup Ǿalā zuǾm-

i aǾdā425 biraz da bāde nūş (18) idüp keyfler germ-ā-germ olduķda Cihān-baħş fermān 

eyledi. Ĥaps-ħāne çādırından varup Talħāb-ı Tįg-zen ile (19) Verāy-ı Zengį’yi 

getürdiler. Keşān-ber-keşān Cihān-baħş’uñ öñine ŧu[r]ġurdılar. NaŧǾ-ı siyāset döşendi. 

Cellādlar şemşįrlerin (20) Ǿuryān idüp bunlaruñ ķafasına geçdi. Cihān-baħş baş ķaldırup 

bunlaruñ yüzlerine baķup: “Nice görürsüñüz (21) dilāverler kendüñüzi?” didükde 

bunlar: “Niçe görsek gerek yā Sihām-ı Ĥabeşį! El elden üstündür tā Ǿarşa varınca. 

Şimdiki (22) ĥālde maġlūbam, ne dilerseñ eylersin.” didiler. Cihān-baħş: “İmdi iy 

dilāverler! Size benüm yaman ķaśdum yoķdur. Ammā (23) şol ķadar vardur kim 

Ħudā’yı bilmeyüp kendüñüz fürūzān eyledüñüz āteşe ħāşā ŝümme ħāşā secde idüp 

kendüñüze (24) maǾbūd426 ittiħāź eylemişsüñüz. Ol ħōd ŧarįķ-i bāŧıldur. Ķıyāmet vardur. 

Yarın böyle ħılāf yolda bulunanları nār-ı cehenneme (25) ilķā iderler. Sizüñ gibi 

dilāverler lāyıķ degüldür ki dünyāda ŧuǾme-i şemşįr-i ķahr ve āħiretde Ǿaźāb-ı nār-ı 

dūzaħa giresiz. [357b] (1) Gelüñ sizi ve bizi on sekiz biñ Ǿālemi yoķdan var idüp bu 

ķuvvet-i ķudreti iĥsān eyleyen Ħallāķ-ı bį-hemtāya iķrār-ı įmān (2) getürüp müselmān 

ve bende-i sübhān olup benümle yār-ı ķarındaş oluñ. İşte bu gördigüñüz dilāverler daħı 

cümle sizüñ gibi (3) idi. Her biri kendi vilāyetinde “Benüm diger nįst” diyüp śāĥib-

ķırān geçünürken Ǿāķıbet gelüp bu bār-gāha dāħil (4) olup dįn-i İslām’ı ķabūl eylediler. 

Dünyāda ve āħiretde şeref buldılar.” diyüp bu gūne nice pend-āmįz kelimāt eyledi. 

Hidāyet-i (5) Rabbānį irüp bunlara teǿŝįr eyledi. Cihān-baħş’uñ sözin ķabūl idüp bunlar 

įmāna geldiler. Cihān-baħş şād olup (6) ķalķup kendi eliyle bunlaruñ bendin alup ve 

                                                 
424 Burada beyit eksiktir. 

425  “Düşmanların zannettiği üzere”. 
426 Metinde “maġbūd”. 
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ħılǾat geyürüp miķdārlarına göre śandalįler virüp bu server ile (7) ele cām alup Ǿişrete 

başladılar.427 Cāsūslar var idi. Bu ĥāl görüp vardılar Źerdūn Şāh’uñ dįvānında (8) 

söylediler. Zerdūn Şāh ġam-gįn oldı. Seħāb-ı Zengį: “Elem çekme şāhum, ben Ħudā-

perestlerüñ ĥaķlarından geldükden śoñra anlar yine (9) Nār-ı Nūr’a tābiǾ olurlar.” didi. 

Ammā Fitne Rāy birazdan ortalıķ tenhā olduķda Źerdūn Şāh’a eyitdi: “Pādişāhum (10) 

küstāhlıķdur. Ammā bu Sihām-ı Ĥabeşį’ye Seħāb-ı Zengį daħı cevāb viremez. Zįrā bir 

sillesine ŧāķat getüremedi. Yā niçe (11) ĥaķķından gelse gerekdür. Belį Sihām olmasa 

Ǿaķlum keser ki sāǿirine cevāb virür. İmdi tedbįr budur ki ādem göndürüp (12) Pįl-pāy 

ǾAyyār’ı daǾvet idelim. Ve kendüsine ibrām ve baǾż nesne inǾām eylemek ile ikrām 

idüp gönderelim. (13) Bu gice varup bu lįke Sihām’ı çalup getürebileydi. Eger getürürse 

yarın ceng-i ħarbį çaldırup bineriz. (14) Anlar da Sihām’uñ elemi ile cenge iķtidārları 

ķalmaz. Seħāb-ı Zengį meydāna girüp cümlesin ŧutup getürür. Sen birden ķatl (15) idüp 

geregi gibi Ħudā-perestlerden intiķām aluruz.” didi. Źerdūn Şāh münāsib görüp tįz Pil-

pāy ġulām gönderüp (16) daǾvet eyledi. Pįl-pāy gelüp yir öpdi ve gördi Źerdūn ve ǾAnter 

ve Fitne Rāy vezįr üci oturup maħfįce şarāb (17) içerler. Zerdūn Şāh Pįl-pāy’a “Merĥabā 

Ǿayyār, ħoş geldüñ, otur.” didi. Pįl-pāy daħı diz çöküp oturdı. Zerdūn (18) Şāh’uñ elinde 

sāġar var idi. Pįl-pāy’a śundı. Pįl-pāy taǾžįm ile alup ol cāmı nūş eyledi. Sāķį alup yine 

(19) ŧoldurdı. ǾAnter Şāh’a virdi. ǾAnter sāķįden alup anı da nūş eyledi. Bir cām da 

Fitne-engįz’e virüp ĥāśılı Pįl-pāy (20) ŝelāŝe-i ġassāle nūş eyledükden śoñra nevbet bu 

kerre kendüye gelüp cāmı sāķį ŧoldırup Pįl-pāy alup anı da içdükden śoñra (21) ikişer 

kere daħı altı ķadeĥ bundan śoñra Zerdūn Şāh baş ķaldırup Pil-pāy’uñ yüzine baķdı. 

Ve eyitdi kim: “Yā Pil-pāy Nār-ı Nūr’uñ (22) saña vāfir ħiźmeti düşdi. Elbetde ol işi 

görüp ol ħiźmeti yirine getürmek gereksin. ǾÖźr bahāne eyleme. Muŧlaķ (23) bu iş 

olmalıdur. Bre ħazįne-dār altun getürsün.” didi. Ħazįne-dār altun getürmege gitdi. Pil-

pāy: “Buyuruñ pādişāhum! (24) İş nedür? Elümden geldükden śoñra dirįġ idecek 

degülem. Cān baş-ıla çalışuram. Bā-ħuśūś kim pādişāhum fermān eyleye. (25) Meger 

elümden gelmeye kim icrāsına ķādir olmayam.” didi. Zerdūn Şāh: “Pil-pāy elbetde 

varup bu gice Sihām-ı Ĥabeşį’yi cāme [358a] (1) cāme-ħvābından uġurlayup bunda 

getürürsün.” didi. Pil-pāy eyitdi: “Pādişāhum, fermānuñ olduķdan śoñra beher ĥāl (2) 

ol işe mübāşeret olunur. Ammā bu ķatı teklįfdür. Zįrā şimdi evvelki gibi ġāfil degüldür. 

Ķorķaram boġazı ele virüp (3) boynuz ararken ķulaķdan çıķaram.” didi. Bu ŧarafdan 

                                                 
427 Metinde “basladılar”. 
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ǾAnter Şāh ve bir ŧarafdan Fitne Rāy boşın alup: “Elem çekme yā Pįl-pāy (4) Nār-ı 

Nūr’uñ himmeti senüñle biledür.” didiler. Bu eŝnāda ħazįne-dār daħı bir kįse altun 

getürüp Pįl-pāy ǾAyyār’uñ öñine ķodı. (5) ǾAyyār altunı görince ŧamaǾından ħavfı 

ķalbinden giderdi. Yüzi gülüp: “Ħoş imdi iy şāhlar! Himmetüñüz ile (6) varup bir kerre 

saǾy u ihtimām birle ŧurışım ola ki Nār-ı Nūr āsān eyleye.” diyüp kįse ile altunı alup 

cilbende (7) śaldı. Oradan ayaġa ŧurup bunlara vedāǾ idüp ŧaşra çıķup kendi çādırına 

geldi. Şebrev-āne ŧonlar giyüp (8) Ħudā-perestler śūretine girdi. Ŧaban ķaldırup ordu-

yı İslām eyledi. Cihān-baħş daħı ol iki dilāverüñ İslām’a (9) geldügi şükrānesi ile sürūr 

el virüp Ǿažįm Ǿişret428 u śoĥbet eylediler. Ol iki dilāvere cādır ve ġulām taǾyįn idüp 

(10) herkes bār-gāhlarına gidüp ħāba vardı.  

 

Pil-pāy gelüp bār-gāh-ı Ŧālįmūn eŧrāfında gezinmege başladı. Fırśat (11) gözedürdi. Bir 

ŧarįķ ile yol bulup bār-gāha dāħil ola. ǾAyyārlardan olmadı giremedi. Ġayrı śabāĥ 

olmaġa ķarįb (12) oldı. Hele Ǿayyārlar daħı uyuķlamaġa başladı. Pįl-pāy fırśat bulup ne 

ĥāl-ise bār-gāh-ı Ŧālįmūn’dan içerü girdi. (13) Gördi Sihām-ı Ĥabeşį serįr üzere cām-ı 

ħvābda yatup uyur. Yab yab başı uçına gelüp fürūzān olan şemǾ-i (14) kāfūrı söyündürdi. 

Ve cilbendinden bir avuc dārū-yı ħūş-ber çıķarup gice-gįr Ǿayyār beste ķoydı. Ve 

Cihān-baħş’uñ burnıya (15) ŧutıvirdi. Ol maĥal Cihān-baħş nefesin ŧaşra śavururdı. 

Gice-gįrde olan dārū cümle maĥv oldı. Pįl-pāy (16) ǾAyyār şaşup: “Hay nā-bekār vaķt 

mi gözedürdüñ.” diyü tįz bir avuc dārū daħı çıķarup ŧutıvirdi. Cihān(17)-baħş yine 

“Puf!” didükde cümlesi havāya gitdi. Pil-pāy ǾAyyār başın śalup bir avuc daħı çıķardı 

ve ķodı. ǾAyyār (18) ise śabāĥ yaķın olduġından Ǿacele iderdi. Bu lįke “Śabāĥ olmadın 

iş görebileydüm.” dirdi.  

 

Ħulāśa-i (19) kelām anı da ŧutıvirdi. Cihān-baħş anı da üfürdi. Pil-pāy gördi bir buħūr 

çıķarup kendi burnın ŧıķadı. (20) Varup ayaġı ucında olan mumdan yaķup getürüp uśūl 

ile Cihān-baħş’uñ burnına ŧutup hele ne ĥāl (21) ise dārūdan geçürdi. Andan kilįm 

perdeye ķoyup arķasına aldı. Ve bār-gāhın bir ŧanābın kesüp ŧaşra çıķdı. (22) Çādırlar 

arasından uyulġanup gücle ordu kenārına geldi. Ġayrı śabāĥ da olup ortalıķ aġarmaġa 

başladı. Fikr (23) eyledi. “Şimdi ŧoġrı yoldan gidersem ķorķaram duyılup ardumdan irüp 

elümden alurlar. Belki beni giriftār iderler. (24) Bārį ŧaġa çıķarup bir yirde pinhān 
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ideyim de varup şāhlara ħaber ideyim. Śoñra gelüp oradan alsunlar.” didi. (25) Ne ĥāl 

ise Cihān-baħş’ı ŧaġa çıķardı. Bir maġāra bulup Cihān-baħş’ı ol maġāraya ķodı. ǾAcele 

ile bend eylemegi [358b] (1) unutdı. Oradan dönüp küffār Ǿaskerine geldi. Varup şāhlara 

bulışup aĥvāli bildürdi. “Śabā olmaķ ile bunda (2) getüremedüm. Ŧaġda bir maġārada 

pinhān eyledüm.” didi. Bunlar şād olup Zerdūn Şāh fermān eyledi. Kütür kütür (3) 

ceng-i ĥarbįlere ŧurralar urdılar. ǾAsker-i küffār at, fįl, gergedānlarına süvār olup Ǿazm-

i meydān eylediler. Bu ŧarafdan (4) çünkim śabāĥ oldı. Ġulāmlar Cihān-baħş’uñ yanına 

geldiler kim libās vireler. Gördiler cāme-ħābda yoķdur. “ǾAcabā (5) ķalķup ķadem-

gāha mı gitdi?” diyü ķadem-gāha ve ġusl-ħāneye baķdılar. Yoķdur. Bir feryād ķopdı. 

ǾAyyārlar ve pehlivānlar (6) ŧuyup geldiler. “Nedür feryāduñ aślı?” diyü suǿāl eylediler. 

Ġulāmlar aĥvāli ħaber virdiler. ǾAyyārlar aşaġı yuķarı (7) aradılar, yoķdur. “Hįc degül 

yine Pil-pāy ǾAyyār didükleri ĥarām-zādenüñ işidür.” didiler. Bunlar bu ĥālde iken 

küffār ŧarafından (8) nā-gāh ceng-i ĥarbįler çalınup Ǿasker-i küffār süvār oldı. Bunlar 

daħı nā-çār ġam-gįn ve dil-i perįşān ceng-i ĥarbį çaldırup (9) cümle süvār oldılar. 

Felįhāy-ı Hindį śāĥib-ķırān maķāmında Cihān-baħş’uñ yirine ŧurup anlar da Ǿazm-i 

meydān (10) eylediler.  

 

İki leşker birbirine muķābil ve muķārįn olup ālāylar ve śāflar baġladılar. Felįhāy-ı 

Hindį śāĥib-ķırān (11) menzilinde ķalb-gāh-ı leşkerde durup ŧarafeyn de nažar-ı ber-

meydān idüp: “Āyā! Meydāna kim gire erlik dilāverlik (12) kim göstere?” dirken hemān 

Seħāb-ı Zengį Zerdūn Şāh öñine gelüp: “Pādişāhum himmetüñle bugün meydān 

benümdür. Girüp (13) Sihām-ı Zengį’ye erlik nicedür göstereyim.” didi. Zįrā Cihān-

baħş’uñ çalınduġın Seħāb bilmezdi. Zerdūn (14) Şāh Fitne Rāy’a işāret idüp Zerdūn Şāh 

daħı nuŧķa gelüp: “Yā Seħāb yoķ yoķ śaķın birden Sihām-ı Ĥabeşį’yi (15) daǾvet 

eyleme. Evvel pest-pāye pehlivānları ŧutup gitdükçe ilerüsi ile ceng eyle.” didi. Seħāb: 

“Nola!” diyüp (16) fįl başına çengāl urdı ve yanar āteş gibi meydāna girdi. Ammā İslām 

dilāverlerine dehşet geldi. Seħāb tamām meydānda (17) luǾb-ı hüner gösterüp yönin 

İslām leşkerine ŧutup başından miġferin çıķarup eger ķaşına geçürdi. Ve śaġ ayaġın (18) 

üzengiden alup śol ayaġı üzere ķodı. Ve ķol ķaldırup ŧarafeynden çalınan ceng-i 

ĥarbįleri diñdürdi. Ve naǾra urup (19) “Beni bilen bilür. Bilmeyenler daħı āgāh olsun. 

Benüm ser-zümre-i yılan, zengiyān-ı Seħāb-ı Zengį ve ser-ķaplan-ı Źerdūn Şāh. İy 

Ħudā(20)-perestler! Bugün meydānuma gelüñ, size erlik ve dilāverlik nice olur 

göstereyim.” diyü ĥayķırınca aġzından śadā balyimez (21) ŧopı gibi çıķdı. Leşker-i 
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İslām dibelik ħavfa düşdi. Birbirlerine baķışdılar. Felįhāy-ı Hindį meydāna girmek (22) 

diledi. Yine fikr eyledi ki “Pehlivānlardan Seħāb ile ceng eylemek murādları olup 

śoñra ħāŧırları ķala.” diyü (23) dönüp śaġ ve śola baķup: “İy dilāverler! Eger Seħāb-ı 

Zengį’nüñ meydānına arżu ider var ise śafā-nažar murād iden (24) girsün.” diyince 

meger pehlivānlaruñ cümlesinüñ göñlinden geçerdi. Hemān Maġrib-zemįn 

dilāverlerinden Sālūk-ı Maġribį at (25) sürüp Felįhā öñine geldi. DuǾā ve himmet ŧaleb 

idüp meydāna gelüp Seħāb’a muķābil olup Ǿaşķ eyledi. Seħāb merĥabā [359a] (1) 

merĥabā idüp: “Kimsin?” didi. Sālūk kendin bildürdi. Seħāb-ı Zengį: “Di imdi ĥamle 

eyle.” didükde Sālūk-ı (2) Maġribį nįzesin eline alup irişdi. Seħāb-ı Zengį’ye bir nįze 

ĥavāle eyledi. Seħāb-ı Zengį siper ķapup berāber virdi. (3) ve çarpup aśān menǾ eyledi. 

Sālūk nįzesin ĥayl iǾtimād idüp alımaduġına ķaķıyup nįzesin zemįne źerk (4) idüp el 

gürz-i girāna urdı. Başı üzerinden devr idüp irişdi. Seħāb-ı Zengį’ye bir đarb-ı gürz 

ĥavāle (5) eyledi. Seĥāb gürzin berāber virüp Sālūk’uñ gürzin bį-bāk bį-pervā menǾ 

eyledi. Sālūk gürzin żabŧ (6) idüp meydān başına vardı. Öteden dönüp irişdi. Bir đarb 

daħı urdı. Seħāb anı da menǾ idüp (7) nevbet kendüye geldükde hemān gürzin başınuñ 

üzerinden devr itdirüp irişdi. Sālūk-ı Maġribį’ye egerçi (8) gürz berāber virdi. Ammā 

ķolları ŧāķat getürmeyüp baş ķaçurup dırāz-be-dırāz źemįne naķş oldı. Seħāb (9) gürzin 

żabŧ idüp geçüp gitdi. Ve öteden döndi. Sālūk üzerine gelüp bend eyleye Ŧārıķ 

segirdüp (10) Sālūk’ı meydāndan ķapdı. Şaķāķ ǾAyyār daħı raħşını ķapup Ǿalem 

sāyesine getürdiler. Sālūk gidince Seħāb-ı (11) Zengį şikār elinden aldurmış kelbe 

dönüp naǾra urup er diledi. Bu kerre Ķārūn-ı Maġribį at sürüp Seħāb’uñ (12) öñin 

kesdirüp “Ne çaġırur baġırursın?” diyüp irişdi. Bir nįze ĥavāle eyledi. Seħāb-ı Zengį 

siper ile Ķārūn’uñ (13) nįzesin gerçi āsān menǾ eyledi. Ammā begendi. Zįrā Ķārūn-ı 

Maġribį ĥayli merd-i mübāriz dilāver idi. Gördi Ķārūn (14) nįze-yi cān-güźār kār itmedi. 

Ŧarafeylinden gürzin çeküp irişdi. Seħāb’a bir yaħşi đarb urdı. Seħāb-ı Zengį (15) gürz 

berāber virüp reddeyledi. Ķārūn tekrār geldi. Seħāb tekrārın daħı reddeyleyüp nevbet 

kendüye geldükde (16) ķapup nįzesin irişdi. Ķārūn’a bir nįze ĥavāle eyledi. Ķārūn 

siperin berāber virüp yalman-ı nįze ayine-i siperi (17) pūs eyledükde güźār idüp 

Ķārūn’uñ cebesin çāk idüp ve gögsini śıyırup geçdi gitdi. Ķārūn zaĥm-dār olınca (18) 

hemān bulud gibi gürleyüp meydāna girdi Ŧārıķ ǾAyyār Ķārūn’ı meydāndan çıķarup 

öteden Seħāb-ı Zengį dönince (19) Ķārūn’uñ gitdügin görüp dibelik źift oldı. Zelzāl’a 

muķābil olup: “İy nā-bekārlar çünkim benümle berāber cenge (20) ķādir olmayup 

öñimden firār idersüñüz. Niçün meydāna girersüñüz?” Zelzāl-ı Maġribį: “Nā-bekār 
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zengį sen ne melǾūnsın? (21) Senden firār iderler. Žāhir bir pehlivān zaĥm-dār oldı. 

Ġayrı cenge iķtidarı yoķ. Sen ħōd bir bį-raĥm u mürüvvet (22) kāfirsin. Şāyed öyle 

dilāvere bir ħaŧā irgürürsin” diyüp meydāndan çıķardılar. İşte ħaśmuñ benüm. Eger 

baña da (23) ġālib gelürseñ benden ġayrı daħı pehlivān çoķ. Lā-büd biri biri senüñ de 

ĥaķķuñdan gelür.” didi. Seħāb: “Di imdi (24) ĥamle eyle. Nār-ı nur devletinde senüñ de 

ĥaķķuñdan gelürem. Ve Sihām’uñ da.” didi. Bu kere Zelzāl-ı Maġribį nįzesin eline (25) 

alup Seħāb’a ve Seħāb da Zelzāl’a urdı. Birbirlerin ĥamlelerin hele menǾ idüp ellerine 

gürzlerin alup [359b] (1) başladılar cenge. Aralarından yidişer gürz ĥamlesi geçdi. 

ǾĀķıbet Seħāb laǾįn bir gürz urup Zelzāl reddinde ħaŧā (2) idüp miġferi kenārın yoġurdı. 

Başına zaĥm irişdi. Felįhāy-ı Hindį Ǿalem sāyesinde bu ĥāli görince (3) bir şedįd naǾra 

urup meydāna at sürdi. Ŧārıķ Zelzāl’ı daħı meydāndan çıķardı. Felįhāy-ı Hindį yanar 

(4) āteş gibi Seħāb-ı Zengį’nüñ öñin alup: “İy zengį nā-bekārı! Nedür bu senüñ ħūn-

rįzligüñ? Bir ālāy pehlivānları zaĥm-dār (5) eylersin. Ĥamle eyle saña pehlivānlıġı 

göstereyim.” diyüp başladılar bunlar yek-ā-yek ceng eylemege. Mā-beynlerinde 

taĥmįnen (6) on ikişer ķadar gürz ĥamlesi geçdi. Seħāb-ı Zengį gördi Felihā-yı Hindį 

metįn dilāverdür. Degme đarb ile ālūde (7) olur degül. LaǾįn ĥįleye sālik olup nevbet 

kendüye geldükde gürzi girüden urup Felįhāy-ı tiziyye gürz (8) irişdiremeyüp bindügi 

gergedānuñ kellesine rāst gelüp ħurd-ħām oldı. Felįhāy-ı Hindį raħşıyla bile (9) yıķılup 

ĥikmet-i Ħudā olacak var başı bir ŧaşa rāst gelüp iki şaķķ oldı. Felįhā’nuñ yüzine ķan 

revān (10) oldı. Seħāb-ı Zengį at ķuvvetiyle meydān başına varup öteden döndi. Ve fįl 

sürüp diledi kim gele. Felįhā’nuñ (11) kāruñ tamām eyleye Ŧārıķ gördi, bu laǾįnüñ gelişi 

yamandur. Hemān tįz elden śapanın eline alup bir seng-i ħārāyı keff-i śapanına (12) 

ķodı. Parmaġına geçürüp Seħāb-ı Zengį’nüñ fįlüñ kellesin nişāna alup niçe bir seng 

atdı ise gelmedi. İllā fįlüñ (13) kellesi dardaġan oldı. Seħāb ile bile zįr-i zeber olup Ŧārıķ 

ǾAyyār Felįhā’yı ķaldırup raħş irişdürdiler. Süvār (14) idüp Şaķāķ ǾAyyār Ǿalem 

sāyesine iletüp cerrāĥlar gelüp Felįhā’nuñ başın śarup ħoş-bend eylediler. Ammā 

Seħāb-ı Zengį (15) ġażabından gūyā ķudurmış kelb oldı ve eyitdi: “İy nā-bekār! 

Segrinden aśılası ķaltabān sen misin ŧaş ile raħşım helāk eyleyen? (16) Gör imdi ben de 

saña neylerem. Bārį seni bir nāvek-i cūş-kenār ile dünyāya gelmedüge döndüreyim.” 

diyüp el tįr ü kemāna urdı. (17) Bir ĥadeng baĥr-ı kemāna vażǾ idüp gez, ķulaķ, şaśt, 

dürüst Ŧārıķ’uñ sinesin nişāna alup tįre güşād virdi. (18) Ŧārıķ ǾAyyār ol durduġı yirden 

öyle pertāb eyledi kim on beş yigirmi adım miķdārı havāya ķalķup bir ŧarafa (19) indi. 

Oķ Ŧārıķ’uñ durduġı yire gelüp zemįne yelegine varınca gömildi. Ve ditremege 
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başladı. Ŧārıķ daħı ġażaba (20) gelüp: “MelǾūn! Sen misin baña ķaśd eyleyen?” diyüp 

üc bucuķ vaķiyye bir sengi felāĥına vażǾ idüp bunuñ kemān ŧutan (21) eline öyle bir ŧaş 

çekdi kim Seħāb-ı Zengį “Oħ!” diyüp ķıyās eyledi kim eli ħurd-ħām olup yirinden 

ķopdı. Acısından (22) kemānı ķaldırup bir cānibe atdı. Ŧārıķ segirdüp kemānı ķapdı. 

Seħāb bunı görüp āteş-maĥż oldı. “Getür nā-bekār (23) Ǿayyār kemānumı.” diyüp dal-

tįġ-i āteş-tāb olup Ŧārıķ’uñ üzerine yürüyince Ŧārıķ Seħāb’uñ ķılıc ŧutan dirsegine (24) 

bir seng daħı urup ķılıc elinden düşdi. Ŧārıķ anı da ķapdı. Seħāb’uñ elleri ŧutmaz oldı. 

Ammā Ŧārıķ śaġdan429 (25) urdı, śoldan urdı. Vücūdın gök bere eyledi. Seħāb-ı Zengį 

dönüp “ǾAlem sāyesine gideyim.” didi. “Nereye gidersin [360a] (1) gidersin melǾūn, 

śoyun.” diyüp Seħāb nā-çār üzerinden bütün ālātın ve libāsın daħı bıraķdı. Faķat bir 

şalvarı (2) ķaldı. Ŧārıķ yine durmayup śaġından ve śolından urdı. Vücūdı ser-ā-pā 

simsiyāh oldı. Ġayrı tāb-ı tüvānı (3) kesilüp eşekler gibi baġırmaġa başladı. Öteden 

Zerdūn Şāh gördi. Seħāb-ı Zengį’ye Ǿayyār bir iş eyledi ki (4) bir daħı śaġ olması muĥāl 

oldı. Öyle iken yine amān virmeyüp urur. “Bre ne ŧurursuñuz, yürüñ.” diyü ķol (5) 

śalınca Ǿumūmen küffār Ǿaskeri bir uġurdan naǾralar urup tįġların Ǿuryān idüp Ŧārıķ’uñ 

üzerine yüridiler. (6) Ŧārıķ biraz bunlara ŧaş atup gördi, çoķluķ Ǿaskere ŧaşuñ fāǿidesi 

yoķdur. El ķārūre-i nefte urup (7) bunları ķārūre ile ol dem biraz yaķdı. Bu eŝnāda 

Ǿayyārlar Seħāb’a fįl ve libāsın getürüp geydürdiler. Ve süvār (8) eylediler. Cenge 

iķtidārı ķalmamışdı. ǾAlem sāyesine gitdi.  

 

Beriden İslām Ǿaskeri daħı yüriyüp iki leşker (9) birbirlerine ķarılup ķatıldı. Yir penpe 

miŝāl atıldı. Aķ at, ķara at hem-reng, ķoca yigit yek-reng oldı. Ķan (10) gövdeyi götürüp 

burun, ķulaķ, el, ayaķ tirāşe-i neccār gibi dökülmege başladı. İslām ŧarafından daħı baş 

pehlivānlar (11) zaĥm-dār olmaġın cenge girmeyüp Ǿalem yanında ŧurdılar. İşte bunlar 

bu ĥāl üzere cengde. Ammā bu arada Pįl-pāy (12) ǾAyyār fikr idüp “Kendi işlerindedür. 

Ben ortalıķ ĥāli iken varup maġārada Sihām-ı Zengį’nüñ başın kesüp (13) getüreyim. 

Ve bir cıdaya diküp Ħudā-perestlere gösterelim Sihām’uñ başın görince elleri cengden 

śoġuyup (14) inhiźām olmalarına sebeb olur. Şāyed maġārada yataraķ Ǿaķlı gelüp 

boşanursa yine iş bitmez.” diyüp ŧaban (15) ķaldurdı. Cihān-baħş-ı Cihān-ārā’yı ĥaps 

eyledügi maġāraya ŧoġrı çekilüp gitdi.  

 

                                                 
429 Metinde “ŧaġdan”. 
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Ammā rāvį eydür: Bu ŧarafdan (16) Pįl-pāy ǾAyyār Cihān-baħş’ı orduya getürmeyüp bir 

maġārada pinhān ve buña ol ķadar dārū virdi kim bir gün (17) bir gicede ancaķ Ǿaķlı 

başına gele. Ve bend itdüm ķıyās eylerdi. Ol ħōd bend eylemedi. Amma yataraķ śovuķ 

maġāra (18) olmaġla Cihān-baħş’uñ biraz dārūsı defǾ olup nā-gāh ķulaġına bir hay huy 

śadāsı girüp o śadādan Cihān(19)-baħş ayıķlayup gözin açdı. Ammā dārūdan baķıyye 

olmaķ ile bir miķdār sersemligi var. Fikr eyledi. “Ben bu teng (20) ķarañu yirde ne 

araram? Besbelli Ǿayyār şerrine uġrayup beni bunda getürmiş. Lākin bura neresi ola?” 

diyü kendü (21) kendüsine taśavvur eyler durur. Bir de Cihān-baħş anı gördi. Bir paturdı 

olup bir sevāric430 açılmaġa başladı. (22) Meger Pil-pāy ǾAyyār gelüp bāb-ı maġārayı 

ŧaş-ıla örtmiş-idi. Anı sökdi. İçeri girdi. Cihān-baħş Ǿayyārı görince (23) “Hay işte beni 

bunda getüren budur. Ancaķ şimdi şamāta idersem ķaçup gider. Kim olduġı maǾlūm 

olmaz. Yine uyur gibi (24) olayım, yaķın gelince ŧutayım.” diyüp yatup uyurluġa urdı. 

Pįl-pāy ǾAyyār yaķın gelüp baķdı, daħı yatur. “Nā-bekāruñ (25) daħı dārūsı gitmemiş. 

Nār-ı Nūr işümi rāst gördi. Hemān başın keseyim.” diyüp ħançerin Ǿuryān idüp eline 

[360b] (1) eline aldı ve Cihān-baħş’uñ başı uçına gelüp ķaśd eyledükde egilüp başın 

kese. Cihān-baħş bir kerre añsuzın (2) öyle bir naǾra urdı kim Pil-pāy şaşup ħançer 

elinden düşdi. Ve kendi daħı yıķıldı. Cihān-baħş ŧutup (3) bende çeküp velākin kim 

olduġın teşħįś idemedi. Pil-pāy ǾAyyār’uñ yataraķ Ǿaķlı başına gelüp göz açdı. (4) Ne 

gördi, Sihām-ı Ĥabeşį kendüsin ŧutup bende çekmiş. Cihān-baħş daħı gördi. Ĥerįfüñ 

Ǿaķlı başına geldi. (5) Buña ħıŧāb idüp: “İy nā-bekār? Kimsin ve beni bunda sen mi 

getürdüñ? Rāst söylerseñ elümden rehā bulursın. (6) Ve-illā ħılāf söylerseñ dįnüm 

ĥaķķı-çün seni hemān şimdi baçaġuñdan ŧutup yire çarpup üstüħānını [I]śfāhān{e} (7) 

sürmesine döner.” diyinçe Pil-pāy göñlinden eyitdi: “Hay nā-bekār Ĥabeşį! Yemįn 

eyledi, didügin eyler. Hemān ħılāf (8) söylemeyüp ŧoġrı söyleyüp amān dilemekdür.” 

didi. Dönüp: “Pehlivān ŧoġrısın söyleyem, lākin beni öldürme. Amān vir.” (9) didi. 

Cihān-baħş: “Nola! Rāst söyle.” didi. Pil-pāy iy eyitdi: “Devletlü śāĥib-ķırān sözüñ 

rāstı budur ki benüm adıma (10) Pil-pāy ǾAyyār dirler. Źerdūn Şāh’uñ Ǿayyārıyam. 

Geçende daħı bir defǾa seni çalup götürürken Ŧārıķ ǾAyyār benüm ĥapsümde (11) iken 

ķızum aldadup elinden ħalāś oldı. Ol zamān kendi śūretine ķoyup beni Źerdūn Şāh’a 

Ŧārıķ ǾAyyār (12) diyüp śatmış. Ben de şimdi şāhlaruñ ibrāmı ile geldüm ki seni alup 

şāhlara götürem, śabāĥ yaķın olmaġla orduya (13) getüremeyüp bu maġāraya getürüp 

                                                 
430 Arapça “ışık, aydınlık” anlamına gelen “sirāc” kelimesi ile ilgili olduğu tahmin edilmektedir. Çoğulu 

“sürüc”tür. 
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vardum. Şāhlara ħaber eyledüm. Anlar daħı süvār olup Ǿaskerüñ ile muķābil oldılar. 

(14) Seħāb-ı Zengį meydāna girdi. Cümle pehlivānlar ile ceng idüp ġalebe gösterüp 

zaĥm irişdürdi. Ŧārıķ ǾAyyār (15) daħı meydānda seng-i felāħan ile döge döge śoyup 

andan Źerdūn Şāh Ǿaskeri birden yüritdi. Senüñ (16) Ǿaskerüñ de yüriyüp ĥāliyā 

birbirlerini ķırmaķdadur. Başuñ kesmege ben de geldüm ki götürüp Ǿaskerine 

göstersem (17) gerek idi. Tā kim Ǿaskerüñ başuñı görince elleri cengden śoġuyup 

münhezim olalar. Velākin ġayrı bildüm ki gitdügüñ (18) ŧarįķ-i müsteķįmdür, ĥaķķdur. 

Bundan śoñra dįnüñe girüp ölince rikābuñdan cüdā olmam. Benüm de niyāzum budur 

ki sulŧān-ı (19) Ǿayyārān beni kendüye baş ħalįfe eyleye. Ben daħı śol rikābuñda 

yürüyem.” didi. Cihān-baħş “Nola! Olsun. (20) Ammā ķorķaram ĥįle idesin. Śoñra 

elime gireçek olursan dįnüm ĥaķķı-çün amān virmem, ķatl iderem.” Pil-pāy (21) ǾAyyār 

daħı ġalįž yemįn idüp Cihān-baħş telķįn-i dįn idüp Pil-pāy İslām’a geldi. Cihān-baħş 

śalıvirüp (22) baġrına baśdı. Pil-pāy daħı Cihān-baħş’uñ ayaġına düşüp Cihān-baħş 

eyitdi: “Var imdi yā Pil-pāy! Baña (23) ordudan esb ālātum getür. ǾAsker-i küffāra bir 

miķdār ħorāsān göstereyim.” didi. “Nola!” diyüp Pil-pāy ǾAyyār (24) varup ibtidā Ŧārıķ 

ǾAyyār’ı bulup öñinde temennā eyledi. Ve olan aĥvāli ħaber virdi. Ŧārıķ ǾAyyār şād 

(25) olup oradan bār-gāh-ı Ŧālįmūn’a geldiler. Ālāt śanduġın Pil-pāy yüklenüp esb 

libāsın Ŧārıķ aldı. Ŧoġrı [361a] (1) geldiler. Cihān-baħş libāsın ve ālāt-ı ħarbin geyinüp 

ķuşandı. Evren-gūş-ı Baĥrį’ye süvār olınca Ŧārıķ (2) ve Pil-pāy ŧoġrı ceng yirine 

geldiler. Cihān-baħş-ı Cihān-ārā Ǿayyārlara eyitdi: “NaǾra ursam gerekdür. Ġāfil 

olmañ.” (3) diyüp bir kerre śaġ elin śol gürzgāhına ve śol elin śaġ gürzgāhına yüzin 

Ĥaķķ dergāhına ķoyup cigerinden (4) öyle bir naǾra-i ŧanŧana-i Allāhu ekber bahş eyledi 

kim ol vādįler iñleyüp ŧaġlar ve śaĥrālar ŧop çatlar gibi çatladı. (5) İki Ǿasker birbirine 

germ-ā-germ ceng iderler. Bu naǾrayı bu heybetüñ śadā ve iñildüsi žāhir olınca gūyā 

iki (6) deryā-yı coşan birbirine ŧutuşup Ǿasker de şaşdı. Birbirine ŧoķuşdı. Āsumānuñ 

bendleri boşandı. (7) Zemįne indi ķıyās eylediler. Zerdūn ve ǾAnter Şāh ve Fitne Rāy 

ve Seħāb-ı Zengį Ǿalem sāyesinde Ǿaskerüñ cengin (8) seyr idüp añsuzın bu śadā-yı 

ġarįbe žuhūr idince bunlar şaşup bir zamān ħayrān oldılar. Ammā Cihān(9)-baħş der-

Ǿaķab naǾrayı tekrār idüp: “Benüm śāĥib-ķırān-ı ķāǿim-ı Rūm ve Sihām-ı Ĥabeşį ve 

śāĥib-i seyf-i pür-āteş. İy ķavm-i (10) Mecūsį! Cān elümden ķanda ħalāś idersiz?” diyüp 

bir kerre miyānından tįġ-i Ŧālįmūn Şāh’ı Ǿuryān idüp urdı (11) kendin küffār Ǿaskerine. 

Öyle kim gūyā ķuru ney-istāna āteş-i sūzān düşdi veyāħūd bārān gelüp sürdi. (12) Ĥāśılı 

leşker-i aǾdāyı ŧuǾme-i dendān-ı tįġ-ı tįrān idüp ān-ı vāĥidde perākende ve perįşān idüp 
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Ǿalemler üzerine (13) yüridi. Zerdūn Şāh şaşduġından nice idecegin bilmedi. “Bu ne 

Ǿalāmetdür?” diyince Fitne Rāy vezįr: “Nolsa (14) gerek pādişāhum, işte Sihām-ı Ĥabeşį 

imiş. Pil-pāy ǾAyyār’uñ maġārada ĥapsinden ħalāś olup ol ġażab ile cenge (15) girmiş. 

Bre meded, ŧabl-ı ārām çalduralım. Yoħsa şimdi nā-bekār Ĥabeşį bu ġażab ile 

Ǿaskerüme yüriye. Belki bizüm (16) daħı ŧurmaġımuz ŧay eyler.” didükde Źerdūn Şāh 

“Boynuñ altunda ķalsun, śaġlıġla bunda gelmeyeydüñ. Sihā[m] Ĥabeşį (17) sizi cümle 

helāk idüp şūm ķademüñ diyārıma baśmayaydı.” diyü şütūm-ı ġalįža iderek fermān 

eyledi. Ŧabl-ı ārāma (18) ŧurralar urdılar. Cihān-baħş Ǿalemleri arżū idüp gelürken 

gūşına ŧabl-ı ārām śadāsı gelince güci üzile (19) düşdi. “Ħoş-imdi melǾūnlar ben sizi 

yine buluram.” diyüp döndi. Zįrā el çekmeyüp yine ceng eylerse (20) zebūn-gįrlik ve 

nā-merdlikdür. Cihān-baħş Evren-gūş-ı Baĥrį’yi döndürüp Ǿalemlerinüñ sāyesine ŧoġrı 

revān oldı. 

(21) Rāvį ķavlince Ǿasker-i İslām daħı leşker-i küffār-ıla ceng idüp śāĥib-ķırān ġāyib 

oldı. Ölüsü dirisi belürsüz. (22) Bu arada Seħāb-ı Zengį didükleri laǾįn-i bį-dįn meydāna 

girüp cenge iķtidārları ķalmadı. Elleri Ǿaskerüñ cengden (23) śoġıdı. Nā-çār yās ile ceng 

iderlerdi. Bayaġı küffār Ǿaskeri kendülere bir miķdār ġalebe göstermişler. Leşker-i (24) 

İslām yab yab girü çekilmege yüz ŧutmış-ıdı. Nā-gāh Cihān-baħş’uñ cengde naǾra 

śadāsı gūşlarına girince (25) gūyā kim bunlar ölmiş idi. Yeñiden ĥayāŧ bulup her biri 

yidi başlu bir […]431 oldı. Küffār Ǿaskerine ol şevķ [361b] (1) ile bir ŧoķunuş ŧoķundılar 

kim fi’l-ĥāl yüzlerin döndürüp Ǿalemleri üzerlerine dökdiler. Küffār ŧarafından đarb-ı 

(2) ārām çalınup ġayrı nā-çār Ǿasker-i İslām daħı cengden dönüp ŧab-ı ārāma ŧurralar 

urdılar. İki ŧarafdan (3) Ǿasker dönüp bār-gāhlarına vardılar. Rezm libāsların çıķarup 

bezm cāmelerin geydiler. Ve şāhları dįvānına (4) cemǾ oldılar. Ammā Cihān-baħş 

dönüp Ǿalem sāyesine gelince cümle İslām dilāverleri raħşlarından źemįne (5) dökilüp 

rikābına śarıldılar. “Şükür Ħudā’ya iy server! Seni yine gördük.” diyüp duǾālar 

eylediler. Cihān-baħş daħı bunlara (6) nevāĥat idüp tesellį-ħāŧır eyledi.  

 

Ĥāśılı dönüp bār-gāhlarına geldiler. Begler śoyunup üzerlerinden ceng ālātın (7) 

çıķarup bār-gāh-ı Ŧālįmūn’a geldiler. Ve herkes yirlerinde ķarār eylediler. Cihān-baħş 

śaġ ve śola nažar idüp zaĥm-dār olan (8) dilāverleri gördi. Birķaçınuñ daħı śandalįsi 

ħālį. Suǿāl eyledi. “Seħāb-ı Zengį elinde şehįd oldı.” diyü ħaber virdiler. (9) Cihān-baħş 
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acıyup: “Olsun, laǾįn, ben de seni meydān ortasında iki yırtayım, yırtmazsam erlik 

baña ĥarām olsun.” (10) didi. Andan Ǿişrete başladı. Cihān-baħş Ŧārıķ’a “ǾAhd eyledüm 

Ǿayyār, Pil-pā’yı kendüñe baş ħalįfe eyle.” didi. Ŧārıķ: “Nola!” diyüp (11) Pįl-pāy 

ǾAyyār’ı baş ħalįfe eyledi. Şaķāķ ǾAyyār ikinci oldı. Bu şevķa ele cām alup Ǿayş-ı nūşa 

bünyād urdılar.  

 

Ol ŧarafdan (12) Zerdūn Şāh melūl maĥzūn dönüp Seħāb-ı Zengį ŧoġrı çādırına gidüp 

yatdı. Vücūdı başdan ayaġa varınca (13) gök bere oldı. Hele cerrāĥ getürdiler. Şişe 

çekdürdi. Ķan gidüp merhem sürdiler. Yine ġayret idüp ne ĥāl (14) ise dįvāna geldi. 

Zerdūn Şāh ve ǾAnter Şāh ve Fitne Rāy vezįr ĥāl-ĥāŧırın śordılar. Seħāb-ı Zengį “Āh!” 

idüp “Nā-bekār (15) Ǿayyār baña Ǿaceb reng eyledi. Beni ġāfil avladı. Ħoş-imdi birķaç 

gün geçsün, eyüce olayım da görüñ ben ol nā-bekār Ǿayyāra (16) neylerem, elbetde bir 

intiķām aluram.” didi. Bunlar “Be-hey pehlivān! ǾAyyāra niçün ulaşursın, anlar 

pehlivān degüllerdür kim ħaśm-āne (17) ceng idesin. Hemān elüñden bir hüner gelürse 

Sihām-ı Ĥabeşį’nüñ ĥaķķından gel. Yoħsa Ǿayyārlar ile başa çıķılmaz. (18) Ve hem 

anlar bį-vefādur. İşte Pįl-pāy didükleri nā-bekār Ħudā-perest olup Sihām’a ķul olmış. 

Bu ķadar zamāndan berü niçe (19) niǾmetüm ile perverde olup bunca ĥaķķum vardur. 

Ölüm ķorķusından varup Ħudā-perest oldı.” diyüp eleminden aġladı. (20) Yine dört 

ŧarafdan tesellį virüp “Öyle olur pādişāhum, elem çekme. Pehlivān-ı Zengbār eyü 

olsun da meydāna girüp (21) Sihām-ı Ĥabeşį’nüñ ĥaķķından geldükden śoñra Ǿayyār 

olsun, muķaddem Ħudā-perest olan pehlivānlar olsun cümle yine gelüp (22) Nār-ı Nūr’a 

tābiǾ olurlar.” didiler. Ammā Źerdūn Şāh dönüp: “Ŧutalım öyle olmış, yā Sihām-ı 

Ĥabeşį Seħāb’uñ eyü olmasına (23) baķar mı? Yarın ceng-i ĥarbį çaldırup binerse 

neyler?” didi. Fitne Rāy vezįr eyitdi: “Pādişāhum, bu Sihām-ı Ĥabeşį nā-bekāruñ (24) 

ne ĥāli var ise vardur. Bu ħūyı yoķdur. Tā ħaśm ŧarafından cenge mübāşeret 

eylemedükçe kendi eylemez. Ve bu fikr (25) ve bir de mühlet istersek virür. Bir yıl daħı 

olursa. Eger pek iŧmįnān-ı ķalb ĥāśıl ideyim dirseñ ādem gönderüp [362a] (1) {rüp} 

‘Birķaç gün cengimüz yoķdur.’ diyelim, ne cevāb virür şübheñüz defǾ olur.” didi. Bu 

tedbįri maǾķūl görüp (2) Źerdūn Şāh vezįrlerinden ħoş imdi Cihān-baħş vezįrine 

gönderüp “Birķac gün cengi teǿħįr idelim, müşāveremüz (3) vardur. Śoñra yā ceng 

ideyüz, yāħūd kendüsine tābiǾ oluruz. Ne iķtiżā eylerse aña göre ĥareket olunur.” diyü. 

(4) Ħoş imdi vezįr gelüp bār-gāh-ı Ŧālįmuñ’da ķapusına kendin bildürüp destūr olup 

içerü girüp şāhlar (5) öñinde yir öpüp Zerdūn Şāh’uñ kelimātın bildürdi. Cihān-baħş: 
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“Nola, öyle olsun. Her ne zamān ceng murād (6) iderse ben ĥāżıram. Yine Ǿahdüm 

yirindedür.” didi. YaǾnį Cihān-baħş dimek ister ki Seħāb-ı Zengį her ķaçan 

meydānuma (7) girerse iki yırtaram. Zįrā Ǿahdüm anuñ üzerine.  

 

Ĥāśılı ħoş ve[z]įre ħılǾat virüp yolladılar. Ħoş-āmed Zerdūn (8) Şāh’a gelüp ‘Her ne 

zamān ceng murād eylerse ben ĥāżıram.’ didi. “Tā bizüm ŧarafdan ceng-i ĥarbį 

çalınmaduķça ol ŧarafdan (9) kimse ceng etmeye. Ħāŧırıñuz ħoş ŧutuñ.” didi. Źerdūn 

Şāh’uñ biraz yüregine śu serpilüp işte Seħāb-ı Zengį’nüñ eyü (10) olmasına muntażır 

oldılar. Mā-beyni birķaç gün mürūr idüp bir gün Seħāb-ı Zengį eyü oldı. Dįvāna gelüp 

oturınca (11) Źerdūn Şāh’a: “Pādişāhum, ġayrı vücūdumda Ǿillet ķalmadı. Emr eyle 

Ǿaskere, ceng nidā olunsun. Yarın süvār olup (12) meydāna gireyim. Ħudā-perestlerüñ 

kārın tamām ideyim.” didi. Źerdūn Şāh daħı Seħāb’uñ bu sözi ile fermān eyledi. (13) 

ǾAsker-i küffārda yarın cengdür, diyü münādįler nidā idüp Ǿasker āgāh oldı. 

Tedārüklerine meşġūl olup meger Pil-pāy ǾAyyār (14) cāsūsluġa gelmiş-idi. Bu ħaberi 

alup geldi. Cihān-baħş’a bildürdi. “Yarın leşker-i küffār süvār olup ceng eyleseler 

gerek.” (15) didi. Cihān-baħş daħı Behrām-ı Evren-süvār’a fermān idüp Ǿasker-i 

İslām’da yir yir münādįler yüridi. “Yarın ceng-i (16) sulŧānį ve neberd-i ħāķānįdür.” 

diyü herkes tedārüklerin görüp śabāĥa muntażır oldılar. Çünkim ol gice geçüp śabāĥ 

oldı. (17) Gün ķubbe-i felekden baş gösterüp küffār ŧarafından kütür kütür ceng-i 

ħarbįler çalınup İslām Ǿaskerinden daħı (18) çalındı. İki leşker bir bir at, fįl ve 

gergedānlarına süvār olup Ǿalem ve sancaķların güşāde idüp gürūh-ā-gürūh (19) Ǿazm-i 

Ǿarśa-i rezm eylediler. Tā kim merkez-i meydāna gelüp birbirlerine muķābil oldılar. 

Meydān açılup “Āyā bugün kim gire (20) meydāna?” diyüp küffār Ǿaskerinden Seħāb-ı 

Zengį ķara ŧaġ gibi bir fįle süvār olup vücūdın āhene ġarķ eylemiş. (21) Mįl-i 

mināreleyin ķalb-gāh-ı leşkerden meydāna yüridükde āteş-perestler pehlivānları 

raħşlarından inüp piyāde (22) öñine düşdiler.  

Beyt:  

Budur ol ħūk-ı yabanį, budur ol kelb-i Ǿaķūr432 

Görüñ nā-hār-ı ħabāǿiŝ seg ħınzīr-ı (23) vaķūr.  

diyü medħ iderek śaĥn-ı ġāye getürdiler ve selāmlayup döndiler. ǾAlem dibine varınca 

raħşlarına süvār olup (24) maķāmlarında durdılar. Seħāb meydānda yalñız ķalup bir 
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miķdār ŧarįd-i cevelān eyledükden śoñra yüzin İslām Ǿaskerine döndürüp (25) fįl başın 

çekdi. Ve śaġ ayaġın rikābdan çıķarup eger ķaşına ķodı. Ve başından miġferin çıķarup 

zānūsına geçürdi. [362b] (1) Andan ķol ķaldırup ŧarafeynden çalınan kūs-ı ĥarbįleri 

diñdürdi. Ve bülend-āvāz ile çaġırup: “Benüm Seħāb-ı Zengį (2) ve śāĥib-ķırān-ı ķavm-

i Zengiyān ve āb-rū-yı Nār-ı Nūr. Hįc kimseyi meydānuma istemem. İllā Sihām-ı 

Ĥabeşį gelsün. Aña gösterem ādemi (3) ġāfil avlayup muşt-ıla ķaķup bende çekmegi.” 

diyince Cihān-baħş-ı Cihān-ārā bir kerre śaġ ve śola baķup: “Begler (4) işitdiñüz Seħāb-

ı Zengį işte bizi daǾvet eyledi. DuǾādan unutmañ.” diyüp Evren-gūş-ı Baĥrį’yi 

meydāna sürince (5) cümle dilāverler śapur śapur raħşlarından zemįne dökilüp Cihān-

baħş’uñ öñine düşdiler.  

Beyt: 

Şįr-i Ħudā śaf-(6)şiken dūz ceng 

Pence-i zen sįne-i bįr ü peleng 

 

Ķarşu ŧurmaz gürūh-ı ķāf 

Kāf gibi ser-te-ser eyler şikāf 

 

Zerre ķadar (7) zūrına doymaz zemįn 

Böyle gerek zūr hezār-āferįn 

diyü medħ ü ŝenā iderek Cihān-baħş’ı miyan-ı Ǿarśa-i heycāya getürdiler. (8) Ve 

selāmlayup döndiler. Faķat Cihān-baħş rikābında Ŧārıķ ǾAyyār ķaldı. Andan Cihān-

baħş Seħāb-ı Zengį’nüñ öñin alup “ǾAşķ (9) ola iy zengį!” diyince Seħāb’uñ vücūdı 

ditreyüp Cihān-baħş’uñ mehābetinden ödi aġzına geleyazdı. Merĥabā idüp (10) “Yā 

Sihām-ı Ĥabeşį, eyü elime girdüñ. İşte bugün senden intiķām alsam gerekdür.” didi. 

“Zįrā sen beni ġāfil muşt-ıla yıķup bend (11) eyledüñ. Şimdi elümden nice ħalāś olursun. 

Hemān raħşından inüp rikābum öpüp ser-fürūǾ ve Ǿöźr bahāne idesin. (12) Yoħsa 

derūnumdan geçen budur ki seni bu meydān ortasından kendi Ǿaskeriñe ķarşu 

bacaġuñdan ŧutup çürük (13) bez gibi yırtsam gerekdür. Gözüñ ac.” didi. Cihān-baħş 

gülüp: “Śanduġuñ başuña sen gözüñ ac. Benümle taķayyüd-i (14) tām ile ceng eyle. Zįrā 

bugün āħir gündür. Bir daħı meydāndan śaġ dönmezsin. Meger įmān-ı İslām’ı ķabūl 

idüp (15) müselmān olup benümle yār-ı ķarındaş olasın.” didi. Seħāb-ı Zengį Cihān-

baħş’dan bu cevābı işidüp ķahķahā ile gülüp (16) “Hey nā-bekār Ĥabeşį! Hįc ben Nār-ı 

Nur’dan yüz çevirür miyem? Nār-ı Nūr baña ne kemlik eyledi kim andan rū-gerdān 
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olup Ħudā(17)-perest olam. Her bir loķmamı ķulaġum ķadar eyleseler yine Nār-ı nurdan 

dönmem.” didi. Cihān-baħş: “İmdi çünkim öyledür (18) ŧurma, eyle.” didi. Gün 

aħşamludur. Bir sāǾat ol murādıña nāǿil olasın.” diyince Seħāb-ı Zengį bir kerre 

miyān-ı (19) rāndan bir buz-ħāne sütūnundan nişāna nįzesin alup fįl başına çengāl urdı. 

Yigirmi beş adım miķdārı yirden (20) döndürüp irişdi. Cihān-baħş’a iķdām-ı tām ile bir 

nįze ĥavāle ķıldı. Cihān-baħş siper-i Ŧālįmūn’ı berāber virüp yalman-ı (21) nįze āyine-

i sipere ŧoķınduķda āteşler žāhir olup siper-i āyineleri çarħ urdı. Ammā Cihān-baħş 

Seħāb’uñ nįzesin (22) ŧabancalayup yolından ayırdı. Bir ķarış miķdārı vücūdundan 

alarġa gitdi. Seħāb nįzesin żabŧ idüp (23) ser-i meydāna vardı. Öteden dönüp Cihān-

baħş’ı śaġ gördi. “Sen misin iy nā-bekār Ĥabeşį benüm nįzemi öyle bį-(24)bāk bį-pervā 

menǾ eyleyen?” diyüp nįzesin zemįne źerk eyledi. Ŧarafeylinden gürz-i kūh-peykerin 

çeküp on (25) ikinci baħşından ŧutup żabŧ eyledi. Ve başınuñ üzerinden devr itdürüp 

irişdi. Cihān-baħş’a bir đarb-ı gürz [363a] (1) gürz ĥavāle eyledi. Cihān-baħş gürz-i 

Ŧālįmūn’ı berāber virüp baǾde arķada olan sipere alup āsān-vech üzere (2) menǾ eyledi. 

Seħāb gürzin żabŧ idüp meydān başına vardı. Öteden dönüp gördi. Cihān-baħş’uñ aśla 

mühimmi degüldür. (3) Sedd-i İskender gibi ŧurur. Seħāb-ı Zengį ġażabından kelb-i 

Ǿaķūra dönüp ħınzįr-vaķŧ oldı. Ħışm-ıla irüp bir đarb-ı şedįd (4) daħı urdı. Cihān-baħş 

anı da menǾ eyledi. Nevbet server-i Ǿāleme geldükde “Şol laǾįne birden ķıymayam, 

ancaķ bir gūş-māl vireyim. (5) Belki insafa gelüp müselmān ola. Zįrā ķuvvet śāĥibi 

dilāverdür.” didi. VāķıǾā Seħāb-ı Zengį ĥayli mübāriz dilāverdür. Ammā çi-fāǿide (6) 

įmāndan behre-yāb olmamış-ıdı. Dönüp Cihān-baħş: “Yā Seħāb-ı Zengį! İftaĥ 

Ǿaynüke433, işte geldüm.” diyüp nįze-i Ŧālįmūn’ı (7) eline aldı. Dümmin baġalda żabŧ u 

rabŧ idüp yalmanın Evren-gūş-ı Baĥrį’nüñ gūşından dırāz idüp raħş ķuvvetiyle bir (8) 

geliş geldi kim Seħāb-ı Zengį gördi Sihām-ı Ĥabeşį berķ-ı ħāŧıf gibi irdi. Yalman-ı 

nįze cān almaķ ķaśdına yalmanup (9) gelür. Tiziyye üc ķat pūlād-siperin berāber virüp 

“Yā nār-u Nūr!” diyüp ŧurdı. Ammā yalman-ı nįze āyine-i siperi pūs eyledükde (10) 

āteşler śaçıldı. Ve Seħāb’uñ ķolları bükilüp siper gögsine ķapandı. Az ķaldı ki birbir 

yüzünden güźer eyleye. Yine (11) Cihān-baħş ķaśd idüp nįzeyi dāmen-i siperden 

ķaydırup sįnesinüñ śol ŧarafından źırħın söküp tenin (12) cüzǿį çizüp geçdi gitdi. Seħāb-

ı Zengį gördi Ǿaķlı başından perįşān olup cānı çıķayazdı. Gördi (13) hele żararlı degül, 

zaĥmı az. Ammā zırħı rįze rįze olup ħalķaları kevākeb miŝāl zemįne yayıldı. Vücūdı 
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berg-i ħazān (14) gibi lerzān olup pāyları rikābdan śaķır śaķır ditremege başladı. Seħāb-

ı Zengį başına gelecek ĥāli bildi. Cihān-baħş (15) öteden dönüp nįzeyi miyān-dāna alup 

ŧarafeylinden gürz-i Ŧālįmūn Şāh’ı çeküp onıncı ķīrāŧından ķavradı. Başından (16) devr 

idüp irişdi. Seħāb’a bir đarb urdı. Seħāb-ı Zengį gördi, gürz-i Ŧālįmūn Şāh havādan 

yıldırım gibi gürleyüp (17) iner. Tiziyye gürzinüñ deste-çūbundan iki eliyle muĥkem 

ŧutup berāber virdi. Gürz gürze indükde gürüldüsi ol (18) vādįleri ŧutdı. Ve Seħāb’uñ 

bāzūları uyuşup ķolları bükildi. Ve Seħāb gördi, iki gürz bir olup başına iner. (19) Cān 

ĥavliyle başın ķaçurdı. Ketfinde olan sipere inince siper āyineleri yoġrılup siper 

arķasına sįne eger ķaşına (20) başı fįl başına berāber indi. Đarb-ı şiddet-i gürzden fįl 

daħı bil virdi ve pāyları źemįne gömüldi. Cihān-baħş (21) gürzin żabŧ idüp geçdi gitdi. 

Ammā Seħāb bir đarb-ı gürz yidi kim müddet-i Ǿömründe bu đarbı kimseden yimiş 

degül (22) idi. Birazdan ne ĥāl ise göz açup kendisine geldi. Güc-ile miyānın rāst idüp 

vücūdın yoķladı. (23) Egerçi bir mūyına ħaŧā gelmemiş. Ammā şemǾ-i siyāh gibi nerm 

olup laĥmı içinde üstüħvānları ve aġzından bir pāre ķan atıldı. (24) Cigeri ķıyās idüp ödi 

ķopdı. Hele ġayret idüp kendi leşkerinden ve şāhlarından Ǿārlandı. Ħınzįr gibi dişlerin 

(25) birbirine urup ķıçırdatdı. Ve ķapdı gürzin irişdi. Cihān-baħş’a bir đarb-ı şedįd 

ĥavāle eyledi. Cihān-baħş [363b] (1) yine gürze alup āsān-vech üzere menǾ eyledi. 

Cihān-baħş urup Seħāb-ı Zengį menǾ idince ecel terleri dökdi. (2) Bu minvāl üzere 

aradan altışar gürz ĥavāle ħaŧā geçdi. Ammā ġayrı aldı dönüp Cihān-baħş Seħāb’a: 

“Yā Seħāb gel, (3) müselmān ol, Allāh’ı bir bilüp resūllerine įmān getür. Seni 

öldürmeyem. Zįrā ancaķ benüm elimden ħalāś bulmazsın. Bugün (4) seni iki yırtsam 

gerekdür. ǾAhd anuñ üzerinedür. Meger İslām’a gelesin. Yoħsa bir vechle rehā bulmaķ 

mümkün (5) degüldür.” didi. Seħāb’uñ ise ķalbi ķararmış idi. Küfr kemāl mertebe 

derūnına cāy-gįr olup infikāka imkān ķalmamışdı. (6) “Be yüri hey nā-bekār Ħabeşį! 

Hele evvel sen benümle başa çıķup elimden ħalāś bul da beni iki yırtmaġa ķalsun. (7) 

Daħı benüm ĥamle idecek ālātum çoķ. Lā-büdd biri biri ile seni helāk eylerem.” didi. 

Cihān-baħş gördi bu laǾįnüñ (8) aśla ķābiliyyet-i śalāĥ yoķdur. Öldürmekden ġayrı bir 

işe yaramaz. “Diñle imdi yā Seħāb ne ķadar kendüñe (9) iǾtimād-ı ālātuñ var-ısa 

cümlesiyle ĥamle idüp ārzūñı defǾ eyle. Yoħsa nevbet bir kerre baña gelürse bir daħı 

(10) nevbet göremezsin. Hemān ŧurma elüñden geldügi ķadar beni öldürmege saǾy-ı 

iķdām eyle.” didi. Bundan śoñra Seħāb-ı (11) Zengį naśıl ŧaķayyüd-i tām ve saǾy-ı 

iĥtimām ile hemān gürzin bir kerre ŧarafeyle śalup ķurbanından kemānın çıķarup (12) 
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ele aldı. Ve terkisinden434 ĥarbe miŝāl bir ħadeng çıķarup baĥr-i kemāna vażǾ eyledi. 

Cihān-baħş sįnesin nįşāna alup (13) gez, ķulaķ, demren, ŧırnaķ “Yā Nār-ı Nūr!” diyüp 

iç ķabżadan güşād virdi. Cihān-baħş’uñ sįnesin gözleyüp (14) gelür. Hemān server-i 

Ǿālem at śaġrısına yatup tįr üzerinden geçerken eliyle ŧutup alıķodı. Ve iki parmaġıyla 

ķırup (15) atıvirdi. Seħāb bu ĥāli görince ġayrı kendiden ümįdi ķaŧǾ eyledi. Ölüm eri 

olup bir ħadeng daħı (16) atdı. Cihān-baħş anı kūşe-i kemān ile çalup menǾ eyledi. 

Seħāb-ı Zengį bir ħadeng daħı atdı. Cihān-baħş bir kerre kemānın (17) eline aldı. Bir 

ĥadeng-i ciger-dūzı baĥr-i kemāna ķodı. Ve Seħāb-ı Zengį gelürken nişāna alup güşād 

virdi. Cihān-baħş’uñ (18) ħadengi Seħāb’uñ ĥadengin nıśf-ı rāhda ķarşulayup peykān 

peykāna rāst gelüp ikisi de Seħāb’uñ üzerine (19) vardı. Seħāb-ı Zengį güc-ile śavuşdı. 

Ġayrı hemān miyānından ŧorba taĥtası miŝāl olan tįġ-i āteş-tābı Ǿuryān (20) idüp “Bre 

hey nā-bekār Ĥabeşį! Seni tįġ ile iki pāre idince ne lāzım gelür?” diyüp fįl sürdi. Maĥal 

yirine gelince (21) Cihān-baħş’a bir ķılıc ĥavāle eyledi. Server-i Ǿālem bir kerre Evren-

gūş-ı Baĥrį’yi ķuçaķlayup tįġ ŧutan bileginüñ altına girüp (22) bilegin ķavrayup öyle 

śıķdı kim parmaķları toħumluķ ħıyāra dönüp ķan ŧırnaķlarından fevvāre miŝāl atıldı. 

Ve avucı (23) açılup ķılıc źemįne düşdi. Cihān-baħş Seħāb’uñ bilegin ķapdı, śalıvirdi. 

Ve düvāl kemerine dest urup (24) “Yā Allāh!” diyüp ķara ŧaġ gibi fįlinden irüp ķolınuñ 

üzerine aldı. Ve ķaldırup zemįne öyle çarpdı kim zemįn (25) zelzeleye geldi. Kendi 

miŝāl-i şāhın Evren-gūş-ı Baĥrį’den pertāb idüp Seħāb’uñ sįnesinde bulundı. Seħāb’uñ 

Ǿaķlı [364a] (1) Ǿaķlı başına gelince śabr eyledi. Zįra Ǿaķlı başından gitmiş-idi. Bu kerre 

Seħāb’uñ Ǿaķlı gelüp gözin açdı. Cihān(2)-baħş Ǿuķķāb-mānendi sįnesinde kendüyi 

baśdurmış gördi. “Yüri nā-bekār Ĥabeşį baĥtuñ yār imiş kim baña ġālib (3) gelüp 

üzerümde bulunduñ.” didi. Cihān-baħş-ı Cihān-ārā eyitdi: “Gel imdi yā Seħāb! İslām’ı 

ķabūl eyle, seni āzād (4) ideyim ve saña ser-ķaplanlıķ śandalįsi vireyim. Kelle ber-

Ǿāķıbet ideyim.” diyüp niçe pend ü naśįĥat eyledi. Bu laǾįn (5) gūş eylemeyüp dūşnām-

ı türrehāta başladı. Cihān-baħş kendü kendüye “Yā Cihān-baħş! Bu hidāyetsüz melǾūn 

içün ne (6) zaĥmet çekersin?”  

Beyt:  

“Aśıl azmaz cihānda merd-i kāmilden ħatā gelmez. 

Cuhūd įmāna gelmez merd-i mülhid tevbe-kār olmaz. 

                                                 
434 Metinde “terkişinden”. 
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 (7) eyüsi bu laǾįnüñ vücūdın śāĥife-i Ǿālemden ĥak idüp bį-nām, bį-nişān eylemekdür.” 

diyüp hemān bir ayaġın iki (8) ayaġıyla baśup bir ayaġından daħı iki eliyle ŧutup “Yā 

maǾbūd-ı bį-hemtā! Sen ķud[r]et ķuvvet iĥsān eyle.” diyüp hemān nice silküp (9) zūr 

eylediyse bacaġından tā ħulķūma varınca cayır cayır eski bez yırtar gibi yırtup küştesin 

meydāna atıvirdi. (10) İki leşkerden Cihān-baħş’uñ bu ķuvvet-i şecāǾatin görüp 

engüşt435 ber-dehān idüp ħayrān oldılar. Bi’ż-żarūrį (11) düşmen daħı taĥsįn eyledi. 

Źerdūn Şāh bu ĥāli görüp Ǿaskeri yüritmek diledi. Fitne Raǿy ķomadı. Sihām’a: 

“Pādişāhum (12) bu Ǿasker ŧayanmaz. Münāsib olan āsāyiş çaldırup dönmekdür. Bir 

müşāvere idüp maǾķūlı ne ise aña göre tedārük (13) göreyüz.” didi. Zerdūn Şāh daħı 

fermān eyledi. Ŧabl-ı ārāma ŧurralar urdılar. Bu arada Cihān-baħş daħı Seħāb’ı yırtub 

(14) iki pāre eyledükden śoñra yine raħşına süvār olup meydānda er ŧaleb eylerdi. Çünki 

ŧabl-ı ārām śadāsın işitdi. (15) Nā-çār dönüp Ǿalem sāyesine geldi. İslām’dan daħı ŧabl-

ı ārām çalınup iki Ǿasker dönüp ķondılar. Seħāb’uñ (16) küştesin meydāndan ķaldırup 

āteşe yaķup Nār-ı Nūr’a ķavuşdurdılar. 

 

Zerdūn Şāh pür-ġażab Ǿažįm kederde, (17) aġzın baltalar açmaz. Ve ķarındaşı ǾAnter 

Şāh’a sögüp göñlinden “Śaġlıķ ile gelme vilāyetüme. Kendüñ gibi işte beni (18) daħı 

tāc-ı taĥtdan āvāre ideyorsun.” Hele bunlar bir yire gelüp “Niçe idelim?” diyü 

müşāvere eylediler. Evvel bir kerre cāsūs (19) gönderelim, anlar da ne müşāvere eyler. 

Sihām-ı Ĥabeşį’nüñ murādı nedür? Neylemek ister? Anı ħaber alup biz de aña göre 

tedārükimüz (20) görelim.” didiler. Tįz İslām Ǿaskerine cāsūslar gönderüp ħabere 

muntažır oldılar. Bu ŧarafdan Cihān-baħş daħı gelüp (21) bār-gāh-ı Ŧālįmūn’da ķarār 

eyledi. Begler gelüp cemǾ oldılar. NiǾmet yindi. Şükri dindi. Biraz da bāde nūş idüp 

(22) bir miķdār keyflere şaŧāret geldükde Cihān-baħş baş ķaldırup “İnşāǿahu’r-raĥmān 

begler yarın süvār olup küffār (23) Ǿaskerini perįşān eylemedükçe cengden dönmeyelim. 

Zįrā tā yeñi yolımuzdan ķalduķ. Böyle her yirde oyalanursaķ yaķın (24) zamān içinde 

Įrān’a varamayuz.” didi. Cümle begler daħı maǾķūl ve münāsib görüp sözi bunuñ 

üzerine ķodılar. (25) Meger bu maĥalde Źerduñ Şāh ŧarafından cāsūslar gelmiş-idi. Bu 

śadedi işidüp gitdiler. Varup Źerdūn Şāh’a böyle [364b] (1) ħaber virdiler. Źerdūn Şāh 

bu ħaberi işidüp Ǿaķlı gidüp dil-teng olup “Niçe olur yarın, vāķıǾā binüp üzerimüze (2) 

yürürse kim ķarşu ŧurabilür?” didi. BaǾżıları eyitdiler: “Gel pādişāhum, Sihām-ı 

                                                 
435 Metinde “engüst”. 
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Ĥabeşį’den yine mühlet alup birķaç gün (3) müşāvere olsun. Belki bir ħoşça tedārük 

görile.” didiler. Bu rāyı śavāb görmediler. “Muķaddemen mühlet istedük, virdi. (4) 

Şimdi yine mühlet isteyince ‘Bunlaruñ lā-büdd bir ĥįleleri vardur,’ diyüp mühlet 

virmeyüp hemān cenge gele. İmdi birazdan (5) aħşamuñ ŝülüŝi geçüp ŝülüŝānı ķalınca 

ķalķup bütün Ǿasker ile ķalǾaya girüp ķapuları muĥkem bend idüp Ǿaskeri ķapulara (6) 

ve burc-ı bārūlar üzerinde ŧursunlar. Yarın Sihām-ı Ĥabeşį bizi ķalǾaya girmiş görür 

de belki ŧurmaz gide yāħūd (7) gitmeyüp ceng murād eylerse ķalǾamuz metįndür. Bir 

şey idemez. Āħir bıraġup gider. Ol aralıķda belki bir tedbįr ve tedārük (8) idüp 

ĥaķlarından geleyüz.” didiler. Bu rāy cümleden ercaĥ görüp el altından Ǿaskeri āgāhlıķ 

virdiler. Tamām tedārük (9) görüp ŝülüŝ-i şeb geçüp ŝülüŝānı ķalınca bār-gāhları cümle 

bozup yıķup yükledüp “Ķandasın ĶalǾa-i Źerdāb?” diyüp (10) ķalǾaya girüp ķapuları 

muĥkem perkidüp emįn oldılar. ǾAsker-i İslām yirlerinden ķalķup baķdılar. Küffār 

ordusı ġāyib (11) olmış. Yirinde yiller eser. Gelüp Cihān-baħş’a ħaber virdiler. Ve 

gördiler ķalǾa ķapuları muĥkem bend idüp birķaç ķat bārūları (12) almışlar. Cihān-baħş 

bir nāme inşā idüp Ŧārıķ’a virdi, gönderdi. Ŧārıķ ķalǾa ķapusına gelüp “Nāmem var, 

açuñ ķapuyı.” (13) diyü naǾra urdı. Yuķarudan “Alarġa!” diyüp Ŧārıķ’a ur eylediler. 

Zįrā tenbįh eylemişlerdi.  

 

Ħāśılı Ǿayyār gördi (14) olmaz, dönüp geldi. Aĥvāli Cihān-baħş’a ħaber virdi. Cihān-

baħş ġażaba gelüp fermān eyledi. Ceng-i ĥarbįler çalınup (15) Ǿasker-i İslām bindi. 

Cihān-baħş daħı ālāt-ı śāĥib-ķırān üzerine ārāste idüp Evren-gūş-ı Baĥrį’ye süvār oldı. 

Hemān (16) ĶalǾa-i Zerdāb’a yürüyüş idüp kendi Ǿaskerüñ öñince ammā ķalǾadan 

küffār bu ĥāli görüp yuķarudan başladılar (17) seng ü ĥadeng atmaġa. Cihān-baħş 

Evren-gūş-ı Baĥrį’yi sürüp ķalǾanuñ ĥendeķine geldi. Başına siperini çeküp ĥendeķi 

(18) śıçratdı. Öte cānibe geçdi. ĶalǾa ķapusına irüp elinde gürz-i Ŧālįmūn ķapuya đarb 

urmaġa başladı. Her urduķça (19) ķapu śarśılup dervāzeleri yirinden ĥareket idüp 

oynadı. Segirdüp Źerdūn Şāh’a varup: “Pādişāhum Sihām (20) filān ķapuya gelüp gürz-

ile đarb urmaġa başladı. Ķapu gitdükçe yirinden oynayup dervezeleri sökilüp 

yıķılmaġa (21) az ķaldı.” didiler. Źerdūn Şāh “Bre uruñ yuķarudan seng, ĥadeng ve 

felengi ķapudan ayırabileydiñüz yāħūd orada (22) urup öldürebileydiñüz.” “Be hey 

şāhum, anuñ ħarman-ı cirmi ķadar bir siperi var. Başına çekmiş. Biñ ķanŧār ŧaş 

bıraķsalar (23) aśla mühimmi degül. Bir ġayrı tedārük gör.” dirken girüden biraz 

kimesne daħı gelüp “Ķapunuñ bir ŧarafı sökildi.” didiler. Cihān(24)-baħş ise Ǿāşıķ-āne 
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ķapuya đarb urup Ǿāķıbet ķapuyı söküp bir đarb daħı urınca ķapu güldürredek yıķılup 

(25) ic cānibe düşdi. Cihān-baħş ķapuyı çeküp ħendege köpri eylediler. Evren-gūş-ı 

Baĥrį’ye süvār olup ķalǾadan içeri [365a] (1) içeri girdi. El tįġ-i Ŧālįmūn Şāh’a urup bir 

şedįd naǾra urdı. Öyle kim ĶalǾa-i Źerdāb şiddet-i đarb-ı naǾradan (2) gūyā zįr-i zeber 

oldı ķıyās eylediler. “Benüm Sihām-ı Ĥabeşį iy ķavm-i đalāl! Cān elümden ķanda 

ħalāś eylersin.” diyince (3) Cihān-baħş śadāsından Źerdūn Şāh vesāǿirler serāsime olup 

“Ne aślı?” didükde “Ne ŧūrursın Sihām-ı Ĥabeşį (4) ķalǾa ķapusın yıķup Ǿasker ile içeri 

yüridi.” diyü feryādcı birbiri ardınca yüridi. Zerdūn Şāh murād eyledi. (5) Biraz şey 

alup bir ġayrı ķapusından çıķup bir ŧarafa436 firār eyleye. “Pādişāhum ķanda gidersin 

her ķapuda bir iki pehlivān (6) ŧurur. Ķuş uçurmazlar.” didiler. Zerdūn Şāh ġayrı şaşup 

niçe ideçegin bilmedi. “Bre sarāy ķapuların muĥkem (7) bend idüñ.” diyüp ķalǾa 

ķapuları gibi sarāy ķapuların daħı yine üzerlerine ceng-i ĥadeng-endāzlar çıķdı. 

Berüde (8) İslām Ǿaskeri şehr ķoyulup ŧaraf ŧaraf cenge ŧurdılar. Şehrlinüñ ķanları seyl 

mānendi aķup feryādları āsumāna (9) çıķdı. Gördiler olmaz, āħir “Amān!” diyüp 

ellerinden ālātların bıraķdılar. ǾAsker-i İslām bu ĥāli görüp cengden el çekdiler. (10) 

Ancaķ öldürdükleri āteş-perestlerüñ mālların ġāret eylemege muķayyed oldılar. 

Cihān-baħş elinde tįġ-i āteş-tāb sarāy-ı Źerdūn (11) Şāh’a yüridi. Bāb-ı sarāya geldükde 

bir Ǿažįm ķırılmaķ daħı anda oldı. ǾĀķıbet Cihān-baħş-ı Cihān-ārā sarāy ķapusın yıķup 

(12) içerü girdi. Źerdūn Şāh şaşup ķalmış-ıdı. ǾAnter Şāh ile Fitne Rāy cān ĥavliyle 

sarāyuñ bir ŧarafına firār idüp giderken (13) ĥikmet-i Ħudā maŧbaħ cānibi idi. Çirkef 

ķuyusına düşdiler. Meger Ŧārıķ ǾAyyār birķaç ħalįfeler ile bunları görüp (14) artlarına 

düşmiş-idi. Gelüp ol çirkāb ķapusında bulup bunları ķancalar ile çıķarup ikisin daħı ol 

ķıyāfet (15) ile bende çekdiler. Ol çirkef aķaraķ bu ĥāl ile yiderek alup Cihān-baħş’a 

getürdiler. Bu arada Cihān-baħş atdan inüp (16) yuķaru çıķdı. Dįvān-ı Źerdūn Şāh’a 

girüp gördi taĥt üzere şaşup ķalmış. Cihān-baħş üzerine yürüyince (17) Cihān-baħş’a 

Źerdūn Şāh ġaddāre ĥavāle eyledi. Cihān-baħş ġaddāresiyle düvāl kemerinden ķapup 

ķaldurdı. Yire (18) urup Pįl-pāy ǾAyyār yanında idi. Bende çekdi. Cihān-baħş Źerdūn 

Şāh’uñ taĥtın ķılıçlayup  

Beyt:  

“Śavdı Mecnūn (19) nevbetin, şimdi benüm rüsvā-yı Ǿaşķ  

Ŧoġrı dirler her zamān bir Ǿāşıķuñ devrānıdur.”  

                                                 
436 Metinde “śarafa”. 
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diyüp geçüp pāy-i taĥta ķarār eyledi. (20) Zerdūn Şāh ve birāderi ǾAnter Şāh ile Fitne 

Rāy yanına iletdiler. Zerdūn Şāh anları ol ĥālde görüp levm (21) eyledi. Cihān-bahş 

ħaber gönderüp Ŧįmūr ve Ĥurrem Şāh gelüp taĥta oturdılar. Pehlivānları gelüp yirlü 

yirinde ķarār (22) eyledi. Şehri bütün żabŧ eylediler. Birazdan herkes ŧutduġı esįri 

getürüp meydān-ı siyāsete dizdiler. Meger ǾAnter (23) Şāh’uñ oġlı var idi, Fįrūz Şāh 

dirleridi. Muķaddem İslām’a gelmiş idi. Şimdi Cihān-baħş emr eyledi. Zerdūn Şāh’ı 

(24) ve ǾAnter Şāh’ı ve Fitne Rāy vezįri eli baġlu cigeri ŧaġlu siyāset yirine getürdiler. 

Cihān-baħş baş ķaldırup Źerdūn (25) Şāh’a ħıŧāb idüp “Nice görürsin kendüñi yā 

Źerdūn? Ben saña muķaddem nāme gönderüp ‘Ħasmlarımı bend idüp baña gönder 

[365b] (1) ve kendüñ daħı gelüp ĥużūrumda müselmān ve bende-i Sübĥān ol. {Sübĥān 

ol.}Vilāyetüñ yine senüñdür. Benüm māla ve diyāra (2) iĥtiyācum yoķdur. Śoñra 

peşįmān olursın.’ didüm diñlemedüñ, şimdi nicesin?” didi. Ve Zerdūn Şāh aśla (3) 

cevāb virmeyüp öñine baķdı. Cihān-baħş dönüp ǾAnter Şāh ile Fitne {Fitne} Rāy’a 

baķup: “Siz nicesüñüz? İslām’a (4) gelür misüñüz? Yoħsa başıñuzı keseyim mi?” diyüp 

biraz naśįĥat eyledi. Bu laǾįnlerde hidāyet nūrı müteǿeŝŝir degül, dönüp (5) ǾAnter Şāh 

olsun, Fitne Rāy olsun “Nā-bekār Ħabeşį! Biz Nār-ı Nūr’dan ne kemlik gördük kim 

yüzünden döneyüz? (6) Senüñ dįnüñe gireyüz. Bildüginden ķalma, eger sen bizi 

öldürürseñ Nār-ı Nūr bizüm ķanumuz senden alur.” diyüp dūşnāma (7) başladılar. 

Cihān-baħş gördi, bu laǾįnler ķābil-i śalāĥ degüldür. Cellādlara işāret idüp kellelerin 

kesüp ten-i nā-pāklarından (8) cüdā eylediler. Bir kerre Zerdūn Şāh’a baķup “Ne dirsin 

yā Zerdūn Şāh? Cevāb vir įmāna gelür misin, yoħsa işāret (9) iderem, senüñ daħı başuñı 

keserler.” didükde cān Ǿazįz ķarındaşı ǾAnter Şāh ile Fitne Rāy vezįrüñ ķatl olduġın 

gördi. (10) Bu kerre hidāyet-i Rabbānį irişmiş-idi. “Ne dimek ile müselmān oluram?” 

diyince telķįn eylediler. Zerdūn Şāh įmāna gelüp (11) derūnį müselmān ve bende-i 

sübĥān oldı. Cihān-baħş ķalķup eliyle Zerdūn Şāh’uñ bendin alup tāc-ı libāce geyürüp 

(12) taħtına çıķardı. Sāǿir esįrler daħı şāhlarınuñ İslām’a gelüp necāt bulduġın görüp 

cümlesi įmāna gelüp (13) bendleri alındı. Bundan śoñra ķalǾada olan Ǿasker ve 

şehrdekilere ādemler taǾyįn idüp cümlesin įmāna getürdiler. Ol gün (14) hemān 

bunlaruñ āteş-kedelerin ħarāb idüp yirlerine mescidler yapılmaġa fermān olundı. 

Zerdūn Şāh ħazįne (15) açup Cihān-baħş’a vesāǿir şāhlara ve beglere ĥāllü ĥālince 

peşkeşler ihdā idüp birlige yetdiler.  
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Zerdūn Şāh (16) Cihān-baħş’a żiyāfetler idüp ĥāśıl-ı kelām Cihān-baħş bir miķdār ķalǾ-

i Źerdūn’da eglenüp ķalǾa ķavmine şurūŧ-ı İslām’ı (17) taǾlįm idüp metįn ādemler taǾyįn 

olundı. Ve ĶalǾa-i Seylāb-zemįni müsteķilen ǾAnter Şāh’uñ oġlı Fįrūz Şāh’a virüp (18) 

cümle işler tamām oldı. Bir gün Cihān-baħş ġalebe dįvān idüp begler ve şāhlar gelüp 

dįvān enār gibi pür oldı. (19) Ħūn yindi, şükri dindi. Andan Cihān-baħş baş ķaldırup 

cümleye ħıŧāb idüp: “İy şāhlar ve iy begler! (20) Bi-ĥamdi’l-lāh437 ġayrı işler tamām 

oldı. Bir Ǿuķde ķalmadı. Şimden girü tedārük görilsün, Įrān’a giderüz. Ancaķ iy Fįrūz 

Şāh (21) ve iy Zerdūn Şāh! Eger sizüñ daħı Įrān diyārına gitmege śafāñuz var ise 

tedāriküñüz görüp ħāżır olun. Eger gitmez(22)señüz yine siz bilürsiz. Ben kimseye 

cebrüm yoķdur. Oturuñ diyārıñuzda. Eger giderseñüz başım üzere yiriñüz var. (23) 

Allāh āsān getürüp Įrān diyārını żabŧ eylersem, her biriñüze nice manśıblar ilĥāķ idüp 

ülkeler żamįme eylerem.” (24) didi. Bunlar: “Devletlü śāĥib-ķırān, bu naśıl sözdür. Hįc 

şimden śoñra senden ayrılur mıyuz? Mādām ki cānımuz tendedür. (25) Ölince 

ayrılmazuz. Sen ķanda giderseñ berāber giderüz. Eger ķapudan ķovarsañ bacadan 

düşerüz.” didiler. Cihān-baħş eyitdi: [366a] (1) eyitdi: “Öyle ise siz de tedārük görüñ. 

Bir hafta tedārük, sekizinci güni göçdür.” didi. Zerdūn Şāh Ǿaskerin (2) ĥesāb idüp iki 

kerre yüz biñ Ǿasker tedārük idüp Seylāb-źemįn’e vekįl gönderdiler. Tamām 

tedārüklerin görüp (3) mecmūǾı on kerre iki yüz biñ andan fermān olundı. Göç borıları 

çalınup bunları yolınca Ǿasker-i İslām (4) ĶalǾa-i Źerdūn öñinden ķalķup “Ķandasın 

diyār-ı Įrān?” diyüp revān oldılar.  

 

Yiye içe, ķona göçe ŧayy-ı merāĥil (5) ķatǾ-ı menāzil idüp bir gün bir laŧįf śaĥrāya gelüp 

nüzūl eylediler. Cihān-baħş ol yirüñ āb [u] havāsından ĥažž (6) idüp fermān eyledi. 

“Yarın oturaķ olup Ǿasker diñlensün. Ve hem yarın śayd şikār idelim.” didi. Behrām-ı 

(7) Evren-süvār daħı leşkerde münādįler nidā itdürdi. “Yarın oturaķdur.” Zevķinde 

oldılar. İrtesi gün Cihān-baħş (8) çįn pūlād’a müstaġraķ olup Evren-gūşa438 süvār oldı. 

“Dileyen şikāra binsün.” diyüp kendi Ŧārıķ ǾAyyār’ı aldı. Kįş (9) ķaķup ŧabl-bāz dögüp 

remāniş iderek dāmen-i kūha ŧoġrı çekilüp gitdi. Birķac şikār urup bir laŧįf śu kenārına 

(10) indi. Evren-gūş-ı Baĥrį’nüñ licāmın alup giyāha śaldı. Andan Ŧārıķ ǾAyyār āteş 

yaķup şiş düzüp śayd itdükleri (11) āhūları kebāb idüp meydāna getürüp enbānından bir 

śürāħį bāde çıķarup oturup ikisi Ǿişrete başladılar. Ŧamām (12) keyfleri irişüp śaĥrāya 

                                                 
437 Allah’a hamd olsun. 
438 Metinde “Evren-gūs”. 
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ŧoġrı nigerān olup temāşā eylerken nā-gāh bir paturdı oldı. Anı gördiler. Pįşe-zārdan 

(13) berü bir yek süvār nev-civān žāhir olup tā bunlaruñ üzerine geldi. El sįneye ķoyup 

selām virdi. Cihān-baħş (14) Ǿaleyk alup “Ħoş geldüñ iy nev-civān! Buyuruñ bir loķma 

yiyüp bir ķadeĥ bāde içelim.” diyince hemān ol nev-civān bį-tereddüd (15) raħşından 

inüp geldi. Cihān-baħş’uñ dest-i dāmenin öpüp ādāb-ıla zānū üzere oturdı. Ŧā[r]ıķ 

Ǿayyar bir cām (16) ŧoldırup bu nev-civāna virdi. Ol civān daħı ādāb-ıla alup nūş eyledi. 

Yine Ŧārıķ’a virdi. Cihān-baħş gördi (17) bu nev-civān bir müǿeddeb yigitdür. ŦabįǾatı 

bi’ż-żarūrį ĥažž idüp meyl eyledi ve ħıŧāb idüp: “İy nev-civān! ǾAyb olmasun (18) ķanġı 

bāġuñ güli ve bāġçenüñ bülbülisin? Kimsin ve kimüñ nesisin? Ġālibā bu diyār şeh-

zādesine beñzersin. Velākin böyle yalñız (19) ne gezersin?” didükde nev-civān öyle bir 

āh eyledi kim āyine-i çarħı siyāh eyledi. Der-Ǿaķab dįdelerinden tekerek miŝāl sirişk-i 

(20) miĥnet-i dürdāneleri dįrān olup ħūrān-ı sūziş dilinden ne evrāķ-ı sipihr-i sūzān 

eyledi. Cihān-baħş bunuñ bu ĥālin (21) görüp taǾaccüb merhamet-i āśār ile diķķat ve 

aĥvāl diger-gūnuna şefķat idüp “İy nev-civān-ı nāzenįn! Ne Ǿaceb ižhār söz derūn idüp 

(22) ħāŧırımuz maĥzūn eyledüñ. Bu āha sebeb nedür? Luŧf ile beyān eyle, işidelim. 

Derd-i derūnuñdan āgāh olalım bile yanup yaķılalım.” (23) diyince ol nev-civān tekrār 

bir āh çeker. Söz çeküp benüm ser-güźeştüm bu yüzdendür kim benüm adıma Şehr 

pādişāhı Şehrūz dirler. (24) Şehrūz-ābād nām bir ķalǾanuñ pādişāhı idüm. Pederüm 

Şehrūz Ħān vefāt idüp ben pederüm taĥtına mālik ve mutaśarrıf oldum. (25) Ammā 

Şehrūz-ābād’a muttaśıl Keylān-zemįn dirler bir diyār vardur. Ve anda Siyeh Merd-i 

Keylānį’nüñ nebįresi Ħūrşįd Şāh [366b] (1) pādişāhdur. Kendi memleketi olan Keylān-

zemįne ķanāǾat eylemeyüp bir gün bį-şümār Ǿasker ile gelüp diyārum elümden aldı. (2) 

Zįrā Semūm-ı Zencįr-zen dirler bir pehlivānı vardur. Yüz on sekiz arış ķadd-ķāmet 

çeker. Ziyāde bahādır pehlivāndur. Ķarşu (3) ŧurup cenge iķtidārum olmadı. Cān 

ķorķusından firār idüp bir senedür böyle yalñız gezerem. Ve her dāǿim girye (4) vü zār 

iderem. Ħudā-yı bį-çüne niyāz eylerdüm. Bu gice vāķıǾamda bir pįr-i rūşen-żamįr 

žāhir olup yanuma geldi. “Aġlama (5) iy şehriyār! Ġayrı eyyām-ı miĥnet pāyāna irüp 

necm-i iķbāl-i saǾādet-i raħşān oldı. Yarın ŧur yirüñden raħşuña (6) süvār ol. Şol ŧarafa 

ŧoġrı git. Senüñ derdiñe dermān ve maķśūduña irgürür bir kimseye rāst gelseñ (7) 

gerekdür. Ĥālüñi Ǿarż eyle, elbetde ol seni ber-murād idüp her vech-le şād eyler. Ben 

daħı ol şevķden uyanup (8) śabāĥa dek secde-i şükre vardum. Andan raħşıma süvār 

oldum. İşte bu cānibe teveccüh idüp sulŧānıma rāst (9) geldüm.” didi ve aġladı. Cihān-

baħş Şehrūz Şāh’ı nevāĥat idüp tesellį-ħāŧır eyledi. “Elem çekme yā şehriyār! 
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İnşāǿa’(10)r-raĥmān saña taĥt ve şehrüñi Ħūrşįd Şāh’uñ elinden alıvirüp ol Semūm-ı 

Zencįr-zen didügüñ dilāveri (11) daħı đarb-ı dest kendime tābiǾ idüp bir ħiźmetümde 

istiĥźām eylerem. Baña Sihām-ı Ĥabeşį dirler. Benüm şunda leşkerüm ve Ǿažįm (12) 

pehlivānlarum vardur. Śāĥib-ķırān-ı Ǿālem işitdüm Įrān diyārında el Ķahramān’dan 

Zābilį dirler bahādır kimesne var imiş. (13) Śāĥib-ķırānlıķ tā Keyūmerŝ Şāh’dan berü 

bire eben Ǿan ceddin439 silsile-i irŝ-ile intiķāl eylemişdür. Bu Ǿaśruñ śāĥib-ķırānı (14) 

daħı benüm, diyü daǾvā idermiş. Ve ĥāliyā üzerinde mevcūd olan ālāt-ı ħarb ve esbāb-

ı đarb cümle selefde geçen (15) śāĥib-ķırānların imiş. Ol Rüstem’üñ öyle iddiǾāsın 

işidüp bu mertebe yegānelik daǾvāsı eyledügi gücime geldi. (16) Ve hem üzerinde olan 

ālāt-ı śāĥib-ķırān almaġa ķaśd idüp Ǿazm-i rāh eyledüm. Öñüme gelen şāhānı ve 

dilāverānı (17) đarb-ı destüm ile kendüme tābiǾ iderek işte bu maĥalle geldüm.” diyüp 

kendi ser-güźeştinden Şehr{e}-bād Şāh’a (18) naķl u beyān eyledi. Şehr-bād Şāh bu 

śadedi işidince Cihān-baħş’uñ ayaġına śarılup: “Amān devletlü śāĥib-ķırān! (19) Beni 

murādıma nāǿil eyle. Diyārımı Ħūrşįd Şāh’dan alıvir. ǾÖmrüm āħir olınca ķuluñ 

olayım.” didi. Cihān-baħş: “Nola, (20) ħāŧıruñ ħoş ŧut. Dįnüm ĥaķķı-çün tā seni yine 

Şehrūz-ābād’a pederüñ taĥtına iclās eylemedükçe Įrān ŧarafına gitmem.” (21) diyü 

yemįn eyledi. Andan Ǿişrete başladılar. Birazdan ķalķup orduya geldiler. Cihān-baħş 

buna çādır ve ħiźmetkār (22) taǾyįn idüp andan ķulaġuz başıyı daǾvet idüp gelince 

“Şimdi Şehrūz-ābād ne ŧarafadur?” diyü suǿāl eyledi. (23) Ķulaġuz başı: “Sulŧānum, 

yine uġrımuzadur. Nihāyet bir iki ķonaķ yoldan śaparuz. Yine oradan Įrān’a, yol (24) 

arasından Tūrān’a geçer giderüz.” didi. Cihān-baħş Behrām-ı Evren-süvār’a fermān 

eyledi. “Yarın Şehrūz-ābād üzerine (25) göcdür.” diyü. Behrām daħı orduda münādįler 

nidā idüp herkes ĥāżır oldı. Zįrā Şehrūz-ābād’uñ ziyāde āb [u] havāsı [367a] (1) havāsı 

laŧįf idi. O ecilden Ħūrşįd Şāh anı görince taĥt-gāh eylemişdi.  

 

Ĥāsılı yiye ice bir gün gelüp (2) Şehrūz-ābād öñine ķondılar. Ħūrşįd Şāh görüp end ü 

bend oldı. Ve cāsūs gönderüp ħaber aldı. Bildi kim (3) Şehr-bād Şāh kendinden varup 

üzerine getürmiş. Semūm-ı Zencįr-zen “Ķo gelsün, elem çekme.” didi. Ħūrşįd Şāh (4) 

daħı tedārükde oldı. İķtiżā eylerse mevcūd olan Ǿasker ile ŧaşra çıķa. Ammā Cihān-

baħş gelüp ķondı. (5) Üç gün āsāyiş idüp dördinci dįvān idüp ümerā vüzerā cümle gelüp 

derūn dįvān-ı memlū oldı. Cihān(6)-baħş fermān eyledi. “Ħūrşįd Şāh’a şu siyāķ üzere 

                                                 

439  Kuşaktan kuşağa, nesilden nesile. 
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bir nāme inşā olsun.” diyü. Aġızdan elķābın taķrįr eyledi. Cihān(7)-baħş’uñ murādı 

üzere bir mufaśśal nāme inşā idüp eline śundılar. Cihān-baħş alup muŧālaǾa eyledi. 

Tamām murādı (8) üzere taĥrįr olunmış. Ŧayy-i maħtūm idüp Ŧārıķ ǾAyyar’uñ yüzine 

baķdı. Ŧārıķ ayaġa ŧurup ŧurınca Cihān-baħş (9) nāmeyi Ŧārıķ’a virüp: “Yā Ŧārıķ, Bu 

nāmeyi var Ħūrşįd Şāh’a götür. Gör ne söyler. Baña şāfį cevāb getür.” didi. Ŧārıķ (10) 

nāmeyi alup kendine çeki düzen virüp ŧaban ķaldurdı. Ŧoġrı ķalǾa ķapusına geldi. 

Gördi ķapusı güşāde. (11) Zįrā Ħūrşįd Şāh ķalǾa ķapuların bend itmek diledi. Ammā 

Semūm ķāǿil olmadı. “Daħı ne oldı kim ķalǾa ķapuların (12) bend ideyüz.” didi. Şimdi 

Ŧārıķ ǾAyyār bį-teklįf ķalǾadan içeri girüp ŧoġrı dįvān-ı Ħūrşįd Şāh’a yüridi. (13) Dįvān 

ħāne ķapusına geldükde kendini Ǿarż eyledi. Serhengler Ħūrşįd’e bildirüp iźin olup 

Ŧārıķ içeri (14) girdi. Ħūrşįd Şāh öñinde ādāb-ı erkān icrā eyledükden śoñra çıķarup 

nāmeyi virdi. Ammā Ħūrşįd Şāh pür-ġażab (15) aśla Ŧārıķ’a iltifāt idüp śandalį ve şerbet 

dimedi. Nāmeyi alup mührün giderdi. Dānā eline virdi. Dānā ayaġa (16) ŧurup baǾde’l-

iźin ķırāǿat eyledi. Taĥiyyāt-ı ŝenādan śoñra benüm ķatumdan ki ĥāliyā Sevāĥil-i 

Maġrib’den žuhūr iden śāĥib-ķırān (17) Sihām-ı Ĥabeşį’yem. Sen kim Keylān-zemįn 

şāhı olan Ħūrşįd Şāh-ı Keylānįsin. İşitdüm, bu diyār şāhı Şehr-yār Şāh’uñ (18) gelüp 

elinden cebren, žulmen taĥtın alup ata ve dedesinden intiķāl eyleyen memleketin żabŧ 

eylemişsin. Gelüp baña dāħil düşdi. (19) Ve ĥālini Ǿarż eyledi. Ben de memleketin yine 

alıvirüp taĥtına iclās itmege yemįn ve der-Ǿuhde eyledüm ve yolumdan śapup (20) bunda 

geldüm. İmdi nāmem vuśūl bulduķda gelüp ħāk-pāyüme yüz sürüp Ǿöźr dileyesin. Ve 

yine Şehr-yār Şāh’a (21) memleketin virüp kendüñ varup Keylān’a evvelki gibi ķāniǾ 

olasın. Eger ‘Yoķ!’ diyüp ħılāf inha yola giderseñ (22) bilmiş ol kim seni bu diyārdan 

degül Keylān-zemįnden daħı iħrāc idüp vādį-i nikbetānda niçe zamān belki ilā (23) 

nihāyeti’d-deverān orada ve ser-gerdān idüp aśıl mālik olduġuñ taĥtuñ ġayra virmem. 

Muķarrerdür śoñra ‘Bilmedüm ve işitmedüm.’ (24) dimeyesin. Ve Ǿöźr bahāne bir ŧaraf 

varan Ǿayyārum ile şāfį cevāb gönderesin.” diyüp nāmeyi ħatm eylemiş.  

 

Ħūrşįd Şāh (25) bir miķdār maġrūr idi. Ve Semūm-ı Zencįr-zen’e ŧayanup nāmeyi dānā 

elinden alup yırtmaķ murād eyledi. Ŧārıķ ǾAyyār Ħūrşįd [367b] (1) Şāh’uñ ķaśdın bilür, 

pertāb idüp nāmeyi dānā elinden ķapup enbāna śaldı. “Yā Ħūrşįd Şāh! Śāĥib-

ķırānlaruñ nāmesin (2) çāk eylemek ziyāde Ǿayb küstāħlıķdur. Nāmenüñ er iseñ 

śāĥibine cevāb vir. Yoħsa nāme yırtmaķdan nesne ĥāśıl olmaz.” (3) Ħūrşįd Şāh, 

Ŧārıķ’uñ bu śanǾatından ġažaba gelüp: “Hay nā-bekār! Sen kimsin ki benüm 
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ĥużūrumda böyle küstāħlıķ eyleyesin? (4) Bre ne ŧurursuñuz, uruñ şol nā-bekār 

Ǿayyārı!” diyince serhengān ve erbāb-ı dįvān gürredek ķalķup Ǿayyāruñ (5) üzerine 

yüridiler kim Ǿayyārı ŧutalar. Ŧārıķ ǾAyyār gördi iş işden geçdi. Bir kerre āfitābesin 

başından çıķarup (6) enbāna śaldı. Ve teberin miyānına śoķdı. Ve pertāb idüp kendini 

taĥtuñ üzerine atup Ħūrşįd Şāh’uñ ķafasında (7) bulundı. Ħūrşįd Şāh ise “Ŧutuñ!” diyüp 

bir cānibe muķayyedi idi. Amma baǾżılar gördi kim Ǿayyār Ħūrşįd Şāh (8) ķafasında 

ŧurur. “Bre śaķın pādişāhum, Ǿayyār ķafañda, belki bir żararı ŧoķınur.” didiler. Ħūrşįd 

Şāh: “Ķanı yā?” diyüp (9) ķafasına baķayım dirken Ŧārıķ tįz-destlik idüp Ħūrşįd’üñ 

eñsesi kökine bir dımışķį Ħudā-yı sille-i Ǿayyārį öyle (10) urdı kim ŧas gibi śadā virüp 

yüzi üzere ķapandı. Ŧārıķ ǾAyyār başından tācın ķapup enbāna śaldı. Yanında olan (11) 

vüzerānuñ birķaçına daħı sille yetişdirüp tācların ķapdı. Oradan pertāb idüp muǾallaķ 

ħalķuñ o[r]tasına düşdi. (12) “Ŧutuñ!” diyüp ħalķ ŧutmaġa saǾy iderler. Ammā [Ŧā]rıķ 

Ǿayyār kiminüñ budı arasından ve kiminüñ ķoltuġı altından ve omuzı (13) başından 

Ǿankebūt miŝāl pertāb iderek ķoca mervān bıyıķlı Mecūsįler arasından śıçrayup 

niçesinüñ el ħançere urup (14) ķarnın yarup ħulāśa-i kelām dįvāndan ŧaşra çıķdı. Ġayrı 

tozın bile göremediler. Ŧārıķ tenhāya gelüp fi’l-ĥāl (15) tebdįl-i śūret idüp tekrār dįvāna 

girdi.  

 

Ħalķ gördiler çıķup gitdi. Gözden nihān oldı. Ħūrşįd Şāh yataraķ (16) Ǿaķlı başına gelüp 

başın ķaldırayım dir başın ķaldıramaz. “Bre başıma ne oldı? ǾAyyār kesdi mi yoħsa 

bir aġır şey mi (17) ķodı?” Baķup “Ħayır bir nesne yoķdur şāhum. Ancaķ ĥammām 

ķubbesi ķadar şişmişdür.” didiler. Buña Ǿilāc ısıcaķ sıġır māyesi (18) gerekdür.” diyüp 

hele bulup Ħūrşįd Şāh’uñ ısıcaķ ısıcaķ eñsesine urdılar. Biraz vecaǾı sākin olup şişi (19) 

inmege başladı. “Tācum ķanı? Getürüñ.” didi. “Tācı Ǿayyār ķapdı, yoķdur.” didiler. 

Ħazįneden ġayrı tāc getürdiler. Başına ķodılar. (20) Ammā eñsesinüñ şişinden tāc başına 

sıġmaz. Çeñesinden bend idüp gücle ŧurġurdılar. Ħūrşįd Şāh: “Bre (21) ķanı Ǿayyār? 

Getürüñ, öldürüp intiķām alayım.” didi. “Pādişāhum naśıl Ǿayyārı getürelim, ol seni 

urup ķuş gibi gitdi. Arada (22) beş on ādem helāk eyledi.” didiler. Vezįrlerüñ de Ǿaķılları 

gelüp bir tāc getürdüp Semūm-ı Zencįr-zen eyitdi: “Pādişāhum (23) saña muķaddem 

didüm Ǿayyārı incitme elciye źevāl olmaz, diyü. Diñlemedüñ. Gör imdi ne ķadar 

rüsvāylıķ žuhūr eyledi.” didi. (24) Ħūrşįd şāh ol öyke ile fermān eyledi. “Tįz bu sāǾat 

ŧaşra çıķılsun. Yarın ceng olunsun.” didi. Ol dem Ħūrşįd (25) Şāh’uñ ve Semūm’uñ ve 

sāǿirlerinüñ bār-gāhların ŧaşra çıķmaġa başladılar. Ve Ħūrşįd Şāh ĥükm itdügi vilayete 
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fi’l-ĥāl nāmeler [368a] (1) nāmeler ulaķlar taǾyįn idüp Ǿasker getürmege ādemler 

gönderdi. Ŧārıķ ǾAyyār tebdįl-i śūret bunları görüp işitdi. (2) Dönüp ŧaşra çıķdı. Orduya 

gelüp bār-gāh-ı Ŧālįmūn’dan içerü girdi. Cihān-baħş: “Ne ħaber Ǿayyār?” diyince 

Ŧārıķ ǾAyyār (3) “Vardum nāmeyi virdüm, alup oķıyup darıldı, nāmeyi yırtmaķ diledi. 

Ben ķapup çāk itdürmedüm. Ħūrşįd Şāh dibelik (4) ġażaba gelüp ‘Tįz oluñ, bār-gāhlar 

ŧaşra çıķup yarın ceng olsun.’ didi. ǾAskeri daħı bār-gāhlar ile ŧaşra çıķmaġa (5) başladı. 

Ben gelüp gitdüm.” didi. Cihān-baħş eyitdi: “Śaķın Ǿayyār Ħūrşįd Şāh’uñ Ǿarżına 

ŧoķınacaķ bir iş itmedüñ ola. (6) Śoñra dibelik Ǿadāvete sebeb olur.” didi. Ŧārıķ ǾAyyār 

inkār idüp: “Devletlü śāĥib-ķırān! Hįc olacaķ iş midür? ǾArżı da (7) ve vaķārı da 

yirinde. Hemān nāmeyi ķapup yırtmaġa ķomadum.” didi. Nāgāĥ gördiler. ĶalǾadan 

bār-gāhlar çıķup ķurulmaġa başladı. (8) Ħūrşįd Şāh daħı çıķup Semūm-ı Zencįr-źen ile 

bār-gāhlarında ķarār idüp Ħūrşįd Şāh fermān eyledi. Hemān ol gün Ǿaskerinde (9) 

“Yarın cengdür.” diyü münādįler nidā itdürdi. Cāsūslar bu ħaberi alup geldiler. Cihān-

baħş’a bildürdiler. Cihān-baħş daħı fermān (10) eyledi. Behrām-ı Evren-süvār Ǿaskerde 

ceng nidā itdürdi. İki cānibden tedārüklerin görüp śabāĥa muntažır oldılar.  

 

Çünkim (11) ol gice mürūr idüp śabāĥ oldı. Gün Ķulle-i Ķāf’dan baş gösterüp Ǿālemi 

żiyā ve nūr eyledükde iki leşkerden (12) ŧabl-ı ceng çalınup iki leşker at, fįl ve gergedāna 

süvār oldılar. ǾAzm-i meydān-ı rezm eylediler. Ālāylar düzdiler. Śaflar çeküp (13) 

meymene ve meysere ve ķalb-i cenāĥ ārāste ve pįrāste olduķda ŧarafeynden nažar-ı 

ber-meydān idüp: “Āyā! Meydāna kim gire ve erlik (14) hünerin kim göstere. Ve ecel 

cāmın kim nūş eyleye?” dirken anı gördiler. Ħūrşįd Şāh Ǿaskeri ŧarafından bir dilāver 

çįn-i pūlāda (15) mustaġraķ olup bir gergedān-ı metįne süvār olmış. On sekiz arış ķaddi 

var. Bıyıķları mıśır demedine benzer. Heybet ve śalābet (16) ile gergedān sürüp 

meydāna girüp ammā levend-āne girdi. Ŧārıķ ǾAyyār baķup Cihān-baħş’a: “İşte 

Semūm-ı Zencįr-źen (17) didükleri bu dilāverdür.” didi. Cihān-baħş Ǿalem sāyesinde 

diķķatle baķup temāşā eyledi. Heybet ve cünbüşüni begendi. Ammā (18) Semūm-ı 

Zencįr-źen meydāna girüp ŧarįd u cevelāndan śoñra ķol ķaldırup iki cānibden çalınan 

kūs-i ĥarbįleri (19) diñdürdi. Ve naǾra urup: “Benüm Semūm-ı Zencįr-źen! Çiger-kūşe-

i Keyūs. Yā Sihām-ı Ĥabeşį! Meydānuma eş gönder.” didükde Cihān(20)-baħş murād 

eyledi kim kendi gire. Kendi girmeyüp śaġ ve śola nažar eyledi. “İy dilāverler! Her 

kimüñ Semūm ile (21) ceng eylemek ārzūsı var ise işte meydān. Ceng eylesün.” didi. 

Hemān RaǾdān-ı Maġribį at sürüp meydāna girdi. (22) Ve Semūm’uñ öñin alup Ǿaşķ 
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eyledi. Semūm merĥabā idüp: “Kimsin pehlivān? Sihām-ı Ĥabeşį Ǿaskerinde ne nām 

ile yād (23) olursın?” didi. RaǾdān: “Baña RaǾdān-ı Maġribį dirler. Sihām-ı Ĥabeşį’nüñ 

bende-i ħalķa-be-gūşlarındanam.” didi. Semūm: “Di imdi (24) ĥamle eyle görelim 

nicesin ve ne ķıŧǾada dilāversin?” diyince RaǾdān el nįze ve gürze urup ħulāśa-i kelām 

Semūm’a (25) üc ĥamle eyledi. Semūm-ı Zencįr-źen RaǾdān’uñ ĥamlelerin bį-bāk ve 

bį-pervā menǾ eyledi. Nevbet kendüsine geldi. Bir kerre [368b] (1) zencįr-źen 

miyānından zencįrin çözüp eline aldı.  

 

Ammā üstād eydür: Bu Semūm-ı Zencįr-źen’üñ ķullanduġı zencįr yigirmi (2) dört ķulaç 

ķalın pūlād-zencįr idi. Uçından ŧutup bir kerre silker, uzun açılurdı. Elinde öyle devr 

itdürerek (3) ħaśmınuñ üzerine varurdı. Tamām maĥal yirine varduķda ol zencįri bir 

kerre śalardı. Ħaśmınuñ miyānına dört beş ķat (4) dolanup śarardı. Andan çeküp 

raħşından yıķar. Dilerse baġlar, dilerse öldürür. Neylerse eylerdi. Ħaśmınuñ ĥaķķından 

(5) gelürdi. Şimdi nevbet kendüye geldükde ol zencįri eline alup gergedān ķopardı. Ve 

bir kerre silküp uzatdı. (6) Başından devr itdürerek geldi. Tamām maĥal yirine irdükde 

zencįri śalup nice zūr eyledi ise RaǾdān’ı atından (7) yire indürüp bende çekdi. 

RaǾdān’uñ ķardaşı RaǾdūn-ı Maġribį at sürüp irişdi. Semūm’uñ öñin kesdirüp “İy (8) 

nā-bekār Keylānį! Sen kimsin kim benüm ķarındaşumı bende çekesin?” diyüp elinde 

nįze irişdi. Semūm’a bir nįze ĥavāle eyledi. Semūm siper (9) ile çarpup menǾ eyledi. 

RaǾdūn gürz ile geldi. Semūm gürzin de menǾ eyledi. Tekrār geldi. Semūm tekrārın 

daħı redd (10) idüp nevbet kendüsine geldükde gergedān ķoparup irişdi. Zencįr ile śarup 

RaǾdūn’ı daħı zemįne indirüp (11) bende çekdi. Bu kerre Sālūk-ı Maġribį girdi. Bir nįze 

iki gürz urdı. Semūm anuñ da ĥamlelerin menǾ idüp zencįr ile (12) yıķdı ve bend eyledi. 

Ķārūn girdi, Zelzāl-ı Maġribį girdi.  

 

Muĥaśśal-ı kelām Cihān-baħş pehlivānlarından her kim Semūm-ı Zencįr-źen’üñ (13) 

meydānına girdi ise maġlūb ve esįr oldı. Cihān-baħş gördi bu dilāverüñ cengi muħālif 

ve ĥamlesinüñ menǾi müşkildür. (14) Fermān eyledi. Ŧabl-ı ārām çaldırup döndiler ve 

ķondılar. İki ŧarafdan bār-gāhlarına gelüp rezm ŧonların çıķarup (15) bezm cāmelerin 

giydiler. Türkistān ve Keylān begleri Ħūrşįd Şāh’uñ bār-gāhına cemǾ oldılar. Esįr olan 

dilāverleri (16) Semūm ĥapse gönderüp şarāb kebābların taǾyįn eyledi. Ħūrşįd’e: 

“Pādişāhum Sihām’ı da ŧutayım da ġayrı cümlesin (17) birden nice dilerseñ öyle eyle.” 

didi. Ol gice ol ĥāl üzere geçüp śabāĥ oldı. Gün ķubbe-i felekden baş gösterüp (18) 
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Ǿālem nūrı ile münevver olduķda iki cānibden süvār olup ŧabl ve žurna ve nefįrlerin 

çalup Ǿalem ve sancaķlar güşāde idüp (19) Ǿazm-i meydān ve ġāye eylediler. Birbirlerine 

muķābil ve muķārįn olup śaflar düzildi. Ālāylar düzilüp meydān açıldı. Semūm-ı (20) 

Zencįr-źen yine gergedāna süvār ve gergedān ķoparup meydāna girdi. NaǾra urup er 

ŧaleb eyledi. Cihān-baħş-ı Cihān-ārā (21) kendi girmek diledi. Felįhāy ilerü gelüp Cihān-

baħş öñinde temennā eyledi. “Devletlü śāĥib-ķırān! Baña destūr vir. Girüp (22) Semūm 

ile ceng ideyim. Görelim Ħudā ne gösterür.” Cihān-baħş gördi Felįhā’nuñ ħāhįşi ġālib 

“Ħoş imdi var yā Felįhā. (23) Ammā baśįret üzere ĥareket eyle. İşte gördüñ pehlivānuñ 

cengi ġāyet muħālifdür.” didi. Felįhāy hemān “Sizüñ ĥüsn-i nažarıñuz (24) üzerümden 

devr eylemeñ. Benüm anuñla işüm vardur.” diyüp Felįhā daħı gergedāna binmiş-idi. 

Gergedān sürüp heybetle meydāna (25) girdi. Ve gelüp Semūm’uñ rāhın kesdirüp 

muķābil oldı. Ve ādāb ile Ǿaşķ eyledi. Semūm-ı Zencįr-źen merĥabā idüp Felįhā’ya 

[369a] (1) Felįhā’ya başdan ayaġa dek imǾān nažarı ile baķup temāşā eyledi. Ziyāde 

begendi. “ǾAcabā Sihām didükleri pehlivān (2) bu mıdur?” didi. Zįrā Semūm daħı 

Cihān-baħş’ı bir ħoş görüp nişānlamamış idi. Çünkim Felįhāy śandı. Daħı (3) esmerü’l-

levn idi. Dönüp: “İy dilāver! Kimsin yoħsa bu Ǿaskerüñ sālār-ser-i firārı olan Sihām-ı 

Ĥabeşį didükleri (4) dilāver sen misin?” didi. Felįhā gülüp: “Ħayır yā Semūm daħı 

Sihām-ı Ĥabeşį’nüñ meydāna gelmege iķtiżāsı yoķdur. Benüm gibi bendeleri (5) 

çoķdur. Ancaķ benüm adıma Felįhāy-ı Hindį dirler. Sihām-ı Ħabeşį’nüñ üçinci ser-

ķaplanıyam.” didi. Semūm-ı Zencįr-źen göñlinden “Āferįn (6) yā Sihām-ı Ĥabeşį! Eyü 

dilāverlere mālik olmışsın. Śāĥib-ķırānlıķ itdügüñ ķadar var imiş.” diyü Cihān-baħş’a 

derūnį taĥsįn (7) eyledi. “İmdi yā Felįhā! Ĥamle eyle, baķalım Sihām’uñ üçinci ser-

ķaplanı olmaġa liyāķatuñ var mıdur? Ancaķ er gibi ĥareket (8) eyle. İşte gördüñ senden 

evvel giren pehlivānlaruñ ĥālini.” didi. Felįhāy-ı Hindį: “Neyleyem, eyü merd-i zūr-

āver dilāvere (9) benzersin. Velākin ceng merd-āne degüldür. Dāǿimā ol muħālif ālāt-

ile bir ālāy dilāvere fırśat bulursun. Yoħsa sāǿir ālāt ile ceng (10) eyleseñ ĥāl 

maǾlūmdur.” didi. Semūm bu sözden elem çeküp Felįhā ben ġayrı ālāt-ıla degül 

miyem? İmdi senüñle merd-āne ceng (11) idelim. Ol ālāt-ıla saña ĥamle eylemeyem.” 

didi. Andan bunlar ellerine nįzelerin alup birbirlerine üçer nįze uruşdılar. Felįhāy-ı (12) 

Hindį gördi Semūm bileginde māhirdür. Taĥsįn eyledi. Nįzeden śoñra gürz cengine 

başladılar. Birbirlerine yaħşi đarblar urdılar. (13) Semūm daħı Felįhā’nuñ ķuvvet {ü} 

şecāǾatin görüp āferįn eyledi.  
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El-ķıśśa bu iki dilāver ol gün ikindi maĥalline dek gürz (14) uruşup mā-beynlerinden 

ķırķ ĥamle-i ħaŧā geçdi. ǾĀķıbet Semūm Felįhā’nuñ gürz ile gergedānın öldürüp Felįhā 

piyāde (15) ķalduķda ġayret ile irüp Semūm’uñ bindigi gergedānın kellesine bir muşt 

urup ħurd eyledi. Semūm ol ĥāli (16) görüp kendin gergedāndan źemįne atdı. Andan 

bunlar piyāde birbirlerine üçer nįze uruşdılar. Felįhāy gördi (17) Semūm nįze bilmekde 

māhirdür. Taĥsįn eyledi. Andan gürz cengine başladılar. Birbirlerine yaħşi đarblar 

urdılar. Semūm-ı (18) Zencįr-źen Felįhāy zemįnden bir ķarış miķdārı düvālde irdi. Ŧāķat 

getüremeyüp düvāl-i zencįr şikest oldı. (19) Zencįr Semūm’uñ elinde bir pāre Felįhāy-ı 

Hindį’nün üzerine ĥavāle eyledi. Felįhāy tiziyye ķolın ķarşu virdi. Ķolçaķdan (20) aşurı 

Felįhā’nuñ başına rāst gelüp cüzǾį yardı. Felįhā Ǿār idüp ħançerin Ǿuryān idüp 

ġażabından Semūm’a (21) ĥavāle eyledi. Semūm-ı Zencįr-źen ķoluna śarıldı. Ammā 

ħançer ucı śol bāzūsına ŧoķınup iki parmaķ ķadar zaĥm (22) urdı. Semūm: “Nā-bekār 

sende vardur, bende yoķ mıdur?” diyüp Felįhā’nuñ ķolın śalıvirdi. Miyānından 

Semūm daħı ħancerin (23) Ǿuryān eyledükde Cihān-baħş ķalb-gāh-ı leşkerden bunlaruñ 

cengin440 temāşā eylerdi. Gördi birbirlerine ħancer ĥavāle idüp (24) birbirlerin helākına 

ķaśd iderler. Hemān Evren-gūş-ı Baĥrį’yi yıldırım miŝāl sürüp ŧarfetü’l-Ǿayn bunlaruñ 

aralarına (25) girdi. “ǾAybdur dilāverler. Birbiriñüze ķażā idersiñüz de ikiñüz de 

müselmān murādıñuz imtiħāndur. İkiñüzüñ daħı miķdārı [369b] (1) maǾlūm oldı. 

Beyhūde niçün birbiriñüze ķaśd idersüñüz?” diyüp ayırdı. Dönüp Semūm’a: “Yüri 

pehlivān! Var bir iki gün (2) ārām eyle de ġayrı ceng benümle olsun.” didi. Semūm-ı 

Zencįr-zen baķup bildi kim Sihām-ı Ĥabeşį didükleri bir nev-civāndur. (3) “Ħoş imdi 

üzerine olsun. Neyleyem ķomaduñ elümden alduñ. Yoħsa ben ol Hindį nā-bekārına 

bir eyü miķdārın (4) bildirürdüm.” didi. Hele iki ŧarafdan raħş irişdirüp Felįhāy-ı Hindį 

ile Semūm süvār oldı. Cihān-baħş (5) Felįhā’yı alup döndi. Semūm da kendi 

leşkerlerine Ǿazm idüp Ǿalem sāyesine geldükde işāret eylediler. Ŧarafeynden (6) ŧabl-ı 

ārām çalınup döndiler ķondılar. Felįhā bār-gāhına gelince başın441 baġladup bār-gāh-ı 

Ŧālįmūn Şāh’a geldi. Yiri (7) belli. Geçüp ķarār eyledi. Cihān-baħş Felįhā’y[a] teselli 

virüp: “Elem çekme yā Felįhā. Ol ķadar ile ħalāś olduñ. (8) Zįrā Semūm-ı Zencįr-zen 

ħayli nām-dār dilāvere beñzer. Ben daħı senüñ gibi ħalāś olursam eyüdür.” diyüp kesr-

i nefes eyledi.  

 

                                                 
440 Metinde “ħengin”. 
441 Metinde “basın”. 
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(9) O yañadan Semūm da bār-gāhına varup zaĥmın śarup dįvān-ı Ħūrşįd Şāh’a geldi. 

Temennā idüp geçdi. (10) Pāy-i taĥt śandalįsinden ķarār eyledi. NiǾmet gelüp yindi. 

Andan muśāĥabete şurūǾ olunup Ħūrşįd Şāh: “Yā Semūm ol (11) nā-bekār ile eyü ceng 

eyledüñ. Ammā ne Ǿaceb zencįr ile ceng eylemedüñ, aślı ne idi. Eger anuñla ceng 

eyleseñ ĥaķķından (12) gelüp zaĥmet çekmezdüñ.” Semūm: “Pādişāhum, ceng 

eylemedügim sebeb baña şöyle didi. Ben de ol söz ile anı ķullanmadum. (13) Ancaķ 

benüm yine Felįhā’ya ġālib olduġum āşikāre oldı. Ġayrı cengimüz Sihām-ı Ĥabeşį olsa 

gerekdür.” didi. (14) Bu kerre bu Ħūrşįd Şāh’uñ bir vezįri var idi. Adına Merdek Ĥakįm 

dirler idi. Mecūsį idi. Gizlü dįn ŧutardı. (15) Ġāyet ĥarām-zāde idi. Dāǿimā Ħūrşįd Şāh’ı 

iżlāl idüp niçe bed işlere sevķ iderdi. Bir oġlı var idi. (16) Adına Kec-nihād-ı Keylānį 

dirlerdi.  

 

Ħāśılı Merdek Ĥakįm her gün gün-ā-gün ĥįleler fikr idüp “Niçe eylesem ki Ħūrşįd (17) 

Şāh[‘ı] Mecūsį dįnine döndürsem. Lākin Semūm-ı Zencįr-zen’den ķorķar idi. Zįrā 

Semūm-ı Zencįr-zen bir merd-i rūşen-rāy (18) dilāver idi. Çünkim ol gice geçüp śabāĥ 

oldı. Ceng olmayup herkes śayd u şikāra Ǿayş-ı śoĥbetde olup (19) irtesi gün daħı ceng 

olmadı. Bu arada eŧrāf-ı ķarįbede olan Ǿaskerden vāfir Ǿasker ile niçe dilāverler geldi. 

(20) Bu ŧarafdan yine gelmek üzere idi. Üçinci gün Semūm-ı Zencįr-zen Ħūrşįd Şāh’a 

eyitdi: “Pādişāhum, fermān eyle (21) ġayrı ceng olsun. Sihām-ı Ĥabeşį ile görelim 

ĥālimüz neye müncerr olur.” didi. Ħūrşįd Şāh daħı fermān eyledi. (22) “Yarın Ǿaskere 

cengdür.” diyü münādįler nidā eyledi. Cihān-baħş Ǿaskerinde cāsūslar var idi. Bu 

ħaberi alup geldi. (23) Cihān-baħş daħı fermān eyledi. Behrām-ı Evren-süvār bütün 

Ǿaskerde ceng nidā itdirüp iki ŧarafdan tedārüklerinde (24) oldılar.  

 

Çünkim gice mürūr idüp śabāĥ oldı. Neyyir-i aǾžam ufķ-ı muǾažžamadan baş ķaldırup 

Ǿālem nūr ile (25) żiyā olduķda iki cānibden ceng-i ĥarbįler çalınup iki leşker raħşlarına 

süvār olup Ǿazm-i śaĥn-ı ġāye eylediler. [370a] (1) eylediler. Birbirlerine muķārįn ve 

muķābil olup ālāylar düzdiler. Śaflar baġladılar. “Kim gire meydāna?” diyince Ħūrşįd 

(2) Şāh ŧarafından Semūm-ı Zencįr-zen gergedān sürüp meydāna girdi. Biraz ŧarįd-i 

cevelāndan śoñra ķol ķaldırup çalınan (3) kūsleri diñdirüp: “Yā Sihām kimseyi 

istemem. İllā seni isterem.” diyü naǾra urınca Cihān-baħş daħı Evren-gūş-ı Baĥrį’yi (4) 

sürüp Semūm’uñ öñin alup Ǿaşķ eyledi. Semūm merĥabā idüp: “Yā Sihām-ı Ĥabeşį! 

İşte ġayrı ceng senüñledür. Eger baña (5) ġālib gelüp arķamı yire getürürseñ ben daħı 
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sāǿir dilāverler gibi ħiźmetüñ iħtiyār idüp ħalķa-be-gūş bendelerinden (6) oluram. Eger 

ben de saña ġālib bütün devlet-i dārātuñla baña tābiǾ olur mısın?” didi. Cihān-baħş-ı 

Cihān-ārā: “Nola, olayım. (7) Eger sen de benüm arķamı yire degül parmaġumı 

zemįnden rūzgār geçecek ķadar ķaldırursañ saña ölince ķul olayım.” diyüp (8) bunlar 

ķavl eylediler. Cihān-baħş: “Di imdi yā Semūm ĥamle eyle.” didi. Semūm-ı Zencįr-

zen biraz ĥamle nizāǾı idüp āħir (9) nįzesin eline alup raħşına meydān virüp irişdi. 

Cihān-baħş’a bir nįze śundı. Cihān-baħş siper berāber (10) virdi. Yalman-ı nįze āyine-i 

siperi pūs eyledükde siper āyinesinden āteşler çıķup Cihān-baħş’uñ ķolları ĥareket (11) 

eyledi. Hele nįzeyi ŧabancalayup yolından ayırdı. Ve ķoltuġı altından yol gösterdi. 

Semūm nįzesin żabŧ idüp (12) geçdi. Ser-i meydāna vardı. Öteden dönüp Cihān-baħş’a: 

“Ne ŧurursın yā Semūm? Daħı ĥamle eylemez misin?” didi. (13) Semūm: “Yoķ yā 

Sihām sen de ĥamle eyle. Cengimüz senüñle yek-ā-yek olsun.” didi. Cihān-baħş: 

“Nola!” diyüp nįze-i Ŧālįmūn (14) Şāh’ı eline aldı. Dümmin baġalda żabŧ idüp yalman-

ı nįzeyi Evren-gūş-ı Baĥrį’nüñ gūşından dırāz idüp irişdi. Semūm’a (15) bir nįze ĥavāle 

eyledi. Semūm gördi nįzenüñ gelişi yamandur. Nįzeye siperin ķapup berāber virdi. 

Yalman-ı nįze āyine-i (16) siperi pūs eyledükde Semūm’uñ ķolları bükilüp siper sįneye 

meyl eyledi. Bre bre idüp ne ĥāl ise nįzeyi ġayret (17) ile ŧabancalayup yolından ayırdı. 

Yalman-ı nįze dāmen-i siperden yol bulup ķoltuķ altına uġradı. Cebe ve cevşen (18) 

ħalķaların birbirine ķatup Cihān-baħş nįzeyi żabŧ idüp geçüp ser-i meydāna vardı. 

Öteden dönüp (19) Semūm’a müteraķķib oldı. Ammā Semūm bir nįze yidi kim gözi fāl 

ŧaşı gibi açıldı. Bu kerre ķapdı gürzini irişdi. (20) Cihān-baħş’a bir đarb urdı. Cihān-

baħş gürz-i Ŧālįmūn Şāh’ı berāber virüp arķada menǾ eyledi. Ammā zaĥmet (21) çekdi. 

Cihān-baħş Semūm’a irüp bir đarb urup Semūm da gürz berāber virüp arķada menǾ 

idince ecel (22) terleri dökdi. Cihān-baħş ne ķuvvete mālik olduġın fehm eyledi. Bunlar 

bu minvāl üzere aħşa[m] olınca ceng idüp (23) döndiler. Śabāĥ yine bindiler.  

 

Ĥāśılı Cihān-baħş-ı Cihān-ārā Semūm-ı Zencįr-źen ile otuz iki gün ruħśat virilmek 

üzere (24) iġmāž idüp otuz ikinci gün ruĥśatı tamām olup öyle maĥalli at başın çeküp 

ŧurdı. Semūm’a eyitdi: “Yā Semūm! (25) Bugün senüñle ayırd oluruz. ǾÖźr bahāne 

eyleme. İmdi zencįr ile de ĥamle eyle.” didi. Semūm daħı zencįri eline alup [370b] (1) 

Cihān-baħş üzerine śalup Cihān-baħş’[ı] śardı ve zūr eyledi. Atdan olmadı ayıramadı. 

Cihān-baħş bir kerre Evren-gūşa (2) zūr idince Semūm ayırdı. Semūm-ı Zencįr’i 

śalıvirüp kendi źemįne pertāb eyledi. Zencįr Cihān-baħş’da iken (3) Cihān-baħş da 
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atılup zencįri üzerinden atdı. Andan muşt muşta olup āħir düvāl cengin eylediler. 

Semūm Cihan-baħş’uñ (4) düvāline śarılup üç kerre zūr eyledi. Üçinci zūrda ŧaraķlıġa 

dikdi. Ziyāde idemedi. Cihān-baħş Semūm’uñ düvālinden (5) ŧutup evvelki zūrda 

źānūya ikinci sįneye üçinci zūrda tā başına berāber ķaldırup şarŧ-ı muǾānaķayı icrā 

eyledükden śoñra (6) śırtın źemįne gösterüp “MaǾźūr ola.” diyüp ayaġ üzere ķodı. 

Semūm ol sāǾat Cihān-baħş’uñ ķademinde baş (7) ķoyup “Bendeñüm.” didi. Ħūrşįd 

Şāh bu ĥāli görüp Ǿaskeri yüritmek diledi. Merdek Ĥakįm ķomayup ŧabl-ı ārām 

çaldurdı. (8) Cihān-baħş da Semūm’ı alup döndi. İki leşker dönüp ķondılar. Cihān-baħş 

bār-gāh Ŧālįmūn Şāh’a gelince Semūm’a (9) ħılǾat geyürüp śol pāy-i taĥtda yir virdi. 

İkinci ser-ķaplan menzilidür. Ħūrşįd Şāh dönüp Merdek ile müşāvere (10) idüp ol gice 

ķalǾaya girdi. Cihān-baħş-ı Cihān-ārā’ya ādem gönderüp yidi gün mühl istedi. Cihān-

baħş “Nola!” diyüp (11) mühl virdi. Andan Semūm’a żiyāfet eyledi. Semūm’uñ Ǿaskeri 

Sihām’a tābiǾ olduġın ħaber alup bār-gāhların bozup Cihān(12)-baħş üzerine geldiler. 

Ħaber olup yir yapup ķondurdılar. Andan Ǿişrete meşġūl oldılar.  

 

Rāvį-i şįrįn-zebān öyle naķl ve beyān (13) ider kim bu Ħūrşįd Şāh’uñ pes-perdesinde 

ĥāśıl olmış bir duħter-i pākįze-aħteri var idi. Ĥüsn iķlįminüñ māhı adıyla (14) Sįm-

endām Bānū dirler. Lākin Zengbār vilāyetinde bir pehlivān var idi. Ŧanŧarān-ı Zengį 

dirlerdi. Yüz yigirmi yidi arış ķadd u ķāmet (15) çekerdi. Ziyāde zįr ü dest zengį idi. Bu 

Sįm-endām’uñ evśāfın bāzirgānlardan işidüp ķulaķdan Ǿāşıķ olmış-ıdı. (16) Ve Ħūrşįd 

Şāh’a ādem gönderüp bānūyı ŧaleb eyledi. Ħūrşįd Şāh müşāvere idüp şimdi redd 

eylesek gelüp belki Semūm (17) daħı cevāb viremeyüp iş müşkil ola. Bir ĥakįm-āne 

cevāb virüp “Hem ķızı ħalāś idelim hem biz ħalāś olalım.” diyüp gelen (18) ķāśıda 

Ħūrşįd Şāh “Baş üzere žāhir sulŧān-ı Zengbār’dan ilerü daħı kime virsem gerekdür. 

Ancaķ şol ķadar var kim (19) ķız daħı henūz kūçekdür. Pehlivāna lāyıķ degüldür. Śabr 

eylesün. Bir iki seneden kendülerine cihāz ve cevārį ve ħavādimi ile (20) irsāl eylerem.” 

diyü cevāb virüp gönderdi. O ķāśıd varup Ŧanŧarān-ı Zengį’ye bu cevābı virince aĥmaķ 

zengį inandı. (21) “Ħoş benüm olsun da ne zamān olur ise olsun.” diyüp öyle ķalmış-

ıdı. Şimdi Merdek vezįr Ħūrşįd Şāh’uñ (22) ħāŧırına getürüp “Ŧanŧarān’a ħaber 

gönderelim, maǾşūķañu şöyle bir Ĥabeşį almaķ ister. Gelüp ķurtarasın.” (23) diyüp 

elbetde gelüp Sihām’dan ķurtılmış oluruz. Śoñra Ŧanŧarān’a daħı dārū virüp ŧutaruz. 

Başın keserüz. Andan daħı ħalāś (24) olursın.” didi. Ħūrşįd Şāh bu rāy śavāb görüp tįz 

bir nāme yazup Ŧanŧarān-ı Zengį’ye gönderdiler. Nāmedür (25) Ŧanŧarān’a varduķda 
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oķıdı. Mefhūmına muŧŧaliǾ olınca tįz ol gün irtesi güne dek yüz biñ zengį Ǿaskeri cemǾ 

idüp daħı [371a] (1) daħı irtesi gün ķalķdı. Ilġar ile Ǿazm-i Şehrūz-ābād idüp bir gün 

Şehrūz-ābād öñine yüz biñ zengį Ǿaskeri ile (2) bir münāsib yire ķondı. Ħūrşįd Şāh 

görüp tįz ķalǾadan çıķup ķarşuladı. Getürüp ķondurup żiyāfete meşġūl (3) oldı. Bu 

eŝnāda Ŧanŧarān-ı Zengį “Elbetde yarın ceng olsun.” diyü Ħūrşįd Şāh’a ibrām idüp 

Ħūrşįd Şāh daħı (4) “Nola!” diyüp ceng nidā itdürdi. Ŧārıķ ǾAyyār anda idi. gelüp 

Cihān-baħş’[a] ħaber virdükde Cihān-baħş daħı ceng nidā (5) itdürüp iki cānibden 

tedārüklerin görüp śabāĥa muntažır oldılar.  

 

Çünkim ol gice mürūr idüp śabāĥ oldı. (6) Gün ķubbe-i felekden baş gösterüp Ǿālem 

nūr-ı Yezdān birle münevver olduķda iki cānibden ceng-i ĥarbįler çalınup iki (7) gürūh 

sipāh yirlerinden ŧurup at ve fįl, gergedānlarına süvār olup meydān merkezine geldiler. 

Ālāylar baġlandı. Śāflar (8) düzildi. Meydān açıldı. “Āyā meydāna kim gire, erlik 

hünerin kim göstere?” dirken anı gördiler. Ŧanŧarān-ı Zengį (9) bir kerre gergedānın 

meydāna sürüp yanar āteş gibi miyān-ı śaĥnda tamām ŧarįd u cevelān gösterdükden 

śoñra gergedān başın (10) çeküp cerr-i Ǿinān eyledi. Ve başından miġferin çıķarup 

egerüñ ķaşına geçürüp ve śaġ ayaġın rikābdan çıķarup (11) śol uyluġına ķodı. Ve śaġ 

eliyle eñsesin ķaşıyup bu kerre Cihān-baħş leşkerine ŧoġrı aları aları (12) baķdı. Ve aġız 

açup bülend-āvāz-ıla ĥayķırup ŧarafeynden çalınan ceng-i ĥarbįleri diñdirüp andan 

“Beni bilen bilsün. (13) Bilmeyen āgāh olsun. Benüm śulŧan-ı Zengbār ve pehlivān-ı 

nām-dār Ŧanŧarān yek-đarb-ı Zengistānį. Yā Sihām-ı Ĥabeşį meydānuma eş (14) 

gönder. Ve pehlivān gönder. Eger pehlivānlaruñ meydānuma gelmege ķorķarlar ise 

sen gel. Erlik dilāverlik nice olur size göstereyim.” (15) diyü öyle bir naǾra urdı kim iki 

leşker laǾįnüñ naǾrasından heybet aldılar. İslām dilāverleri bu cevābı işidince her biri 

(16) kümürdenmege başladı. Meydāna girüp Ŧanŧarān-ı Zengį ile ceng eylemege cān 

atdılar. Cihān-baħş kendi girmek murād eyledi. (17) Ammā gördi pehlivānlaruñ biri at 

sürüp meydāna girdi. Ŧanŧarān-ı Zengį’yi ol pehlivānuñ ĥamlesin menǾ idüp bir đarb 

(18) ile yıķup baġladı. ǾAlem sāyesine gönderdi. Bir daħı girüp anı da bende çekdi. Bir 

daħı bir daħı.  

 

Ħulāśa-i kelām Ŧanŧarān-ı (19) Zengį ol gün aħşa[m] olınca otuz ŧoķuz nefer-i dilāveri 

yıķup bende çekdi. Aħşam olup döndiler. Cihān-baħş ĥayli (20) ġam-gįn oldı. Ŧārıķ’a 

eyitdi: “Var baķ pehlivānları öldürmek murād iderlerse baña ħaber eyle.” diyüp döndi. 



 

 

352 

 

İki leşker (21) dönüp ķondılar. Ħūrşįd Şāh ĥažž idüp Ŧanŧarān-ı Zengį dįvāna geldükde 

pāy-i taĥt śandalįsine geçüp ķarār eyledi. (22) Ħūrşįd Şāh Ŧanŧarān’a ħılǾat geyürüp esįr 

olan pehlivānları ĥapse gönderdiler. Üzerine nigeh-bānlar taǾyįn eylediler. Merdek (23) 

vezįr “Öldür.” didi. Ammā Ŧanŧarān-ı Zengį rıżā virmedi. “Cümlesin de ŧutup birden 

ķatl eyleyelim.” didi. Ŧārıķ bu ħaberi aldı. (24) Dönüp geldi Cihān-baħş’a öyle didi. Ol 

gice geçüp śabāĥ oldı. Yine iki leşker süvār olup Ǿazm-i meydān-ı rezm eylediler. (25) 

Ālāylar baġlayup śāflar düzildi. Meydān açıldı. Yine Ŧanŧarān-ı Zengį meydāna girüp 

Cihān-baħş pehlivānlarından giren pehlivānı [371b] (1) yıķup bende çekdi. Aħşa[m] 

olınca otuz nefer deñlü pehlivānı yıķup bende çekdi. Üçinci gün yine meydāna 

Ŧanŧarān-ı (2) Zengį girüp ol gün daħı yigirmi bir pehlivān bende çekdi.  

 

El-ķıśśa üç gün meydāna girüp üç gün içinde (3) İslām dilāverlerinden ŧoķsan bir 

pehlivān esįr eyledi. Aħşam olınca ŧabl-ı ārām çalınup iki leşker dönüp ķondılar. (4) 

Şaķāk Ǿayyar tebdįl-i śūret Ħūrşįd Şāh Ǿaskerine cāsūs gitdi. Ħūrşįd Şāh daħı dönüp 

dįvāna geldükde (5) Ŧanŧarān-ı Zengį’ye ħılǾat geyürüp esįrleri evvelkilerüñ yanına 

ĥaps eylediler.  

 

Bu ŧarafdan Cihān-baħş daħı bār-gāh-ı Ŧālįmūn (6) Şāh’a gelüp begler şemǾine cemǾ 

oldılar. Cihān-baħş geçüp yirinde ķarār eyledi. Ammā keyfi yoķ. Beglerden ŧoķsan bir 

nefer-i (7) dilāver esįr oldı. İttifāķı śoĥbetde esįrler añılup Ŧārıķ ǾAyyār Cihān-baħş’a 

eyitdi: “Elem çekme devletlü śāĥib-ķırān! Bu gice (8) ben varayım cümlesin ne ŧarįķ-

ile olursa olsun ħalāś ideyim.” didi.  

 

Rāvį ķavlince meger Ħūrşįd Şāh ŧarafından cāsūs (9) var idi. Bu cevābı işidüp ŧaban 

ķaldırup dįvān-ı Ħūrşįd Şāh’a varup bu cevābı ifāde eyledi. Merdek Vezįr (10) fırśat 

bulup “Hemān esįrleri ķatl idelim. Zįrā Ǿayyārlar elbetde anları bir luǾb-ıla ħalāś 

iderler. Śoñra peşįmān olursuñuz.” (11) diyüp neyledi ise eyledi Ŧanŧarān’uñ ve Ħūrşįd 

Şāh’uñ göñlin eyleyüp anlar da rıżā virdiler. Ħūrşįd Şāh fermān eyledi. (12) “Varuñ 

esįrleri ĥaps-ħāneden getürüñ, helāk idelim.” didi. Esįrleri getürmege ādem gitdi. 

Şaķāķ ǾAyyār bu ĥāli görüp (13) cān başına śıçradı. Oradan çıķup ŧaban ķaldurdı. Cān 

atdı. Fi’l-ĥāl bār-gāh-ı Ŧālįmūn’a irdi. Cihān-baħş’a “Sulŧānum! (14) İşte aĥvāl 

şöyledür. Ħūrşįd Şāh esįrleri helāk eylemege ādem gönderdi.” diyince Cihān-baħş: 

“Nice olur biz varınca (15) ķorķaram bir ħaŧā iderler.” diyüp Ĥayķıran Nerre’ye ħıŧāb 
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idüp: “Yā Ĥayķıran isterem ki beni fi’l-ĥāl bār-gāh-ı Ħūrşįd’üñ ķapusına (16) 

irişdiresin.” didi. Ŧārıķ’a: “Yā Ŧārıķ sen daħı raħşım alup gelesin.” didi. Kendi 

Ĥayķıran Nerre’nüñ döşine süvār olup (17) Ĥayķıran dem çeküp var ķuvvetin nefese 

getürüp ānı vāĥidde bār-gāh-ı Ħūrşįd Şāh öñine getürdi ve zemįne ķodı. Şaķāķ (18) 

ǾAyyār daħı öyle gitdi kim Cihān-baħş’dan śoñra gelüp irişdi. Bu cümle ŧoķsan bir 

nefer-i dilāveri eli baġlu çigeri ŧaġlu (19) getürdüp Ħūrşįd Şāh’uñ öñine getürüp śeyre 

vardı. Meydān-ı siyāsete çökerdiler. Ħūrşįd Şāh bunları söyletdi. (20) Ve bunlara ħıŧāb 

idüp: “Nā-bekārlar! Şimdi sizi ķatl ideyim.” didi. Bunlar daħı “Yā Ħūrşįd Şāh gerçi 

sen bizi öldürürsin. (21) Ammā efendimüz Sihām-ı Ĥabeşį daħı śoñra bizüm yirimüze 

seni öldürür.” dirken Cihān-baħş daħı Şaķāķ ǾAyyār ile içeri (22) girüp cellādlaruñ 

ķafasın alup ŧurdı. Ħūrşįd Şāh: “Bre uruñ şunlaruñ boyunların!” diyüp cellādlar daħı 

tįġların (23) ķaldırdılar kim uralar. Cihān-baħş añsuzın bir naǾra öyle urdı kim erbāb-ı 

dįvān ve cellā[d]lar ġışş oldılar. Hemān Cihān-baħş (24) cellādlaruñ bir ikisin muşt-ıla 

ħurd idüp pehlivānların ķafalarından ayırdı. Şaķāķ ǾAyyār daħı bendlerin alıvirdi. (25) 

Cümlesi ħalāś oldı. Ve cellādlaruñ tįġların alup śaġ ķalanlaruñ daħı dilāverler helāk 

eyledi. Ħūrşįd Şāh Ŧanŧarān-ı Zengį’ye [372a] (1) Ŧanŧarān-ı Zengį’ye eyitdi: “Gördüñ 

mi naśıl442 Ĥabeşį’dür?” diyince Ŧanŧarān-ı Zengį yirinden ķalķup: “Hay nā-bekār 

Ĥabeşį! Sen kimsin kim (2) gelüp böyle pādişāh dįvānı baśup esįr ķurtarasın ve ādem 

helāk eyleyesin?” diyüp elinde olan maǾhūd saŧurı (3) Cihān-baħş’a ĥavāle eyledi. 

Cihān-baħş “MelǾūn gice merd olan merd-i dilāver ħaśma tįġ çeker mi?” diyü 

Ŧanŧarān’uñ sįnesine bir muşt-ı (4) śāĥib-ķırānį öyle urdı kim Ŧanŧarān-ı Zengį “Oħ!” 

diyüp ķıçın ķıçın gidüp śandalįsi öñinde göti üzerine otura(5)vardı. Cihān-baħş ŧoķsan 

bir nefer-i pehlivānı öñine ķatup bār-gāhdan ŧaşra çıķardı. Bu maĥālle dek Ŧārıķ 

ǾAyyār Evren-gūş-ı (6) Baĥrį’yi getürmiş-idi. Pehlivānlar daħı bār-gāh ķapusında at 

çoķ, birer raħşa süvār olup leşkere geldiler. Ammā ötede zamān geçüp (7) herkes 

kendüsine geldi. Ħūrşįd Şāh gördi kim cellādlar helāk olup esįrler helāk olmış. 

Ŧanŧarān-ı Zengį utanduġından (8) “Tüh böyle çoķ şarāb içmek eyü degül. Ĥažzımı 

yoġ-ımış. Keyf-ile ġāfil bulundum. Yarın meydāna girüp Sihām-ı Ĥabeşį’yi ve 

sāǿirleri (9) her kim meydānuma gelürse ikişer pāre ideyim.” didi. Cellādlaruñ 

küştelerin meydāndan ķaldırup atdılar.  
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Ol gice geçüp (10) śabāĥ oldı. Ŧanŧarān-ı Zengį ġażab ile ceng-i ĥarbį çaldırup meydāna 

girdi. NaǾra urup er ŧaleb eyledi. Berüden (11) Ǿasker-i İslām daħı süvār olup muķābil 

oldılar. Zelzāl-ı Maġribį Ŧanŧarān’uñ öñin alup ĥamle eylediler. Ŧanŧarān-ı Zengį 

ĥamle(12)sin menǾ idüp ol ġaddāre ile Zelzāl’a bir zaĥm-ı şedįd urdı. Zelzāl “Āh!” idüp 

raħşın boynına ķapadı. Ŧanŧarān (13) murād eyledi kim bir daħı urup helāk eyleye. 

Felįhāy-ı Hindį raħşın sürüp “Çek elüñ andan nā-bekār! Ħaśmuñ benem.” diyü (14) 

naǾra urup Ŧanŧarān’uñ öñin aldı. Cenge başladılar. Ŧanŧarān-ı Zengį Ǿāķıbet bir 

ġaddāre urup Felįhā’yı da zaĥm-dār eyledi. (15) Hemān Semūm-ı Zencįr-źen naǾra urup 

meydāna girdi. Ŧanŧarān ile ceng idüp Ŧanŧarān gördi Semūm metįn dilāverdür. (16) 

Hemān ġaddāre ile gergedānın helāk idüp Semūm yıķıldı. Ķalķarken anı da zaĥm-dār 

eyledi. Cihān-baħş “Gireyim.” (17) dirken Keydūl-i AǾžam girdi. Ŧanŧarān-ı Zengį biraz 

ceng idüp Ǿāķıbet anuñ daħı evvel raħşın helāk idüp śoñra (18) kendine bir zaĥm-ı şedįd 

urdı. Hemān Cihān-baħş’uñ ġayrı ġażab deryāsı mevc-engįz olup bir kerre Evren-gūş-

ı Baĥrį’yi (19) meydāna sürdi. Keydūl’i öñinden ķapup girü çıķardı. Ve Ŧanŧarān-ı 

Zengį’nüñ öñin aldı. “Ĥamle eyle melǾūn ben de (20) saña ĥįle ile bir ālāy dilāverleri 

zaĥm-dār eylemegi göstereyim.” diyince hemān Ŧanŧarān-ı Zengį elinde olan ol 

maǾhūd (21) ġaddāre ile “Nā-bekār Ĥabeşį! Seni daħı anlardan beter idüp bir tįġ ile iki 

pāre ideyim.” diyüp düşnām iderek irişdi. (22) Cihān-baħş’a bir ġaddāre ĥavāle eyledi. 

Cihān-baħl kemāl mertebe ġażaba gelmiş-idi. Bir kerre Evren-gūş’ı ķuçaķlayup 

Ŧanŧarān-ı (23) Zengį’nüñ ķoltuġı altına girdi. Ve el śunup ķılıc ŧutan bileginden 

ķavrayup öyle śıķdı kim parmaķları toħumluķ (24) ħıyara dönüp ŧırnaķları dibinden ķan 

fevvāre miŝāl atılup eli açıldı. Ġaddāre elinden düşerken Cihān-baħş ķapup (25) 

ġaddāreyi eline aldı. Ve Ŧanŧarān-ı Zengį’yi ķapdı. Śalıvirdi. Dönüp “Tįz laǾįn įmāna 

gel, şimdi seni iki pāre iderim.” didi. [372b] (1) Ŧanŧarān Cihān-baħş’a şetme başladı. 

“Bildüginden ķalma iy Ĥabeşį nā-bekārı nevbet baña gelürse gör saña neylerem.” didi. 

(2) Cihān-baħş gördi bu laǾįn bir vech-ile ıślāĥa gelmez. Bir kerre hemān elinden olan 

kendi ġaddāresi ile “MelǾūn cānuña (3) vedāǾ eyle. Ġayrı dünyāyı görmezsin.” diyüp 

bu zengįye depere bir tįġ-i ħūn-rįz-i āteş-engįz öyle urdı kim ġaddāre yıldırım miŝāl (4) 

parlayup Ŧanŧarān neye uġraduġın bilüp tiziyye siperin ķapup ketfinde olan sipere bā-

hem idüp iki siperi birbiri (5) üzerine başına aldı. Amma kendi ġaddāresi nice kim indi 

mantar miŝāl ikisin de dü-nįm idüp dört pāre eyledi. Andan başında (6) olan miġferin 

dügmesine rāst gelüp iki böldi. Miġferden başına indi. Başından ķaşına indi. Ķaşından 

dişine indi. (7) Dişinden daħı döşine indi. Andan daħı babalar çıķaracaķ ķuşına andan 
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egerüñ öñ ķaşına andan yirüñ ŧaşına dek (8) yüz yigirmi arış ķadd u ķāmet çeken laǾįni 

atıyla yat u yaraġıyla dört pāre eyleyüp Ŧanŧarān-ı Zengį cān-ı ber-cehennem ve ten-i 

(9) ber-turāb eyledi. Rūħına […]443 śatulıķ Ŧanŧarān-ı Zengį nedāmet-ile Ǿazm-i rāh-ı 

sefer eyledükde ķarındaşı Ŧārūn-ı (10) Zengį: “Hay benüm ħınzīr yir ħūblı ve cān-bāz 

urġanı boylu ķarındaşum dūzaħa gidüp ben bunda daħı ne ŧurayım.” didi. (11) Yüz biñ 

Zengbār Ǿaskeri ile hücūm eyleyüp yüridi. Ħūrşįd Şāh daħı: “Bre ne olmaķ iĥtimāli 

vardur?” diyüp taħtdan (12) indi. Bir raħş-ı metįne süvār olup üç kerre yüz biñ er-ile 

cenge yüridi. Ammā Cihān-baħş gördi Ǿasker birden hücūm (13) eylediler. Tįz Evren-

gūş-ı Baĥrį’den inüp tekrār zįr-zeber tengin metįn ve müstaĥkem idüp üzerine süvār 

oldı. Ve ol maǾhūd (14) ġaddāre ki Ŧanŧarān-ı Zengį’nüñ idi. Anı eline alup bu gelen 

Ǿaskeri alaķ bulaķ eyledi. Beri {beri} ŧarafdan gördiler. Ceng ķarışma (15) oldı. Hemān 

pehlivānlar da isimlerin yād idüp kendilerin cenge urdılar. Anlaruñ ardınca Ǿasker 

yüridi.  

 

Ĥāśılı iki leşker (16) birbirlerine ķarışma olup ķatıldı. Yir penbe miŝāli havāya atıldı. 

Aķ at hem-reng oldı. Ķoca yigit belürsüz oldı. Gitdükçe (17) ceng āteşi Ǿalevlendi. 

Ammā Cihān-baħş iķdām idüp ilerüye yüridi. Ħūrşįd Şāh’uñ ħāś ālāyına irişdi. Ħūrşįd 

(18) Şāh Cihān-baħş’ı görüp geldi. Ĥamle eyledi. Cihān-baħş Ħūrşįd Şāh’uñ ĥamlesin 

menǾ idüp bir đarb öyle urdı kim (19) Ħūrşįd Şāh’ı ser-nigūn eyledi ve diledi kim bende 

çeke. Nā-gāh bir niķābdār gelüp Cihān-baħş’uñ rikābın ŧutup temennā eyledi. (20) “Luŧf 

eyle iy dilāver-i Ǿālem! Pederim incitme baña cürmin baġışla. Yarın ĥużūra varup ħāk-

pāya yüz sürerüz.” didi. Cihān-baħş (21) buña diķķat ile nažar eyledi. Ķızdan suǿāl 

eyledi. “Sen kimsin?” ve bu Ġazāle Bānū kim olduġın bildirüp dönince rūzgār (22) 

yüzinden nikābın çözdi ve açıvirdi. Cihān-baħş görüp biñ cān-ıla Ǿāşıķ {biñ cān-ıla 

Ǿāşıķ} oldı. “Yüri (23) iy bānū-yı cihān! Pederüñ Ħūrşįd Şāh’ı saña baġışladum. Ancaķ 

yarın gelsün.” diyüp döndi. Meger daħı Ŧanŧarān-ı Zengį’nüñ (24) ķarındaşı cenge 

yürimiş-idi. Ceng içre Cihān-baħş’a rāst gelüp biraz cengden śoñra yıķup bende çekdi. 

Bu arada (25) Merdek vezįr gördi Ǿasker münhezim oluyor. Tįz ŧabl-ı ārām śadāsın 

işidince cengden el çeküp döndi. Pehlivānlar daħı [373a] (1) daħı dönüp Ǿalem sāyesine 

geldükde Cihān-baħş daħı fermān eyledi. ŧabl-ı ārāma ŧurralar urdılar. İki leşker 

birbirinden (2) ayrılup döndiler ve ķondılar. Cihān-baħş bār-gāh-ı Ŧālįmūn’a gelüp 
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dįvān itmedi. Ve Ŧārūn-ı Zengį’yi meydān-ı siyāsete getürüp (3) įmāna teklįf eyledi. 

Ŧārūn-ı Zengį daħı muħālefet itmeyüp müselmān oldı. Cihān-baħş Ŧanŧarān-ı 

Zengį’nüñ diyārın Ŧārūn’a444 (4) virdi. Ve Ŧārıķ ser-ħalķalardan eyledi.  

 

O yañadan Ħūrşįd Şāh’ı bānū süvār idüp Ħūrşįd Şāh dönüp bār-gāhına (5) varup 

Merdek vezįr gelince Ħūrşįd Şāh dönüp Merdek vezįre olan aĥvāli ħaber virdi. “Şimdi 

niçe idelim? Eger gitmezsem (6) olmaz.” didi. Merdek vezįr eyitdi: “Gidüp rūy-ı dil 

gösterüp tebaǾiyet idelim. Śoñra bir müşāvere eyleyüp aħź-ı intiķām aluruz.” (7) didi. 

Ħūrşįd Şāh bu ķavle rāżį olup tedārüklerin görüp ol gice ĥāżırlandılar. Śabāĥ oldı. 

Ġaźāle Bānū daħı gelüp (8) peşkeşlerin aldılar. Ħūrşįd Şāh biraz ādem ile ķalķup Cihān-

baħş bār-gāhına yüridi. Bu ŧarafdan Cihān-baħş da (9) bār-gāhına geldükde “Yarın 

Ħūrşįd Şāh gelse gerekdür.” diyü żiyāfet ŧaǾāmı ĥāżırlatdı. Śabāĥ olduķda Ħūrşįd (10) 

Şāh yaķın geldükde Cihān-baħş ħaber alup daħı istiķbāl itdürdüp pehlivānlar varup 

ilerü ķarşuladı. Dįvāna (11) geldükde cümle şāhlar bār-gāh ķapusına dek ķarşu vardılar. 

Andan öñine düşüp getürdiler. Ķoltuġına girüp (12) cümle şāhlardan yuķaru ŧaħta 

çıķardı. Andan taǾžįm idüp żiyāfet ŧaǾāmları çekildi. Yinüp meclis geldi. (13) Andan 

Cihān-baħş Ħūrşįd Şāh’a ŧava[r]lar{lar} śunup ikrām eyledi. Ħūrşįd Şāh bu luŧfı görüp 

şerm-sār oldı. Cihān(14)-baħş Ħūrşįd Şāh ķızı Ġazāle Bānū’ya daħı Ǿažįm ikrām eyledi.  

 

Ħulāśa-i kelām ķıśśayı ne dırāz eyleyelim, cümlesi Cihān-baħş’a (15) derūnį tābiǾ oldı. 

İllā Merdek vezįrüñ Ǿadāveti derūnında idi. Cihān-baħş’a raĥne geçmege fikr eylerdi. 

Oġlı Kec-nihād (16) ĥarām-zāde ise Ġazāle Bānū’nuñ Ǿāşıķı idi. Ammā babasından 

ġayrı bir ferd ĥāline vāķıf degül. Birķaç günden śoñra Cihān(17)-baħş Rūşen Rāy vezįri 

tenhā daǾvet idüp Ġazāle Bānū aĥvālin açdı. “ǾAcabā Ħurşįd Şāh’dan iźin ŧaleb 

eyleseñ (18) virür mi?” didi. Rūşen Rāy “Cānına minnet varayım ben.” didi. Ħūrşįd Şāh 

ķalınca Rūşen Rāy varup bu śadedi (19) açdı. Ħūrşįd Şāh eyitdi: “Cānuma minnet, kendi 

tenezzül idüp ķabūl eyledükden śoñra benüm elime andan eyü dāmād girmez. (20) Baş 

üzerine.” didi. Rūşen Rāy vezįr bu müjde ħaberi ile Cihān-baħş’a gelüp “Devletlü 

śāĥib-ķırān, iş bitdi (21) hemān āşikāre isteyüp sūra bünyād idelim.” didükde Cihān-

baħş şād oldı. İrtesi gün Cihān-baħş ġalebe dįvān (22) eyledi. Cümle begler ve şāhlar 

gelüp yirlerinde ķarār eylediler. Rūşen Rāy vezįr bu śadedi açup Ħūrşįd Şāh’dan 
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Ġazāle-i (23) Sįm-endāmı Cihān-baħş içün istedi. Ħūrşįd Şāh daħı “Vireyim.” Diyüp 

Cihān-baħş’a bir fāħir ħılǾat geyürdi. Bundan śoñra (24) sūra fermān eyledi. Ķırķ gün 

sūr nidā olundı. Herkes yiyüp źevķ-i śoĥbete başladılar. Arada göñli isteyen şikāra 

giderdi. (25) Ammā Merdek vezįrüñ oġlı kim Kec-nihād tenhā babası Merdek’e 

“Devetüm ata, benüm ĥālim nice olur yā Sihām-ı Zengį Ġazāle Bānū’yı işte [373b] (1) 

ġayrı aldı. Sūr tamām olınca gerdek olsa ger{d}ekdür. Ammā gerdekden muķaddem 

baña bir çāre eyle Sihām-ı Zengį’nüñ bir ŧarįķ-ile ķaydın görelim.” (2) diyü aġlayup 

yalvardı. Merdek vezįr de fikr idüp bir tįġı zehr-ile śuvardı. Ve Kec-nihād’a virüp: “Al 

imdi bu tįġı miyānuña bend eyle. (3) Sihām-ı Zengį şikāra gitdügi zamān bile gidüp 

fırśatın gözet445 bir tenhā maĥal bulduġın gibi bu tįġ-ile urup helāk eyle. (4) Bir kedi 

tırmıġı ķadar bir yirin cizdirebilürseñ ġayrı felāĥ bulımaz. Helāk olur.” didi. Kec-nihād 

tįġı alup miyānına bend eyledi. (5) Tā kim bir maĥal fırśat bulup babasınuñ didügi gibi 

eyleye. Bir gün şikār añılup “Filān semtüñ şikārı çoķdur ve hem (6) anda bir laŧįf Ǿişret-

gāh vardur.” diyüp Merdek vezįr ol yirde Cihān-baħş’a cümle begler ile żiyāfet 

eyleyecek oldı. (7) Andan Ŧārıķ-ı Zengį ile tenhā söyleşüp iżlāl eyledi. “Ben şöyle bir 

tedbįr eyledüm. Sen şikāra gitme. Ben Cihān-baħş’uñ (8) öldügin bildürüp saña ħaber 

irsāl eylerem. Sen ol zamān hemān kendi yüz biñ Ǿaskerüñ ile ceng idüp Ǿaskeri (9) 

perįşān eyle.” didi. Ŧārūn-ı Zengį daħı böyle idecek oldı. Cihān-baħş cümle begler ve 

şāhlar ile ve Ħūrşįd (10) Şāh bile didükleri Ǿişret-gāha gitdiler. Varup oturup ŧaǾāmlar 

yindi. Birazdan Cihān-baħş yalıñız ķalķup şikāra (11) gitdi. Kec-nihād daħı bile gidüp 

Cihān-baħş’ı bir teng yire çekdi. “Buyuruñ!” diyüp Cihān-baħş öñince giderken Kec-

nihād (12) añsuzdan ol tįġı çeküp Cihān-baħş’uñ eñsesinden bir tįġ ĥavāle eyledi. Ķılıc 

parlayup indi. Bir cüzvį cizdi. Cihān(13)-baħş bunı görüp: “Hay melǾūn!” didi. Kec-

nihād’ı düvālinden ķapup nice zemįne çarpdı ise ħurd-ħām oldı. (14) Ve kendi daħı lā-

yaǾķıl olup ve başı fi’l-ĥāl şişüp ŧuluma döndi. Evren-gūş-ı Baĥrį’nüñ ferāseti kim 

süvārınuñ zaħm-dār (15) oldıġın bilüp dört pāyin bir yire getürüp bir sehįl urdı. Ve bir 

ŧarafı ŧutup gitdi. Ħaber virmek içün Kec-nihād (16) ŧįg-ile Cihān-baħş’ı urınca hemān 

ġulām ġayra baķmayup girü döndi. Ve at sürüp Ǿişret-gāha geldi. Merdek vezįre (17) 

buluşup “Sihām-ı Zengį’nüñ işi bitdi.” diyince ol sāǾat Merdek vezįr Ŧārūn-ı Zengį’ye 

ħaber irsāl eyledi. Ħaber Ŧārūn-ı (18) Zengį’ye varınca hemān yüz biñ zengįyle binüp 

Ǿaskere añsuzın ķoyuldı. Andan Merdek vezįr Ħūrşįd Şāh aġzından Ħūrşįd (19) Şāh 
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Ǿaskerine ħaber gönderüp Ŧārūn-ı Zengį’ye tebaǾiyyet idüp “Sihām-ı Zengį Ǿaskerin 

ķırsunlar.” Anlar daħı gerçek (20) śanup Ŧārūn-ı Zengį’ye imdād eylediler. Hezįrān-ı 

Fįl-süvār bunlaruñ bu ħālin görüp “Bunlaruñ bir ħįleleri var-ımış.” (21) diyü süvār olup 

cenge girdi. Başladı bunlar ceng eylemege. Ammā Cihān-baħş Ǿaskerinden pehlivānlar 

olmamaķ ile (22) Ǿasker zebūn olup inhizāma ķarįb oldı. Beride Ǿasker ise tenbįh 

olunmış-ıdı. Tā Cihān-baħş’dan emr olmaduķça (23) ceng eylemezlerdi. Ancaķ böyle 

maĥalde Cihān-baħş’uñ dāǿiresin ĥıfž idüp mekse ķomazlardı. Ŧārūn-ı Zengį 

Hezįrān’a (24) ceng içinde muķābil olup biraz ceng itdiler. Hezįrān-ı Fįl-süvār’a bir đarb 

urup Ŧārūn’ı ser-nigūn eyledi. Zengįler ġulüvv (25) idüp Ŧārūn-ı Zengį’yi yine süvār 

eylediler. Bu kerre Ŧārūn zengįlerden otuz ķırķ ķadar kemend-endāzlar alup Hezįrān-

ı Fįl-süvār’uñ [374a] (1) fįl-süvār’uñ üzerine kemendler atup Ǿāķıbet fįl-süvār’ı fįlinden 

ayırdı. Hezįrān piyāde olup kemend-endāzlar ile cenge (2) başladılar. Ammā zebūn oldı. 

Şikārda sāǿir pehlivānlaruñ ħaberi yoķ.  

 

Ammā rāvį eydür: Cihān-baħş’ı raħş alup gitdi. (3) Bir çeşme-sāra gelüp at “Bir śu 

içeyim.” diyü başın aşaġa egince Cihān-baħş üzerinden yıķıldı. Bir pįr-i rūşen-żamįr 

(4) gelüp Cihān-baħş’uñ başın śıġadı. Zaĥmı eyü oldı. ǾAķlı başına gelüp gözin açup 

kendin ol ĥālde gördi. Ve ķarşusında (5) bir pįri görüp “Ne ĥāldür bu?” diyü suǿāl 

eyledi. Ol pįr eyitdi: “Yā Cihān-baħş! Merdek vezįrüñ oġlı Kec-nihād seni zehrli (6) tįġ 

ile zaĥm-dār eyleyüp gerçi sen daħı Kec-nihād’ı öldürdüñ ammā zehr saña teǿŝįr idüp 

bunda seni raħşın getürüp (7) ve yıķılduñ. Ben daħı gelüp seni śıġadum. Zehr 

şiddetinden ħalāś olduñ. İmdi ŧurma Ǿaskere iriş. Aĥvāl şöyle (8) oldı.” diyüp aślını 

bildürdi. Ve “Şol ŧarafa git.” diyüp ġayb oldı. Cihān-baħş ol aradan raħşına süvār olup 

(9) gösterdigi ŧarafa revāne oldı. Ŧoġrı leşkere geldi. Ne gördi bir ceng aşu var kim 

olmaz. NaǾra urup kendin (10) Ǿaskere urup ceng iderek Hezįrān-ı Fįl-süvār’uñ üzerine 

vardı. Gördi piyāde eylemişler ve zebūn eylemişler. (11) Hemān tįġ urup Hezįrān’uñ 

üzerinden ol kemend-endāzları daġıdup Hezįrān’ı ħalāś eyledi. Tekrār Cihān-baħş (12) 

Ŧārūn-ı Zengį’ye rāst gelüp bir đarb ile yıķdı. Ŧārıķ ǾAyyār gelüp Ŧārūn’ı bende çekdi. 

ǾAsker ġayrı Cihān-baħş’ı (13) görüp cengden el çekdiler. Bu maĥalde pehlivānlar 

şikārdan bu vaķǾayı duyınca Ħūrşįd Şāh’ı ve Merdek vezįri ŧutdılar. (14) Gelüp Cihān-

baħş’a Ǿarż itdiler. Cihān-baħş bunları meydān-ı siyāsete çökerdi. Ħūrşįd Şāh ve Ŧārūn 

ve Merdek vezįr (15) birbirlerine baķup baş aşaġa śaldılar. Cihān-baħş Ħūrşįd Şāh’a 

ħıŧāb idüp: “Yā Ħūrşįd Şāh! Niçün bu işi eyledüñ?” (16) didükde Ħūrşįd Şāh yemįn 
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eyledi. “Bu işden ħaberüm ķaŧǾā yoġ-ıdı.” didi. Fi’l-ĥaķįķa Ħūrşįd Şāh’uñ bu ħuśūśda 

(17) günāhı ve śunǾı yoġ-ıdı. Cihān-baħş anı śalıvirdi. ǾÖźr diledi. Ŧaĥta geçürdi. Ŧārūn-

ı Zengį’ye “Sen niçün eyledüñ?” (18) didükde Ŧārūn daħı yemįn idüp “Evvelden aśla 

derūnumda yoġ-ıdı. Merdek vezįr beni iđlāl idüp şöyle ħaber (19) gönderdi. Ħaŧā 

eyledüm.” diyüp Ǿöźr diledi ve tevbe eyledi. Cihān-baħş daħı anuñ cürminden geçdi. 

Dönüp Merdek vezįre (20) “Niçün eyledüñ?” didükde Merdek vezįr aśla cevāb 

virmeyüp öñine baķdı. Ħūrşįd Şāh eyitdi: “Devletlü śāĥib-ķırān! (21) Bu melǾūn 

aślından daħı beni birķac defǾa iżlāl idüp varŧaya uġradayazdı. Bu ĥarām-zādeyi446 ķatl 

eylemedükçe (22) rāĥat yoķdur. Varsın oġluna buluşsun.” diyüp cellād eyledi. Cellād-ı 

bį-amān ķafasına geçüp öldürmek murād (23) eyledi. Merdek vezįr gördi kimseden 

kendüsine fāǿide yoķdur. Hemān Cihān-baħş’a teveccüh idüp “Amān iy dilāver-i 

Ǿālem (24) kerem-mürüvvet yine senden olur.” diyüp niyāz447 eyledi. Cihān-baħş yine 

merĥamet idüp Merdek vezįri ħalāś eyledi. Ve ricā (25) idüp yine vezįr eyledi. Bundan 

śoñra yine yiyüp içmege başladılar. Ammā Merdek vezįr Cihān-baħş’uñ tekrāran 

fırśatın gözedüp [374b] (1) “Nice intiķām aluram?” diyü fikr idüp ħāŧırına bir ĥįle geldi. 

Bir kāse şerbet zehrleyüp kendinüñ bir maĥrem ġulāmı var idi. (2) Aña tenhāya daǾvet 

idüp “Oġlan işte bu kāse ile şerbet zehrlüdür. Ķaçan Sihām-ı Ħabeşį’ye ħarāret gelüp 

śu istedükde (3) bu kāseyi ķapup eline virüp Sihām daħı alup içerse seni çerāġ idüp 

Ǿažįm riǾāyet ideyim.” diyü tenbįh eyledi. Ġulām daħı (4) “Nola!” diyüp ol kāsenüñ 

üzerine taǾyįn eyledi. Biri gelüp kāseye el urmaķ isteyen kimseye “Aña yapışma!” 

diyü virmezdi. (5) Ammā Cihān-baħş yiyüp içerken ĥikmet-i Ħudā aña kāse sipāriş 

eyledügi ġulāma ķażā-i ĥācet iķtiżā idüp ķaydın (6) görmege gitdi. Bu arada Merdek 

vezįre bir ĥālet gelüp inçıķrıķ getürdi. “Bre bre” diyüp “Bir śu getürüñ.” didiler. (7) 

Ġulāmuñ biri segirdüp śuya gitdi. ǾAcele ile eline ol zehrlü olan şerbeti kāse ile 

getürdi. Merdek vezįr (8) baķmayup ķaldırup ol kāseden ķana ķana içdi. Hemān 

Ǿaķabince “Āh!” idüp şişdi ve yıķıldı. Ve cān virdi. (9) “Bunuñ ĥikmeti nedür?” diyü 

suǿāl olundı. Aślı ne olduġın bilüp herkes bildi. Merdek laǾįnüñ kendi ĥįlesi kendi (10) 

başına uġradı. “ǾAleyhi mā yestaĥaķ448” diyüp Merdek’üñ küştesin ķaldırup defn 

eylediler.  

 

                                                 
446 Metinde “ĥarām-rāde”. 
447 Metinde “niyār”. 

448  “Hak ettiği üzere.” 
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Bundan śoñra ķırķ gün sūr tamām (11) olup ķırķıncı gün Ġazāle Bānū’yı Cihān-baħş’a 

Ǿaķd-i nikāĥ idüp Ġazāle Bānū’yı daħı maşşāŧalar zeyn eylediler. Ve bir gerdek(12)-

ħāne tezyįn idüp Ġazāle Bānū’yı andan ķodılar. Andan Cihān-baħş öñine düşüp 

getürdiler. Begler pādişāhlar (13) gerdek-ħāne ķaśrına içeri ķoyup döndiler. Ol gice yine 

sūr herkes yiyüp içmede.  

 

Ammā berüde Cihān-baħş (14) ol Ǿaśruñ āyini üzere içerü girüp meclis-i müheyyā 

Ġazāle Bānū’nuñ ķınāǾın refǾ idüp miyānından ķapdı. Getürüp (15) kenār meclise 

oturda ķodı. Ve meclisüñ pūşįdesin ķaldırup śurāĥį ŧolı sāġar metįn ve naķl-i meclis 

āmāde Cihān(16)-baħş ol gice sāķįliķ idüp śurāħį ve sāġarı eline aldı. Ŧoldırup evvel 

kendi içdi. Śoñra bānūya virdi. (17) Üçer cām bāde nūş eylediler. Bānūyı olmadı Cihān-

baħş söyledemedi. “Bunda źevķ olmaz bārį cām ħābda źevķ (18) idelim.” diyüp ibtidā 

kendi śoyundı. Sāde pįrāhen ķalınça baǾde bānūyı başladı śoymaġa. Sāde pįrāhen 

ķalduķda (19) bir kerre bülbül ķafesi gibi bānūyı ķapup cām ħvāba girdi. Ellerin ferş-i 

[…]449 idüp der-āġūşdan śoñra pūse kenārlıġa (20) başladı. Giderek ebu’l-Ǿabįd kāşānı 

baş urup ĥarekete geldi. Cihān-baħş uyluķ śıķagördi, żabŧ idemedi. (21) Başladı bānūya 

niyāza. Bānū daħı nāz u niyāz kemālin bulduķdan śoñra bānū güşāyişdür, gencįne-i 

viśāle cevāb gösterüp (22) Cihān-baħş ol maĥal semįn ķufle bir kerre miftah-ı đarbından 

ķufl-i sįmįn kirlendi. Ve ķuflüñ kenārları laǾlden idi. (23) Müdārā olup kenārları cereyān 

eyledi. Ķıśśayı dırāz itmeyelim. Genc-i vuślat fetĥ oldı. Cihān-baħş murād alup murād 

(24) virdi. Türkce Ġaźāle Bānū’nuñ bikrin izāle idüp işte bu ķızdan Cihān-baħş’uñ bir 

oġlı vücūda gelse gerekdür. Adına (25) Nevşādır Nįz-dār diyeler. Ġāyet şecįǾ ve nįze 

Ǿilminde māhir ola. Vaķti geldükde naķl olunur.  

 

Çünkim śabāĥ oldı. Cihān-baħş baǾde’l-ġusl [375a] (1) baǾde’l-ġusl dįvāna gelüp 

yirinde ķarār eyledükde Ħūrşįd Şāh meger evvelden ĥāżır eylemiş-idi. Cihān-baħş’a 

iķlįm ħarācı (2) deger bir ħılǾat-i fāħire geyürdi. Bundan śoñra Cihān-baħş bir ay daħı 

eglenüp bir gün ġalebe dįvān eyledi. Cümle ümerā, vüzerā, begler, (3) pādişāhlar dįvāna 

cemǾ oldılar. Cihān-baħş Ħūrşįd Şāh’uñ başına yidi küngüreli bir efser-i şehin-şāhį 

geydirüp Ǿaskerde (4) olan şāhlaruñ cümlesine serdār ve şehinşāh eyledi. Ve Şehrūz-

ābād’ı ricā idüp Şehr-yār Ħān’a yine alıvirdi. Ħūrşįd (5) Şāh eski taĥtgāhı olan Behrūz-
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ābād’a gidecek oldı. Yirine vekįl naśb eyledi. Behrūz-ābād’a gönderdi ve kendi iki yüz 

biñ (6) er-ile Įrān’a bile gidecek oldı. Cihān-baħş Ǿaskeri ĥesāb itdürdi. On altı kerre 

yüz biñ Ǿaskere mālik olmış. (7) Ŧoķuz pādişāh, altı ser-ķaplan bir gün tamām 

tedārüklerin görüp Şehrūz-ābād öñinden ķalķdılar. “Ķandasın Tūrān-(8)zemįn?” diyüp 

revāne oldılar. Yiye ice, ķona göce bir gün Tūrān sınurına ve içerü girüp bir yire 

ķondılar. Görenler (9) varup Efrāsiyāb’a ħaber virdiler. “Şöyle bir Ǿasker gelüp filān 

yire ķondılar.” diyü. Efrāsiyāb “ǾAcabā buraya mı gelür, yoħsa (10) bir ġayrı yire mi 

gider? Eger bunda gelürse tedārükimüz görelim. ǾAskerimüz yoķdur. ǾAsker cemǾ 

idelim. Filān der-bende biraz Ǿasker (11) göndersek gelen Ǿaskere yol virmesün. Birķaç 

gün oyalasa.” didi. Oġlı Bulcās Ħān ibn-i Efrāsiyāb yüz biñ Ǿasker ile (12) Pįrek ibn-i 

Pįrān’ı ķoşup: “Varuñ Der-bend-i Tengnāy’ı450 aluñ, gelen Ǿaskeri śalıvirmeñ.” didi. 

Ve Der-bend-i Tengnāy’ı Yalvāş (13) Türk nām bir pehlivān żabŧ iderdi. Yüz biñ er-ile 

aña bir fermān yazdı. “Yā Yalvāş oġlum. Bulcās Ħān’a tebaǾiyyet (14) idüp Der-bend-i 

Tengnā’dan gelen Ǿaskeri śalıvirmeyesiz.” diyüp gönderdi. Bulcās Ħān Bįrek ibn-i 

Bįrān yüz biñ Türk (15) Tatar Ǿaskeri ile alup çapul idüp az zamānda Der-bend-i 

Tengnāy’a irişdiler kim daħı Cihān-baħş Ǿaskeri gelmemiş. Bunlar Yalvāş Türk’e (16) 

buluşdılar. Yalvāş Türk Efrāsiyāb oġlı olduġın bilüp ķarşu çıķdı. TaǾžįm eyledi. 

Bulcās Ħān Yalvāş Türk’e pederi Efrāsiyāb’uñ (17) virdügi emri virüp Yalvāş Türk 

oķıdı. Mefhūmın añlayup “Baş üzerine.” didi. Meger Cihān-baħş’uñ geldügin Yalvāş 

Türk de (18) ħaber alup tedārükde idi.  

 

Ħāśılı iki kerre yüz biñ er-ile der-bendi alup ŧurdılar. İkinci gün Cihān-baħş Ǿasker ile 

gelüp der-bendi (19) alduķların ħaber alup kendi ilerü yüriyüp der-bende geldi. Gördi 

iki kerre yüz biñ er-ile der-bend aġzın Bulcās Ħān ile (20) Yalvāş Türk ve Bįrek ibn-i 

Pįrān almışlar. Hemān Cihān-baħş der-bende Ǿazm eyledi. Yalvāş Türk Cihān-baħş’uñ 

öñin aldı. “Nereye (21) gidersin nā-bekār Ĥabeşį? Bu der-bendden saña yol yoķdur.” 

Elinde nįze irişdi. Cihān-baħş’a bir nįze ĥavāle eyledi. Cihān-baħş (22) Yalvāş Türk’üñ 

nįzesin siper ile çarpup menǾ eyledi ve bir nįze urdı. Yalvāş Türk daħı siperin ķapup 

berāber virdi. Ammā (23) yalman-ı nįze siperi pūs eyledükde parmaķ ħamįrden ve sūzen 

ħarįrden ne resme güzer eylerse daħı āsān-ı güźer eyledi. “Hay hay!” (24) diyince 

Yalvāş Türk’üñ sįnesine uġradı. Anda daħı ķarār eylemeyüp žahrından yalman 

                                                 

450 Metinde “ ” şeklindedir, ancak metne göre “Tengnāy” olması gerekmektedir. 
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gösterdi. Yalvāş Türk raħşından yıķıldı. (25) Cihān-baħş nįzesin çeküp aldı. Hemān 

Bįrek ibn-i Pįrān: “Hay nā-bekār Ħabeşį! Neyledüñ?” diyüp elinde gürz-i girān irişdi. 

[375b] (1) Cihān-baħş’a bir đarb-ı gürz urdı. Cihān-baħş gürz berāber virüp Bįrek ibn-

i Pįrān’uñ gürzin menǾ eyledi. Ve on ikinci baħşından (2) gürz-i Ŧalįmūn’ı ķapup irişdi. 

Pįrek’e bir đarb-ı şedįd öyle urdı kim Pįrek ibn-i Pįrān güc-ile gerçi gürz berāber virdi. 

Ammā (3) gürz gürze indükde Pįrek’üñ ķolları bükilüp başın ķaçurdı. Gürzin đarbı 

ketfindeki siperi ħurd-ħām idüp Pįrek (4) đarb-ı gürzden lenger virdükde altında olan 

raħşı pāydār olmayup miyānı ĥalel-pezįr olup yıķıldı. Bįrek daħı (5) bile yıķıldı. 

“Ķalķayım.” dirken Cihān-baħş Evren-gūş’ı sürüp gögüsledi. Bįrek yine yıķıldı. 

Cihān-baħş Ĥayķıran’a işāret (6) eyledi. Ĥayķıran Nerre Bįrek’i bende çekdi. Bulcās 

Ħān gördi Bįrek daħı esįr oldı. Hemān iki kerre yüz biñ Ǿasker (7) ile girüp Cihān-

baħş’uñ üzerine yüridi. Cihān-baħş daħı bu iki kerre yüz biñ Ǿaskeri alaķ bulaķ eyledi. 

Girüden (8) Ǿaskeri yüridi. Cihān-baħş ceng içinde Bulcās Ħān’a rāst geldi. Ĥamlesin 

menǾ eyledükden śoñra bir đarb ile anı da (9) yıķdı ve bende çekdi. Ve Ǿaskeri perįşān 

idüp der-bendi geçdiler. Cihān-baħş Bįrek ile Bulcās Ħān’ı baġlu raħşlarıyla (10) alup 

gitdi. ǾAzm-i Ceyĥūn eyledi. Ceyĥūn’a gelüp Ǿaskeri bütün Ceyĥūn’ı geçdi. Įrān 

yaķasına ķadem baśdı. Cihān-baħş Bulcās (11) ile Pįrek’i śalıvirdi. “Varuñ eyü 

gördigüñüz söyleñüz.” didi. Bunlar yine Tūrān yaķasına geçdi. Ammā Der-bend-i 

Tengnāy’da Ǿasker (12) bozılup birķacı cān atup Efrāsiyāb’a vardılar. Aĥvāli bildürdiler. 

CemǾ olan Ǿasker ile süvār olup ılġar ile der-bende geldiler. (13) Ne gördi, iş bitmiş. 

Oradan Cihān-baħş Ǿaskerinüñ ardına düşdi. Cihān-baħş Ceyĥūn’ı geçdi. Efrāsiyāb 

daħı Ceyĥūn (14) kenārına geldi. Gördi Sihām-ı Ĥabeşį Įrān yaķasına geçmiş, ĥayf 

eyledi. Nā-gāh Bulcās ile Bįrek gelüp cümle olan ħāli (15) Efrāsiyāb’a ħaber virdiler 

kim Efrāsiyāb yine oġlınuñ śaġ geldügine şükr eyledi. Oradan dönüp der-bende 

geldiler. Yalvāş (16) Türk’üñ küştesin defn idüp Heźmān Türk nām bir pehlivānı şāh 

diküp döndi. Yine Behiştkend’e geldi.  

 

Bu yañadan (17) Cihān-baħş bir yirde oturaķ idüp dįvān eyledi. Bir mufaśśāl nāme 

yazup Ŧārıķ ǾAyyār ile Belħ’da Keyħusrev Kāmrān’a (18) gönderdi. Ŧārıķ nāmeyi alup 

Ǿazm-i Belħ eyledi. Bir gün Belħ’e gelüp dāħil oldı. Dįvān-ı Keyħusrev’e girüp ādāb-

ı erkān icrāsından (19) śoñra Cihān-baħş’uñ nāmesin virdi. Keyħusrev de alup dānā 

eline virdi. Dānā ķırāǿat eyledi. Mefhūm-ı nāme “Ben ki śāĥib-ķırān-ı (20) Ĥabeş olan 

Sihām-ı Ĥabeşį’yem. Sen ki Įrān şāhı olan Keyħusrev Kāmrān’sın. Nāmem vusūlünde 
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gelüp ħāk-pāyüme yüz sürüp baña (21) tābiǾ olup Įrān taĥtın baña teslįm idesin. ‘Yoķ!’ 

dirseñ vaķtiñe ĥāżır olasın ve muĥkem tedārüküñ göresin.” diyüp nāmesin (22) tamām 

eylemiş. Keyħusrev Kāmrān nāmeden bu cevābı işidince bozıldı. Biraz fikr idüp baş 

ķaldırup ve Selāmūn Dānā’nuñ yüzine (23) baķup: “İy Ĥakįm źū-fünūn! Nāmeye ne 

cevāb virelim?” didi. Selāmūn Ĥaķįm ve Kürdiz Pįr eyitdiler: “Pādişāhum, ne cevāp 

virseñüz gerek? (24) Bildüginden ķalmasun, gelürseñ sen de ĥiśśeñi bunda alursın.” 

diyüp cevāb virüp Ǿayyārı yollarsıñuz. Andan śoñra Rüstem’e (25) ve beglere ħaber 

gönderüp daǾvet idersin, gelürler. Sihām-ı Ħabeşį bunda geldükde burnın yilin 

indirürler, iş biter. Bunda saña elem [376a] (1) saña elem çekecek bir şey yoķdur.” 

didiler. Keyħusrev Kāmrān Ŧārıķ ǾAyyār’uñ cāǿizesin virüp ve nāmenüñ cevābın 

didükleri gibi virüp (2) “Var Ǿayyār efendüñ Sihām-ı Ĥabeşį’ye böyle bu Įrān 

memleketine pehlivānlar gelmişdür kim Sihām-ı Zengį bir ĥamlesine ŧāķat getüremez. 

(3) Ħoş imdi ol da geldükde görür.” didi. Ŧārıķ ǾAyyār temennā idüp ŧaşra çıķdı. Ve 

ŧaban alup Cihān-baħş’a vardı. (4) Keyħusrev’üñ virdügi cevābı bildürdi. Cihān-baħş: 

“Ħoş imdi günāhları boynına. Yarın göçdür Belħ üzere.” diyüp fermān (5) eyledi. 

Keydūl-i AǾžam Ǿaskerde “Göçdür.” diyü münādįler nidā itdürdi. Ol gün tedārüklerin 

görüp irtesi gün Ǿazm-i Belħ eylediler. (6) İşte Cihān-baħş gelmekde.  

 

Ammā bu ŧarafdan Keyħusrev Kāmrān Ŧārıķ ǾAyyār’a cevāb virüp gönderdi. ǾAyyār 

gidince (7) tįz Rüstem’e bir nāme inşā itdi. Bir pehlivān ile Zābil’e irsāl eyledi. Daħı 

Įrān’a tābiǾ olan memālik-i maĥrūsanuñ cümlesine (8) nāmeler gönderüp üslūb-ı ķadįm 

üzere leşker cemǾ eylemege muķayyed oldı. Bir gün Rüstem Zābil’de pederi Zāl-ı 

Zamān ve oġlı (9) Ferāmurź ve duħterleri Güşāsb ve Azrā ile oturup Ǿişret eylerken 

Keyħusrev’üñ gönderdigi pehlivān gelüp Rüstem’e bulışdı. (10) Temennā idüp nāme-i 

Keyħusrev’i virdi. Rüstem alup müŧālaǾa eyledi. Mefhūm-ı nāme “Yā Rüstem! Sihām-

ı Ĥabeşį nāmında bir pehlivān (11) žuhūr eyledi. Ve baña şu siyāķda bir nāme gönderüp 

Belħ’ı istemiş. Ben de şöyle cevāb virdüm. İmdi nāmem vuśūlünde bir ān (12) teǿħįr 

itmeyüp gelesin. Belki Sihām-ı Ĥabeşį tįz gelürse iş müşkil olur.” dimiş. Rüstem 

nāmeyi Ferāmurź’a virüp: “Gözüm nūrı! (13) Yine ceng iķtiżā eyledi.” didi. Ferāmurź 

da oķıyup Sihām-ı Ĥabeşį nāmın işidince Ferāmurź’a bir ĥāl geldi. Dönüp Rüstem’e 

(14) eyitdi: “Devletüm ata! Sihām-ı Ĥabeşį nāmın görince baña bir ġarįb ĥāl geldi, 

nedür?” didi. Rüstem: “Žāhir çiger kūşem sen ħıredsin (15) dilāversin. Elbetde bir 

dilāver nāmı añılınca ĥažž eylersin.” didi. Hele bunlar ol gün tedārük görüp Rüstem 
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pederi Zāl (16) zamān ile birāderi Źevvāre Zābil’de ķodı. Kendi Ferāmurź’ı ve bānūları 

ve Sām-ı Pil’i aldı. Her birinüñ451 on ikişer biñ Ǿaskeri (17) vardur. Lākin Azrā Bānū ile 

Siyāmek altışar biñden ol taķdįrce ķırķ sekiz biñ Ǿasker ider. Ķalķup Ǿazm-i Belħ 

eylediler.  

 

(18) Bir gün Belħ’e gelüp Keyħusrev Kāmrān tįz istiķbāl itdürdi. Rüstem’üñ ve 

Ferāmurź’uñ ve bānūlaruñ ve Sām’uñ bār-gāhların ķurdılar. (19) Keyħusrev: “Ħoş 

geldüñ!” diyüp Rüstem’e ikrām eyledi. Ve aġızdan daħı Sihām-ı Ĥabeşį aĥvālin 

söyledi. Rüstem: “Ħoş imdi (20) pādişāhum gelsün, elbetde aña da cevāb virüp Ħudā 

kerįmdür. Sen ħāŧıruñ ħoş ŧut.” didi. Bundan śoñra yiyüp içüp Sihām-ı (21) Ĥabeşį’nüñ 

gelmesine muntažır oldılar. ǾAsker daħı bir ŧarafdan gelürdi. Yidi kerre yüz biñ olur. 

İşte bunlar bunda öteden Cihān(22)-baħş daħı Belħ’e bir menzil ķala ķondı. “Yarın 

oturaķ olup Ǿasker ŧonansın. Atı ve ālātı alaçaķ olan gelsün mįrįden (23) alsun. Ālāy 

düzilsün. Yarın muķābil ķonaruz. Ālāy ile gicelim lā-büdd Rüstem ve Keyħusrev ve 

ālāyımuz seyrine çıķarlar.” diyü tenbįh (24) eyledi. Keydūl-i AǾžam daħı Ǿaskerde 

münādįler nidā itdirüp böyle tenbįh eyledi. Herkes āgāh olup ālāy tedārükine meşġūl 

(25) oldı.  

 

Bu ŧarafdan Keyħusrev ve Rüstem daħı ħaber geldi kim “Sihām-ı Ĥabeşį filān yire 

geldi. Yarın gelüp muķābil ķonar.” didiler. Bu kerre [376b] (1) cümle begler Rüstem’e 

eyitdiler: “Devletlü śāĥib-ķırān! Şol Sihām-ı Ĥabeşį’nüñ ālāyın ve Ǿaskerin bir yirden 

temāşā eylesek, baķsaķ naśıl (2) pehlivāndur.” didiler. Keyħusrev Kāmrān daħı murād 

idüp gelecek yol üzere sāye-bān ve maŧbaħ gönderdi. Ol gice mürūr (3) idüp seĥerį 

begler ile şāh ve Rüstem ķalķup ol sāye-bān altına vardılar. Oturup Sihām-ı 

Ĥabeşį’nüñ gelecek yolına (4) nigerān oldılar. Birazdan anı gördiler. Tozlar āsmāna 

direk direk oldı. Pehlivān bād-ı śabā ķarşulayup dāmeninden girįbānına (5) varınca iki 

şaķ eyledi. İçinden ķırķ Ǿalem žāhir oldı. ǾAlem sāyesinde bir pehlivān bıyıķları düm-

i evren gibi bināgūşunda (6) tamām Keyħusrev Kāmrān berāberine geldükde raħşından 

inüp yidi adım ilerü vardı. Yir öpüp girü çekildi. Ve raħşına (7) binüp ilerü geçdi. Įrān 

Ǿaskerinüñ berāberine bār-gāh-ı Ŧālįmūn Şāh’ı ķurdı. Meger Įrān Ǿayyārlarından 

Śarśar-ı Sebük-bār -ki (8) Ferāmurź’uñ Ǿayyārlarındandur- bir gün muķaddem varup 

                                                 
451 Metinde “bir biñ”. 
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meger Cihān-baħş ordusın seyr idüp cümle şāhlaruñ ve pehlivānlaruñ (9) ism-i 

resmlerin bilüp ħaber almış-ıdı. Şimdi ħaber virüp “Bu gelen pehlivāna Keydūl-i 

AǾžam dirlermiş. Ser-Ǿaskeri imiş.” (10) didi. Anuñ ardınca bir toz daħı belürdi. Bād-ı 

śabā ķarşulayup iki şaķ eyledükde iki yüz Ǿalem žāhir oldı. İki yüz biñ (11) erüñ 

nişānesidür. Baş Ǿalem sāyesinde bir taĥt üzerinde bir şāh-ı Ǿālį şān śaġ ve śol vüzerāsı 

ve Ǿalem öñince dįve (12) benzer bir pehlivān beyāż fįl-i Mengelus’a süvār olmış heybet 

ve śalābetinden yüzine baķılmaz. Rüstem bu dilāveri ziyāde begendi. (13) Ve eyitdi: 

“Āferįn Sihām-ı Zengį’ye. Eger bu pehlivānı đarben kendüsine tābiǾ eyledüyse zehį 

merdlik, zehį ķuvvet.” diyüp Sihām-ı Ĥabeşį’ye (14) taĥsįn eyledi. “Āyā bu dilāver kim 

ola?” diyüp suǿāl eyledi. Śarśar: “Bu dilāvere Hezįrān-ı Fįl-süvār dirler imiş. Sihām-ı 

Ĥabeşį’nüñ (15) baş ser-ķaplanıdur. Ve aślından Bįr oġlı imiş. Bįr daħı Şįr ibn-i Ziyān 

oġlıdur kim Ķahramān’uñ Ziyān hemşįre-zādesidür. Pādişāhına (16) Ĥurrem Şāh 

dirlermiş. ĶalǾa-i Dįv-Şāz452 pādişāhı imiş.” didi. Anlar da gelüp geçdiler. Anlaruñ 

ardınca Endelüs Şāh’ı Ŧįmūr (17) Şāh geçdi. İki yüz biñ er-ile Ǿalem sāyesinde Behrām-

ı Evren-süvār bir Ǿacāyib raħşa biner. Üçinci ser-ķaplandur. (18) Anuñ ardınca 

Gürgāniyye şāhı Kerįmān Şāh geçdi kim Ŧįmūr Şāh’uñ dāmādıdur. Yüz biñ pāk-ı 

sipāh ile andan pehlivānları (19) Zelzāl-ı Maġribį ve Ķārūn-ı Maġribį ile anuñ ardınca 

Envār pādişāhı Enver Şāh geçdi. Pehlivānları Sālūk-ı Enverį, RaǾdūş-ı (20) Enverį ile. 

Bunlar hep geçerken şāhlar taĥt üzerinde ayaġa ŧurup selāmlardı. Ve pehlivānlar 

berāberlerine geldükde (21) raħşlarından inüp yidi adım ilerü varup yir öpüp temennā 

iderler idi. Ve ķıçın ķıçın yine raħşına gelüp süvār olur (22) geçer giderdi. Enver 

Şāh’dan śoñra Cihān-ābād şāhı Cihān Şāh gelüp geçdi. Ve üç kerre yüz biñ er-ile ve 

pehlivānları (23) Ĥayyāl-ı Hindį, Ġalvāş-ı Hindį ve Ķahrāc-ı Hindį ve Pįşevį-gįr ile. 

Anuñ ardınca ĶalǾa-i Zerdāb453 şāhı Zerdūn Şāh geçdi. (24) İki kerre yüz biñ er-ile 

pehlivānları Talħāb-ı Tįġ-zen, Dįrdāy-ı Zenge ile. Anuñ ardınca Şehr-yār454 Ħān geçdi. 

Yüz biñ (25)er-ile andan śoñra Ǿažįm ŧanŧana ve dārāt-ıla Ħūrşįd Şāh geldi geçdi. Beş 

kerre yüz biñ er-ile. Taħtını on iki [377a] (1) on iki fįl-i Mengelusį üzerine bend 

eylemişler-idi. Küngüreli efser-i şāh śaġ yanında Rūşen Rāy dānā öñinde (2) usŧurlābı 

ve bu ķadar vüzerā ve ĥukemā ve müneccimān berāberine geldükde ayaġa ķalķup 

Keyħusrev daħı ayaġa ŧurup selām (3) aldılar. Zįrā gördiler kim Ǿaskerüñ şehin-şāhı ve 

                                                 
452 Metinde “Sāz”. 
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ser-dārı. Andan śoñra Şemse Bānū geçdi taĥtla. Yüzinde nikāb, benį (4) Ādem śūret yüz 

biñ perrį ile. Anuñ ardınca ġayrı daħme-i Ŧālįmūn Şāh’dan çıķan ķırķ sekiz çift altun 

(5) çenberlü kūs-i ĥarbį śadāsı ol vādįyi ŧutdı. Anı gördiler. Sihām-ı Ĥabeşį śūret Cihān-

baħş-ı Cihān-ārā altmış altı (6) pāre ceng ālātı üzerine ārāste eylemiş. Altında Evren-

gūş-ı Baĥrį öñince bu ķadar yedekleri, rikābında Ŧārıķ ǾAyyār (7) ve Şaķāķ ǾAyyār ve 

Pil-pāy ǾAyyār ve Tįrzū ǾAyyār ve öñince Ĥayķıran-ı Heft-dest. Bu dārāt-ıla tamām 

gelüp berāber geldükde Evren-gūş-ı (8) Bāĥrįnüñ licāmın keşįde ķılup ŧurdı ve 

selāmladı. Cihān-baħş geçip gitdi. Ġayrı Ǿaskerinüñ ardı geçmege başladı. (9) Rüstem 

Ferāmurź’a eyitdi: “Gözüm nūrı! Bu Sihām-ı Ĥabeşį merd dilāvermiş. Ve Ǿaskeri daħı 

cümle edeb ve erkān śāĥibidür. (10) Bundan ĥaźer gerekdür.” didi. Oradan ķalķup 

Ǿaskere geldiler. Ammā Cihān-baħş Ǿaskerine yaķın geldükde cümle pehlivānlar (11) ve 

şāhlar piyāde ķarşulayup yollı yolınca selāma durdılar. Cihān-baħş bunları selāmlayup 

andan Cihān(12)-baħş’uñ öñine düşdiler. TaǾžįm ile bār-gāh-ı Ŧālįmūn Şāh’a getürüp 

indirdiler. Cihān-baħş Keydūl’e tenbįh (13) idüp “ǾAskerde üç gün āsāyiş dördinci gün 

dįvāndur.” diyü münādįler nidā itdürdi.  

 

Ol gün geçüp śabāĥ oldı. (14) Ceng yoķ Rüstem pehlivānlar ile şikāra binüp Ferāmurź 

daħı kendi begleri ile şikāra binüp ammā öteden Cihān(15)-baħş Ŧārıķ ǾAyyār’a: 

“Bugün yā Ŧārıķ senüñle tenhāca bir şikāra gidelim. Şimdi beglere teklįf eylesek 

yorġunlardur. (16) Şāyed güçlerine gelür. Śafā nažar māniǾ degül. Göñli isteyen başķa 

gitsün.” didi. Evren-gūş-ı Baĥrį’ye süvār oldı. (17) Ŧārıķ ǾAyyār yanınca Ǿazm-i şikār 

eylediler. Biraz geşt-i güźār idüp nā-gāh öñinden bir āhū pertāb eyledi. Cihān-baħş el 

(18) tįr ü kemāna urup bir ħadeng bir kemāna vażǾ eyledi. Ve iç ķabżadan güşād virüp 

ħāśılı āhūyı urup yıķdı. (19) Ŧārıķ varup aldı. Parmaġına geçürüp bir miķdār daħı 

gitdiler. Cihān-baħş gördi dāmen-i kūhdan bir laŧįf bāġ var. (20) Ammā bir deme kebūter 

daħı şöyle pervāz urup havādan geçerdi. Cihān-baħş bu demeye bir ħadeng endāħte 

idüp kebūterüñ (21) birin urup kebūter ħadeng ile bile ol bāġa düşdi. Cihān-baħş Ŧārıķ 

ile bāġ ķapusına gelüp Ŧārıķ’a eyitdi: (22) “ǾAyyār baķ bāġda bir kimse var mıdur? 

Kebūter ile ħadengi al. Ve eger kimse yoķ ise girüp şol āhūyı kebāb idüp bir iki (23) 

sāǾat ķadar egleneyim. Biraz Ǿişret idelim.” didi. Ŧārıķ “Nola!” diyüp bāġ ķapusından 

içeri oldı.  
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Ammā rāvį-i (24) şįrįn-kelām eydür: Meger ol araya yaķın Depe Dil-güşā dirler bir köy 

var idi. Şįrūz-ı Feraħ-baħŝ nām köyüñ bir ketħudāsı (25) var idi. Bu bāġ anuñ idi. Ammā 

ol ketħudānuñ bir duħteri var idi. Adına Ferħunde Bānū dirlerdi. Şimdi ol [377b] (1) 

Ferħunde Bānū bāġa gelmiş-idi. Ol bāġ anlaruñ idi. Ve yaylaķı idi. Ŧārıķ’a Cihān-

baħş’uñ söyledügin işidüp (2) ķız yuķaru ķaśrdan baķup Cihān-baħş’ı gördi. Dāyesine 

eyitdi: “İy dāye! Besbelli şol dilāveri gördüm. (3) Cānum hemān Sihām-ı Ĥabeşį’ye 

beñzer. Kim bilür Įrān memleketin żabŧ iderse āşinā bulınmamuz münāsibdür. 

Ellerinde (4) bir de āhūları var. Pişürüp yimek isterler. İşte kebūter de urmış. Bir ħādim 

gönderüp daǾvet eyle gelsün. (5) Biraz Ǿişret idüp keyfin irişdirüp gitsün.” didi. Dāye: 

“Nola!” diyüp tįz Sünbül Aġa’ya: “Var şol bāġ ķapusında olan (6) süvāra temennā idüp 

‘Buyuruñ sulŧānum sizi bāġ śāĥibi daǾvet eyler. Luŧf idüp buyuruñ. Bir miķdār ārām 

idüp (7) keyflerin tāzelesünler. Ve hem āhūların kebāb eylesünler.’ didi. Tenbįh üzere 

söyle ve al gel.” didi. Ħādim “Nola!” diyüp ŧaşra (8) çıķdı. Ŧārıķ ǾAyyār da içeri girdi. 

Ħādim Ŧārıķ’a “Sen ŧaşrada olan pehlivānuñ ādemi misin?” didi. Ŧārıķ (9) “Belį!” didi. 

Ħādim eyitdi: “Yüri imdi efendiñi daǾvet idelim. Śāĥib-i bāġ olan ister.” diyince Ŧārıķ 

daħı dönüp ŧaşra (10) çıķdılar. Ŧārıķ Cihān-baħş’a aĥvāli naķl eyledi. Cihān-baħş 

daǾvete icābet idüp bāġdan içeri girüp (11) raħşından inüp ķaśra Ǿurūc eyledi. Ferħunda 

Bānū ķarşulayup “Ħoş geldüñ iy dilāver-i Ǿālem!” diyüp śadra geçürdi. (12) Ve meclis 

tāzeleyüp āhūyı daħı kebāb eylediler. Andan ele cām alup Ǿişrete başladılar.  

 

Rāvį öyle rivāyet eyler kim: (13) Meger bu Ferħunde Bānū’yı Pįjen sever geçinürmiş. 

Gāh gāh gelüp Ǿişret eylerdi. Cihān-baħş bānūya kendüsin bildürmiş-idi. (14) Pįjen 

Rüstem ile şikāra çıķup Rüstem bir yirde oturup Ǿişret eylerken Pįjen’üñ Ǿaķlına 

Ferħunde Bānū gelüp “Varayım (15) Ferħunda Bānū ile biraz śoĥbet ideyim.” diyüp 

gezinmek bahānesiyle ķalķup raħşına süvār olup Ǿazm-i bāġ eyledi. (16) Tā kim bāġ 

ķapusına geldi. Cāriyeler görüp birisi gelüp dāyenüñ ķulaġına bir söz söyledi. Cihān-

baħş (17) gördi dāye bozılup geldi. Bānūnuñ ķulaġına söyledi. Bānū da bozıldı. Ancaķ 

şol ķadar didi kim “Müsāfirimüz (18) vardur. Bugünlük maǾźūr olsun, diyü 

śavuşduruñ.” didi. Dāye ķalķup gitdi. Cihān-baħş bānūdan suǿāl eyledi. (19) “Nedür aślı 

iy bānū-yı cihān? Yoħsa çoķ mı eglendük. Eger öyle ise gidelim.” didi. Bānū eyitdi: 

“Yoķ sulŧānum. Ol (20) maǾnāya degüldür. Ancaķ aślı budur kim Įrān pehlivānlarından 

Pįjen dirler bir dilāver vardur. Rüstem’üñ ķızı oġlıdur. Gāh gāh (21) gelür benümle 

bunda Ǿişret eyler. Şimdi yine gelmiş. Didügim oldur.” didi. Cihān-baħş eyitdi: “İy 
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bānū! Çünkim öteden (22) berü āşinā imiş. Gelüp gidermiş, ne māniǾ gelsün. Bizler 

dilāverleri severüz. Daħı aǾlādur. Anuñla dįdār görişüp śoĥbet (23) eylerüz. Įmān 

ehlinde yād olmaz. Egerçi anlar ile cengimüz muķarrer, ammā cengimüz imtiĥān 

cengidür. Arada Ǿadāvet-i dįniyyemüz (24) yoġa” didi. Ferħunde Bānū eyitdi: “Güzel iy 

dilāver. Sözüñ yirindedir. Ammā Pįjen bir miķdār ħūn-rįzdir. Gelse arada (25) bir ġavgā 

peydā idüp başımuza bir ķażā getürür.” didi. Cihān-baħş “Bre māniǾ degüldür, gelsün. 

Anuñ yüzinden gelen ķażādan [378a] (1) elem çekme. Ħudā kerįmdür.” didi. Bunlar bu 

gūne kelimāt eylerken dāye Pįjen’e ķarşu varup: “Ħoş geldüñ (2) server! Lākin bānūnuñ 

müsāfiri geldi. Size duǾālar eyledi. ‘Bugünlük maǾźūr olsun. İşte müsāfirimüz žuhūr 

eyledi. (3) Gelse belki arada bir ġavġāya müǿeddį olup baña{r} Ǿöźr olur. Luŧf idüp 

vaķti iki eylesün.’ diyü niyāz eyledi.” (4) didi. Bįjen “Kimdür müsāfiri?” diyü baķınca 

binek ŧaşında Evren-gūş-ı Bāĥrį’yi gördi. Evvelki gün ālāyda raħşı (5) görmiş-idi. Bildi 

kim Sihām-ı Ĥabeşį’dür. “Hay nā-bekār gördüñ mi fi’l-ĥāl maǾşūķamı elümden aldı. 

Eyü fırśatdur. Nā-bekārı (6) bende çeküp Rüstem’e götürür ve ‘Sihām-ı Ĥabeşį didügüñ 

bu mıdur?’ diyü virüp nām-ı kām śāĥibi oluram. Yāħūd başın (7) kesüp taĥt-ı 

Keyħusrev’üñ pāyine ġalŧān eylerem.” diyüp göñlinden bu zuǾma düşdi. Dönüp 

dāyeye “Anuñ müsāfirüm didügi (8) nā-bekār Sihām-ı Ĥabeşį’dür Įrān pādişāhınuñ 

ħaśmıdur. Ne diyü bāġa aldı. Elbetde yanından ķovsun yāħūd varup (9) ben başın 

keserem.” didi. Dāye: “ǾAybdur dime eyle, diyeyim śandı.” Pįjen ġażab-ıla bir ökçe 

eyledi kim dāye ħavfından girü dönüp (10) geldi. Bānūya söyledi. Bānū eleme düşüp 

Cihān-baħş bundan ķalķup raħşına binüp kös kös ardına baķup alup (11) yüriyüvirecek 

ĥāli yoġ-a dönüp bānūya: “İy bānū! Hįc muķayyed olma. Sen Ǿālemüñde ol saña andan 

zerre ķadar elem olmasun.” (12) didi. Bānū da ġayrı muķayyed olmadı. Ammā Pįjen 

gördi kendüye aśla raġbet ve iltifāt eylemediler. Ġażabından pür-āteş (13) olup hemān 

duruldı. Atından indi yanınca iki ġulām getürmiş-idi atı anlara virüp kendi dal-tįġ olup 

(14) ķaśra yüridi. Cihān-baħş’a “Pįjen geliyor.” didiler. Cihān-baħş: “Ķo gelsün.” didi. 

Aślā yirinden ĥareket eylemedi. Ammā (15) Pįjen yuķaru çıķup ne selām ve ne Ǿaleyk: 

“Baķa mekkāre şimdi yeñi Ǿāşıķ mı peydā eyledüñ? Dimez misin kim śoñra beni helāk 

(16) iderler. Bārį Keyħusrev’den evvel ben seni helāk ideyim.” diyü üzerine yüriyince 

bānū ħavfından “Amān pehlivān! Beni (17) ħalāś eyle.” diyü Cihān-baħş’uñ ardına 

ķaçdı. Pįjen: “Yā mekkāre! Oraya ķaçmaġ-ıla elimden ħalāś mı olursın? (18) İkiñüzi de 

dört pāre ideyim.” diyü tįġı ĥavāle eyledi. Cihān-baħş ise Pįjen’üñ tįġı niçedür bilür. 

Hemān cüst śıçrayup (19) tįġa siper berāber virdi. Ķılıc dāmen-i siperden ķayup Cihān-
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baħş’uñ döşine bir sere miķdārı bir zaĥm açdı. Cihān(20)-baħş cān acısından Pįjen’üñ 

hemān sįnesine bir muşt-ı pehlivānį öyle urdı kim Pįjen’üñ dem-i nefesi sįnesine (21) 

bend olup yüzi üzere ķapandı. Cihān-baħş bunı bend idüp sütūn-ı ķaśra śaraķodı. Ve 

Ŧārıķ ǾAyyār’ı çaġırup (22) raħşın eger ķaşında aśılu ĥoķķa ile merhem-i Süleymānį var 

idi. Getürdüp zaĥmın śardurdı. Ve yine oturup ŧoldur (23) eyledi. Pįjen öyle baġlu ķaldı. 

Ġulāmuñ biri bu ĥāli görüp hemān Pįjen’üñ raħşına binüp Rüstem olduġı yire vardı. 

(24) Gįv’üñ yanına varup aĥvāli söyledi. Gįv’{üñ} ol aradan ķalķup raħşına bindi. Ol 

ġulām ile bāġa vardı. Yuķarı (25) ħaber gönderdi. “Oġlumı śalıvirsin. ‘Yoķ!’ dirse 

Ǿarżın yıķaram.” diyüp Cihān-baħş’a söylediler. Cihān-baħş: “Yabana [378b] (1) 

söylemiş.” diyü muķayyed olmadı. Gįv dal-tįġ olup Cihān-baħş’a bir tįg ĥavāle eyledi. 

Cihān-baħş menǾ idüp Gįv’i (2) daħı yıķdı. Pįjen’üñ yanına śaraķodı. Ġulām yine varup 

Ruħħām’a bildürdi. Ruħħām ķalķup geldi. Cihān-baħş (3) anı da bende çekdi.  

 

Ħulāśa-i kelām Gurgįn-i zengį ve Güstehem gelüp ĥamle eyledi. Cihān-baħş bunlaruñ 

cümlesin de (4) baġladı. Ammā Rüstem gördi pehlivānlar birer birer ķalķup giderler. 

Giden gelmez. Aślın bildürdiler. Rüstem kendi ķalķup (5) geldi. Cihān-baħş’a “Rüstem 

kendi gelür.” didiler. Cihān-baħş “Gelsün.” didi. Rüstem geldükde Cihān-baħş ayaġa 

ķalķup (6) Rüstem’e taǾžįm eyledi. Rüstem daħı ādāb-ıla Ǿaşķ idüp pehlivānları ricā 

idüp Cihān-baħş eyitdi: “Buyuruñ hele (7) bir miķdār teneffüs idüp birķaç bāde nūş 

idüñ.” diyü Rüstem’i daǾvet eyledi. Rüstem daħı icābet idüp Ebreş’den (8) indi. Ķaśra 

çıķdı. Cihān-baħş kendi yirine oturdup kendi altı yanına oturdı. Ġayrı śoĥbete 

başladılar. (9) Cihān-baħş Ŧārıķ ǾAyyār’a işāret idüp Ŧārıķ varup cümle pehlivānları 

daħı çözüp bunlar daħı gelüp oturdılar. (10) Rüstem gördi Sihām-ı Zengį’nüñ zaĥmı var. 

Suǿāl eyledi. Cihān-baħş ketm eyleyüp aślın suǿāl eyledükde söylemedi. (11) Ammā 

Rüstem ferāset ile duyup Pįjen’e Ǿıtāb eyledi. Biraz oturup Ǿişret u śoĥbet eylediler. 

Andan Rüstem ķalķup (12) ġayrı ŧoġrı ordu-yı Įrān’a gitdi. Cihān-baħş daħı biraz 

eglenüp bār-gāhına gitdi. Bānū “Şimden girü bu yaylaķda (13) baña daħı ĥużūr 

virmezler. Eyüsi köye gitmekdür.” diyü ķalķdı. Köyine gitdi.  

 

Depe Dil-güşā{d} aślında dört beş biñ (14) evlü büyük ķaśaba idi. Varup sarāyında 

śafāda oldı. Ol gün geçdi. İrtesi gün geçdi. Daħı irtesi gün (15) Cihān-baħş dįvān idüp 

müşāverede “Hemān yarın ceng eylemek münāsib midür? Yoħsa bir nāme daħı 

gönderüp (16) tekrār ālāt-ı śāĥib-ķırānįyi istemek mi münāsibdür?” didi. “Bir nāme 
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göndermek münāsibdür.” didiler. Cihān-baħş bir nāme daħı (17) inşā idüp Hezįrān-ı Fįl-

süvār ile gönderdi. Rüstem daħı ol gün dįvān-ı Keyħusrev’de oturup “Bugün (18) 

Sihām-ı Ĥabeşį āyā kim bir nāme daħı göndere mi?” dirken der-dįvān-ı Keyħusrev 

Kāmrān’da bir ġalebe ķopdı. “Bre nedür aślı?” diyince (19) bevvābān ve serhengān içeri 

girüp “Ķarşu Ǿaskerden bir dilāver geldi. ‘Elçiyem!’ diyü iźin ŧaleb eyledi. 

Fermānuñuz nedür?” (20) didükde destūr oldı. Hezįrān-ı Fįl-süvār içeri girüp ādāb-ıla 

temennādan śoñra çıķarup nāmesin virdi. Keyħusrev (21) Kāmrān işāret eyledi. 

Hezįrān’uñ altına bir śandalį ķodılar. Oturdı. Şerbet virdiler, içdi. Nāmeyi Selāmūn (22) 

dānā eline virdiler. Oķıdı. Mefhūm-ı nāme yine evvelki söz “Yā ālāt-ı śāĥib-ķırānįyi 

bu ŧarafa gönderesin, yāħūd yarın (23) cenge ĥāżır olasın.” dimiş. Rüstem Hezįrān’a 

eyitdi: “Pehlivān biz aña muķaddem cevāb virdük. Ālāt-ı śāĥib-ķırānį didükleri (24) 

cümle üzerimde. Benümle gelüp imtiĥān olsun. Ve ketfüm zemįne getürürse başım 

kesüp üzerimden ālāt-ı śāĥib-ķırānįyi (25) alur. Ve-illā bir ġayrı ĥarāze mümkin 

degüldür. Zįrā ben ālātları böyle ķaġıd ile almadım. Veyāħūd ricā minnet ile hįc 

almadum. [379a] (1) almadum. Daħı tor oġlan idüm Kūh-ı Elbruz’a varup Keyķubād’ı 

yalñız varup getürdüm. Ĥālā Tūrān (2) pādişāhı olan Efrāsiyāb Ħān on yidi kerre yüz 

biñ er-ile öñüm alup dögüşe dögüşe ol ķadar (3) Ǿaskeri yarup selāmet ile Įrān Ǿaskerine 

Keyķubād’ı ehl-i Ǿıyāli ile getürdüm. Dedem Ķahrāman-ı ķātil (4) ol zamān baña śāĥib-

ķırānlıķ postın ısķāŧ idüp teslįm eyledi. İşte böyle isbāt-ı hüner idüp almışamdur. (5) 

Sihām-ı Ĥabeşį’nüñ daħı elinden gelürse böyle isbāt-ı hüner idüp alabilürse alur.” didi. 

Hezįrān’a beş kįse altun (6) ve bir ħılǾat virüp kendi yedek atlarından bir at çeküp 

yolladı. Hezįrān-ı Fįl-süvār ŧaşra çıķup Rüstem’üñ virdügi raħşa (7) süvār olup kendi 

fįlin yedek eyledi. Ve Cihān-baħş’a gelüp Rüstem’üñ virdügi cevābı virdi. Cihān-baħş: 

“Ħoş imdi günāhı (8) boynına. Andan ben ālāt-ı śāĥib-ķırānįyi meydānda daħı almaġa 

Ǿaczim yoġa” didi. Ve Keydūl AǾžam’a fermān eyledi. “Yarın cengdür. (9) ǾAskeri 

āgāh eyle.” didi. Keydūl daħı on altı kerre yüz biñ Ǿaskerüñ içinde münādįler nidā 

itdürdi. “Yarın ceng-i sulŧānį (10) ve neberd-i ħāķānį” diyüp herkes ĥāżır-ı müheyyā 

olup tedārükinde oldı. Berüde meger Hezįrān’uñ ardınca cāsūs gitmiş-idi. Naśıl (11) 

ĥareket ider Sihām-ı Ĥabeşį bir ħaber getürmek içün. Ceng nidāsın455 işidüp geldiler. 

Ħaber virdiler. Keyħusrev daħı Ŧūs-ı (12) süheyl’e fermān eyledi. Ve yidi kerre yüz biñ 

Ǿaskerüñ içinde “Yarın cengdür.” diyü nidā olundı.  

                                                 
455 Metinde “nidāşın”. 
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Ħulāśa-i kelām iki cānibden (13) ĥāżır müheyyā olup tedārüklerin gördiler. Çünkim ol 

gice geçüp śabāĥ oldı. Āfitāb-ı Ǿālem-tāb-ı felek-tāb ħvāb-gāh-ı ħāverden (14) baş 

ķaldırup Ǿāleme Ǿarz-ı dįdār ile çeşm-i cihānı pür-enver eyledükde iki cānibden kūs-i 

ĥarbįler çalınup Ǿalem (15) ve sancaķ şuķķaları güşād oldı. İki leşkerüñ456 yir yir 

mehterleri ve ceng-āver mübāriz serverleri raħş-ı raħşān (16) oynadup Ǿazm-i meydān-ı 

rezm eylediler. Ardlarınca sāǿir leşker yollu yolınca yüriyüp birbirlerine muķābil ve 

muķārįn (17) oldılar. Ālāylar baġlandı. Śāflar düzildi. Meydān açıldı. Saķalar girüp 

meydānı śuladı. Ferrāşlar girüp ħār u ħāşākı (18) rūfte ķıldılar. Śaĥn-ı veġā āyine miŝāl 

pāk u mücellā oldı. Andan iki leşkerden yemįn-yesār ve ķalb-i cenāĥın ārāste (19) olup 

ķalb-gāh-ı leşkerde şāhlar ve śāĥib-i ķuvvetler đurdı. Dörd on sipāh nāžır-ı ber-meydān 

olup “Āyā bugün evvel meydāna (20) kim gire? Erlik ve dilāverlik hünerin kim göstere.” 

didüklerinde anı gördiler. Sihām-ı Ĥabeşį Ǿaskerinden bir merd-i meydān şecāǾat-i (21) 

raħş-nümāsın sürüp āteş-ı sūzān miŝāl Ǿazm-i Ǿarśa-i meydān eyledi. Ol ķadar 

silāħşūrluķ icrā eyledi kim dost düşmen (22) āferįn eyledi. Andan yönin Įrān Ǿaskerine 

ŧutup ŧarafeynden çalınan ceng-i ĥarbįleri diñdirüp ve bülend-āvāz ile naǾra urup (23) 

“Yā Rüstem çünkim nāmem ile Ǿāmil olmaduñ ve ālāt-ı śāĥib-ķırānįyi baña 

göndermedüñ. İmdi bugün meydānuma eş gönder. (24) Benüm Sihām-ı Ĥabeşį didükde 

bilmeyenler bilsün kim meydāna giren Sihām-ı Ĥabeşį kendüsi imiş.” Ķaddin az görüp 

gözlerine śalındur(25)madılar. Hemān Kürdizyāndan Ferzdād457 ibn-i Kürdiz at sürüp 

Keyħusrev [ve] Rüstem öñine gelüp meydāna girmege iźin ŧaleb eyledi. [379b] (1) 

Bunlar daħı iźin virdi. Ammā Rüstem Ferzdād’a tenbįh eyledi. “Śaķın ibtidā ĥamle 

eyleme.” diyü nizāǾ idüp “Mā-lā-yaǾnį söyleme (2) ādāb üzere ĥareket eyle.” didi. 

Ferzdād “Nola!” diyüp raħşın sürdi. Meydāna girüp Cihān-baħş’uñ öñin aldı. Cihān(3)-

baħş daħı gördi Ferz[dād] dilāver bin Kürdiz geldi. Evvelden bunları cümle bilür. 

Ammā şimdi tecāhülden gelüp Ferzdād’a “Kimsin (4) pehlivān, Įrān Ǿaskerinde ne nām 

ile yād olursın?” didi. Ferzdād daħı kendin bildürdi. Cihān-baħş didi: “İmdi (5) ĥamle 

eyle, görelim niçe pehlivānsın?” didükde el nįze ve gürze urup Cihān-baħş’a üç ĥamle 

eyledi. Cihān-baħş (6) āsān menǾ eyledi. Andan Ferzdād yanından geçerken Cihān-baħş 

el śundı. Düvālinden ķapup ķolınuñ üzerine aldı. (7) ve Ŧārıķ’a virüp bend idüp Ǿalem 

sāyesine gönderdi. Berüden Ferzdād’uñ ķarındaşı Merzdād ibn-i Kürdiz girüp (8) 

                                                 
456 Metinde “leskerüñ”. 
457 Metinde “Ferzdār”. 
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Cihān-baħş bir nįze, iki gürz urdı. Cihān-baħş menǾ idüp anı daħı düvālinden ķapdı. 

ǾAyyārlara teslįm idüp (9) Ǿalem sāyesine gönderdi. Anuñ ardınca Enkiyā girdi. Anı da 

bend eyledi. Behmen ibn-i Kürdiz girdi. Anı da bend eyledi. (10) Ferhād girdi. Şeddād 

girdi. Cümlesi maġlūb olup ħulāśa-i kelām ol gün Cihān-baħş Įrān dilāverlerinden (11) 

otuz ķadar pehlivān bende çekdi.  

 

Aħşam olınca iki cānibden leşker dönüp ķondılar. Rezm libāsların çıķarup (12) bezm 

cāmelerin giydiler. Įrānįler Keyħusrev bār-gāhına cemǾ oldılar. Rüstem “Ādem gitsün 

Sihām-ı Ĥabeşį ŧarafına. Eger pehlivānları (13) öldürmek śadedinde olursa varup ħalāś 

ideyim.” didi. Semek ǾAyyār gitdi. Tebdįl-i śūret varup (14) Cihān-baħş’uñ bār-gāhında 

bir kūşede458 siñüp ŧurdı. Cihān-baħş daħı dįvāna geldükde ol gün esįr (15) olan 

pehlivānları ķarşusına getürüp “Gelüñ baña tābiǾ oluñ. Ben size Rüstem’den ziyāde 

riǾāyet ideyim.” didi. Bunlar (16) “Ħayır yā Sihām! Biz Rüstem’den ġayrı kimseye 

bende olmazuz.” didiler. Cihān-baħş: “Ħoş imdi siz bilürsüñüz. Ancaķ bir daħı 

meydāna (17) çıķmañ diyü tenbįh eyledi.” Andan bunlaruñ bendlerin alıvirdi. Eginlerine 

birer ħılǾat geyürüp raħşlarına süvār idüp: “İmdi (18) varuñ pādişāhıñuza ve śāĥib-

ķırānıñuza gidüñ.” didi. Pehlivānlar temennā idüp çıķdılar. Raħşlarına süvār olup 

Ǿazm-i (19) leşker-i Įrān eylediler. Semek ǾAyyār bunı görüp pehlivānlaruñ ardınca bār-

gāhdan çıķup nıśf-ı rāhda bunlara irişdi. (20) Kendileri içün geldügin bildirüp geçüp 

gitdi. İlerü gelüp Rüstem’e olduġı gibi naķl eyledi. Rüstem āferįn (21) idüp dost düşmen 

“Dürüst dilāver imiş.” didiler. “İşte merdlik olursa böyle gerek. Maġlūbuña ķıymaķ 

nā-merd(22)likdür.” didi. Nā-gāh pehlivānlar daħı geldiler. Rüstem bunlara nevāĥat 

idüp tesellį virdi. Ol gice geçüp śabāĥ oldı. (23) Yine iki cānibden ceng-i ĥarbįler 

çalınup iki leşker459 süvār olup Ǿazm-i meydān eyledi. ǾAlemler dikdiler. Śāflar 

düzdiler. (24) Meydān açıldı. Yine Cihān-bāhş meydāna girüp Įrān ŧarafından giren 

pehlivānı yıķup bende çekdi. Aħşam (25) dönüp ķonduķda Cihān-baħş yine cümlesin 

getürüp ħılǾatlar geyürüp gönderdi. İrtesi gün yine meydāna girüp [380a] (1) girüp Gįv 

girdi. Nįze ĥavāle eyledi. Cihān-baħş yedek siper-i endek menǾ idüp gürzin daħı menǾ 

eyledi. ǾĀķıbet yıķup anı daħı (2) bende çekdi. Tenge girdi biraz cengden śoñra anı da 

bende çekdi. Zenge-i Şāvrān girdi. Aħşam üsti anı da bend eyledi. (3) Dönüp ķonınca 

ħılǾat virüp gönderdi.  

                                                 
458 Metinde “kūsede”. 
459 Metinde “lesker”. 
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Ĥāśılı Įrān pehlivānlaruñ cümlesine ġalebe eyledi. Faķat Sām-ı Pįl ķaldı ve bir de (4) 

pederi Ferāmurź ķaldı. Dördinci gün Cihān-baħş yine meydāna girüp er ŧaleb eyledi. 

Cihān-gįr ibn-i Rüstem at sürüp (5) meydāna girüp Cihān-baħş’uñ öñin kesdirüp Ǿaşķ 

eyledi. Cihān-baħş gördi. Gelen Ǿammusıdur kim Cihān-gįr’dür. Aśıl (6) seyāĥatine 

gitmege sebeb olanuñ biri de budur. “Eyü fırśatdur.” didi. Teġāfülden gelüp: “Sen 

kimsin pehlivān ŧarz-ı ŧavruñ merd-āne (7) ve dilįr-āne görinür. Ġālibā Rüstem 

evlādlarından olmaķ gereksin.” didi. Cihān-gįr eyitdi: “Āferįn izǾānuña yā Sihām-ı (8) 

Ĥabeşį! Eyü ferāsetüñ var imiş. Ben Rüstem’üñ oġluyam. Benüm adım Cihān-

gįr’dür.” didi. Sihām-ı Ĥabeşį śūret (9) Cihān-baħş: “Hay Hay sen ol Cihān-gįr misin 

kim büyük ķarındaşın var-ımış. Ferāmurź dirler imiş. Seni yıķup (10) aġaca baġlamış. 

Śoñra babañ gelüp Ferāmurź’a bir gürz urup seni ħalāś eyleyüp Ferāmurź’uñ 

seyāĥatine sebeb (11) olmışsın.” didi. Cihān-gįr ķad urup: “Nā-bekār Ĥabeşį! Sen ne 

bilürsin oraları?” didi. Cihān-baħş: (12) “Bir vaķitde ol Ferāmurź’uñ bir oġlu ile 

görüşdüm. Adına Cihān-baħş-ı Cihān-ārā dirlermiş. Śoñra ol Cihān(13)-baħşı da dįvler 

öldürmiş.” İşte Cihān-baħş bunı Ǿan-ķaśdın söyledi kim darılup evvel ĥamle eylesün 

diyü. (14) Zįrā bilür ki Cihān-gįr ĥamle nizāǾın eylese gerekdür. Cihān-gįr bundan 

alınup “Bre neylersin bu sözleri di imdi (15) ĥamle eyle miķdārımuz maǾlūm olsun.” 

didi. Cihān-baħş gülüp: “Yā Cihān-gįr ben śāĥib-ķırānam ve ĥālā bikrüm ketfüm (16) 

kimse źemįne getürmedi. Ammā senüñ birķaç defǾa gelmişdür. Ĥamleyi sen eyle 

‘Yoķ!’ dirseñ çıķ meydānumdan bir ġayrı (17) dilāver gelsün.” didi. Cihān-gįr bundan 

āteş-maĥż olup: “Be hey nā-bekār. Evvel ĥamle senüñdür.” diyüp el nįze-i cān-güźāra 

(18) urdı ve irişdi. Cihān-baħş’a merd-āne bir nįze Ǿaşķ eyledi. Cihān-baħş tįz siper-i 

Ŧālįmūn Şāh’ı berāber virüp (19) yalman-ı nįze āyine-i siperi pūs eyledükde Ǿalev Ǿalev 

āteşler śaçıldı. Eŧrāfında olan ħār-ħāşākı yaķdı. Cihān(20)-baħş nįze-i Cihān-gįr’i 

ŧabancalayup yolından ayırdı. Ķoltuķ altına uġradı. Cebe ħalķalarını oħşayup (21) yan 

yana rikāb rikāba nāǾlin dögerek ser-i meydāna gitdi. Cihān-baħş ne ĥāl ise śa[v]dı. 

Nevbet kendüye geldi. (22) Nįze-i Ŧālįmūn’ı eline aldı. Cihān-gįr’e bir nįze ĥavāle 

eyledi. Cihān-gįr daħı siperin berāber virüp yalman-ı nįze āyine-i (23) siperi pūs 

eyledükde siper gögsine meyl idüp Cihān-gįr daħı ġayret ile ŧabancaladı. Ķoltuķ 

altından yol (24) bulup zırħa toķalarını birbirine ķatup geçdi gitdi. Ser-i meydāna vardı. 

Cihān-gįr Cihān-baħş’dan bir nįze yidi kim (25) uyurdı uyandı. Cihān-baħş’a taĥsįn 

eyled[i]. Bundan śoñra el gürze urup irişdi. Cihān-baħş’a bir đarb [380b] (1) urdı. 
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Cihān-baħş gürz-i Ŧālįmūn Şāh’ı berāber virüp arķada menǾ eyledi. Ammā ħayli 

zaĥmet çekdi. Nevbet Cihān-baħş’a gelüp (2) ķapdı gürz-i Ŧālįmūn’ı irişdi. Cihān-gįr’e 

bir đarb urdı. Cihān-gįr daħı arķada menǾ idince ecel terleri dökdi.  

 

Ħāśılı (3) bunlar küt-ā-küt, yek-ā-yek aħşam olınca ceng idüp birbirlerinüñ başına 

cihānı teng eylediler. Cihān-baħş-ı Cihān-gįr’üñ (4) ol gün iki atınuñ miyānın şikest 

eyledi. Aħşam dönüp ķondılar. Ġālib maġlūb belli olmadı. Ol gice ārām (5) idüp irtesi 

yine Cihān-baħş ile Cihān-gįr meydāna girüp aħşam olınca ceng idüp döndiler. Üçinci 

(6) gün yine öyle maĥalline dek ceng idüp nevbet Cihān-baħş’a geldükde gürz-i 

Ŧalįmūn’uñ on ikinci ķīrāŧından (7) ŧutup Cihān-gįr’e bir đarb-ı şedįd urdı. Cihān-gįr 

gürz berāber virüp arķaya alduķda başı at başına berāber olup (8) lenger virince altında 

olan atınuñ bili ķırıldı. Cihān-gįr at-ıla bile yıķıldı. İki dizi bir pençesi źemįne geldi. 

(9) Ve burnından ķan geldi. Hemān zemįnden śıçrayup: “Hay nā-bekār Ĥabeşį! Sen 

misin benüm raħşum öldürüp burnumdan (10) ķan getüren?” diyüp {dįvān}460 Evren-

gūş-ı Baĥrį’ye ķaśd idince Cihān-baħş daħı raħşından źemįne atılup Cihān-gįr dal-tįġ 

(11) olup Ferāmurź daħı Ķuŧb-ı Āteş-dem’i yıldırım miŝāl sürüp ikisinüñ arasına girüp 

“Pesdür pehlivānlar. İkiñüz de merd(12)siñüz. Birbiriñüze ķılıc çekmeñ. ǾAybdur.” 

diyüp ayırdı. İki ŧarafdan dönüp ķondılar. Rüstem oġlı Cihān-gįr’e gelince tesellį (13) 

virüp: “Āferįn oġul! Sihām-ı Ĥabeşį’den bu ķadar eriñle ħalāś bulduñ.” didi.  

 

Ol gice mürūr idüp śabāĥ oldı. Āfitāb-ı (14) Ǿālem-tāb sūy-ı ħāverden ŧāliǾ olduķda 

Cihān-baħş ceng-i ħarbį çaldırup bindi. ǾAzm-i meydān-ı rezm eyledi. (15) Berüden 

Rüstem daħı süvār olup iki leşker birbirleriyle muķābil oldı. Meydān açıldı. Anı 

gördiler. Cihān(16)-baħş meydāna girüp er ŧaleb eyledi. Rüstem ŧarafından Ħusrev-i 

Ejderhā-bend iźin alup Kümeyt-i Baĥrį’yi meydāna sürüp (17) yüz otuz arış ķadd-ıla 

Cihān-baħş’uñ öñin aldı. Cihān-baħş gördi gelen Ħusrev-i Ejderhā-bend’dür. 

Göñlinden “Yā Cihān(18)-baħş, gözüñ ac. Şunda üc dört kimse ķaldı. Rüs[t]em’e 

varınca şunlaruñ elinde kesr-i Ǿarż olmadın ħalāś (19) olabileydüñ.” diyüp Ħudā’ya 

niyāz eyledi. Ammā Ħusrev-i Ejderhā-bend yanar āteş miŝāl Cihān-baħş’uñ öñin 

kesdirüp (20) Ǿaşķ eyledi. Cihān-baħş merĥabā idüp: “Kimsin iy dilāver? Įrān Ǿaskerinde 

ne nām ile yād olursın?” didi. (21) Ħusrev: “Yā Sihām! Benüm adıma Ħusrev-i Ejderhā-
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bend dirler. Ķahramān neslindenüm. Behrimān ibn-i Ehrimān oġluyam.” didi. (22) 

Cihān-baħş: “Di imdi ĥamle eyle görelim, ķaddiñe göre hünerüñ var mıdur?” didi. 

Ħusrev: “Ħayır yā Sihām! Ben evvel (23) ĥamle eylemem. Ve itdügüm daħı yoķdur. 

Eger murāduñ ceng ise ibtidā ĥamleyi sen eyle.” diyüp bunlar ĥamle nizāǾın (24) 

eylediler. ǾĀķıbet berābere śulĥ olup evvel birbirlerine nįze urdılar. İkisi de menǾ 

idince ecel terleri döküp (25) hele ne ĥāl ise menǾ eylediler. Andan śoñra gürz-i girāna 

el urup cenge başladılar. Aħşam olınca ceng idüp [381a] (1) ġālib maġlūb461 belli 

olmadı. Aħşam dönüp ķondılar. Dįvāna gelince Rüstem, Ħusrev-i Ejderhā-bend’den 

suǿāl (2) eyledi. “Niçe gördüñ Sihām-ı Ĥabeşį’yi yā Ħusrev?” didi. Ħusrev medĥ idüp 

“Çoķ ķuvvete mālik Ĥabeşį imiş.” didi. Öteden Cihān(3)-baħş’{ın}dan daħı begler 

suǿāl idüp Cihān-baħş daħı Ħusrev’i medĥ eyledi. “Şimdiye462 dek ceng eyledügim 

pehlivānlardan (4) çeviķdür.” didi. Gice mürūr idüp rūz rūşen oldı. Yine iki leşker 

birbirlerine muķābil olup Cihān-baħş ile (5) Ħusrev meydāna girdi. Aħşam olınca ceng 

idüp döndiler. Üçinci gün đuĥā-yı kübrāya varınca ceng idüp (6) Cihān-baħş Ħusrev’e: 

“Yā Ħusrev! İşidürem senüñ bir müntehā gürzüñ daħı var imiş. Anuñla niçün ĥamle 

eylemezsin?” didi. (7) Ħusrev eyitdi: “Yā Sihām! Anuñ menǾi müşkilcedür. Anuñ-içün 

ĥamle eylemem.” didi. Cihān-baħş eyitdi: “Yā Ħusrev! Elbetde eger (8) merd iseñ ol 

gürz ile ĥamle eylersin.” diyü iķdām eyledi. Ħusrev-i Ejderhā-bend gördi olmaz. Gürz-

i Ehrimān’ı (9) getürdüp Cihān-baħş’a anuñla bir đarb urdı. Cihān-baħş daħı gürz-i 

Ŧālįmūn’ı berāber virdi. Ammā gürz-i Ehrimān’ı nice (10) kim gürz-i Ŧālįmūn Şāh’a 

indürdi ise Cihān-baħş’uñ bāzūları uyuşdı. Gürzinüñ deste-çūpı elinden ķaydı. (11) 

Cihān-baħş baş ķaçırup đarb-ı gürz-i Ehrimān’ı arķaya alduķda Cihān-baħş bį-hod 

olup burnından alı yidi ķaŧre (12) ķan ŧamladı. Ve Evren-gūş-ı Baĥrį’nüñ ayaķları 

ŧopuġına dek zemįne gömildi. Ve berg-i ħazān gibi ditremege başladı. Cihān(13)-

baħş’uñ başı raħş başına inüp başında olan otaġası zemįni pūs eyledi. Ħusrev-i 

Ejderhā-bend gürz-i Ehrimān’ı (14) żabŧ idüp geçdi. Ser-i meydāna vardı. Ammā Cihān-

baħş’ı toz büriyüp içinde ķaldı. Berüden Rüstem’üñ Ǿaķlı gitdi. (15) “Sihām-ı Ĥabeşį 

ħurd-ħām oldı.” diyüp Ferāmurź’a oġlan niçün Ħusrev’e ol gürz ile ceng eylemege 

rıżā virirsin? (16) Yazıķ degül mi Sihām-ı Ĥabeşį gibi bir dilāvere. Anı bilmez, sāǿir 

gürzler gibi ķıyās eyler.” didi. Ferāmurź eyitdi: “Devletüm ata, baña danışmadı. (17) 

Besbelli Sihām yemįn virmişdür. Yoħsa Ħusrev daħı kendüliginden ol gürz ile ĥamle 
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376 

 

eylemez.” didi. Bu arada berüden (18) Semek ǾAyyār öteden Ŧārıķ ǾAyyār segirdüp 

tozdan içeri girüp Cihān-baħş’ı ol ĥālde görüp tįz Ŧārıķ (19) ǾAyyār burnunuñ ķanın 

silüp yüzine gül-āb śaçdı. Cihān-baħş’uñ Ǿaķlı başına gelüp miyānın rāst ķıldı. 

Vücūdın (20) yoķladı. Egerçi bir mūyuna ħaŧā gelmemiş. Ammā vücūdı berg-i ħazān 

āsā raǾşe-nāk olup altında Evren-gūş-ı Baĥrį’nüñ (21) vücūdı śaķır śaķır ditrerdi. 

Burnundan gelen ķanı gördi. Licām silküp Evren-gūş-ı Baĥrį kendin dirdi. (22) Ve 

ayaķların źemįnden alup tozdan ŧaşra çıķdı. Ammā ķan ķaşandı. İki leşkerden Cihān-

baħş’ı śaġ ve sālim (23) görüp taĥsįn eylediler. Öteden Ħusrev-i Ejderhā-bend dönmiş-

idi. Cihān-baħş: “Sen misin böyle baña gürz uran?” diyüp (24) gü[r]z-i Ŧālįmūn Şāh’uñ 

on ikinci baħşından463 ķapup başınuñ üzerinden otuz kerre devr itdürdi ve ġayret-ile 

irüp (25) Ħusrev’e bir đarb urdı. Ħusrev gürz berāber virüp ķolları bükildi. Başın 

ķaçurup đarb-ı gürz-i Ŧālįmūn Şāh’ı [381b] (1) arķasına alınca Ǿaķlı gidüp başını 

Kümeyt-i Baĥrį’nüñ başına berāber indi. Gürz-i Ŧālįmūn’uñ şiddetinden ve đarbından 

(2) ve Ħusrev’üñ lengerinden Kümeyt kürre dizi464 üzere çökdi. Yine ķalķdı. Cihān-

baħş gürzin żabŧ idüp ser-i meydāna (3) vardı. Ve tįz dönüp gürzin ŧarafeyle śaldı. Ve 

diledi kim ol ĥālde iken Ħusrev’üñ düvāline śarıla. Ferāmurź (4) murādın bilüp Ǿalem 

sāyesinden nice bir naǾra urdı ise çoķ raħş ürküp śāĥibin yire urdı. Ve Ķuŧb-ı (5) Āteş-

dem’i yıldırım miŝāl sürüp Ħusrev’i çekdi. Sįm-āb ve Śarśar Ħusrev’üñ Ǿaķlın 

getürdiler. Ħusrev kendüye (6) gelüp öksürince aġzından bir pāre ķan geldi. Ķanı 

görince: “Hay!” diyüp diledi ki dal-tįġ olup Cihān-baħş’a (7) yüriye. Ferāmurź āzār 

idüp ķomadı. Ve Cihān-baħş daħı ħıŧāb idüp: “Yā Sihām śāĥib-ķırānlıķ daǾvāsı 

eylersin. (8) Ħaśmuñ bį-Ǿaķl iken düvālinden ŧutmaķ merdlik midür?” didi. Cihān-baħş 

daħı eyitdi: “Çünkim ħaśmum elümden alduñ. Ġayrı (9) cengüm senüñledür.” didi. 

Ferāmurź: “Yā Sihām! Hele var birķaç gün ārām idüp taķviyet ħāśıl eyle de nevbet 

gelürse (10) o da olur.” didi. Ħusrev’i alup döndi. Cihān-baħş da dönüp iki leşkerden 

ŧabl-ı ārām çalındı. İki ŧarafdan dönüp (11) ķondılar. Rüstem Ħusrev’e: “Āferįn yā 

Ħusrev. Sihām’a eyü đarb urduñ. Ammā bir daħı öyle eyleme. Her pehlivān bir 

degüldür. Şāyed (12) arada bir ħaŧā olup ol pehlivāna yazıķ olur.” didi.  

 

Üç gün ārām eylediler. Ceng olmadı. Dördinci gün Cihān(13)-baħş fermān eyledi. 

Ceng-i ĥarbįlere ŧurralar urup ol vādįyi iñletdiler. Bu ŧarafdan Keyħusrev Kāmrān daħı 
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ceng-i (14) ĥarbį çaldırup iki sipāh enbūh-ı mānend-i kūh-ı pür-şükūh465 yirlerinden 

durup at, fįl ve gergedānlarına süvār oldılar. (15) Ve gürūhan gürūh Ǿalem ve sancaķların 

güşā[d] idüp Ǿazm-i meydān-ı rezm eylediler. Birbirlerine ķarşu ālāylar baġlayup 

śāflar düzildi. (16) Meymene meysere ķalb-i cenāĥ ārāste ve pįrāste ķılınduķdan śoñra 

śaķalar girüp meydānı śuladı ve ferrāşlar gelüp gerd [u] ġubārı (17) [r]ūfte ķıldı. Andan 

derūn-ı sipāh nāžır-ı ber-meydān olup “Āyā bugün evvel meydāna ķanġı cānibden 

girerler?” dirken (18) anı gördiler. Cihān-baħş-ı Cihān-ārā ol pehlivān devr-i ezmār bir 

kerre altında olan Evren-gūş-ı Baĥrį’yi yanar āteş gibi meydāna (19) sürüp ol ķadar 

luǾb-ı hüner Ǿarż eyledi kim dost düşmen taĥsįn ve āferįn gūşın keşįde ķılup engüşt 

ber-dehān (20) eyledi. Tamām sipāhįlik fennin icrā eyledükden śoñra ķol ķaldırup 

ŧarafeynden çalınan kūs u kerrenāyları kesdirüp (21) naǾra urup er ŧaleb eyledi. Hemān 

sulŧān-ı Keylān Sām-ı Pil ibn-i Ķahramān gergedān sürüp şāh ve Rüstem öñine geldi. 

(22) Temennādan śoñra iźin ŧaleb eyledi. Rüstem daħı iźin virdi. Sām-ı Pįl gergedānına 

ĥār-engįz gösterüp yanar āteş (23) miŝāl meydāna girüp ve Cihān-baħş’uñ öñin alup 

ādāb-ıla Ǿaşķ eyledi. Cihān-baħş gördi gelen ķoca Sām-ı Pil’dür. Şād oldı. (24) Zįrā 

seyāĥate bāǾiŝ aśıl bu Sām’dur. Cihān-baħş daħı merĥabā idüp tecāhülden gelüp suǿāl 

eyledi: “Kimsin pįrüm? Leşker-i Įrān’da (25) ne nām ile yād olursun? Śaķın Rüstem’üñ 

Zāl-ı zūr nāmında bir pederi var-ımış. Sen olmayasın?” didi {didi}. Sām-ı Pil: “Ħayır 

yā Sihām [382a] (1) Ħayır yā Sihām! Benüm adıma Sām-ı Pil ibn-i Ķahramān dirler. 

Ķahramān evlādlarındanam. Ve ĥāliyā Keylān-zemįn sulŧānıyam.” didi. (2) “Ve 

Rüstem’üñ ser-ķaplanıyam.” diyüp bildürdi. Cihān-baħş gülüp: “Yā Sām Keylān-

zemįn sulŧānı şimdi Ħūrşįd Şāh degül midür?” didi. (3) Sām-ı Pil eyitdi: “Belį yā Sihām 

Ħūrşįd Şāh aślında Siyeh Merd-i Keylānį’nüñ ķızı oġlıdur. İbtidā Siyeh Merd-i 

Keylānį bu diyāra gelüp (4) ceng idüp Rüstem elinde helāk olduķda ben Siyeh Merd’üñ 

cihān pehlivānı ve Keylān-zemįn śāĥib-ķırānı ve Siyeh Merd’üñ dāmād-ı (5) cihān-bānı 

idüm. Siyeh Merd’üñ ħūd-benlik idüp ižhār-ı Ǿadāvet eyledi. Lā-cerem cezāsın bulup 

Rüstem ķatl eyledi. Ben üç (6) şarŧ ile Rüstem’e tābiǾ oldum. Biri ser-ķaplanlıķ, biri 

Keylān-zemįn arpalıķ, biri Siyeh Merd Ǿaskerini perįşān eylemek. Rüstem daħı üçin 

de (7) iĥsān eyledi. Śoñra bu Ħūrşįd Şāh vücūda gelüp ĥālā Rüstem’üñ rikābında Ǿayyār 

başısı olan nesl-i Kerdenkeşān-ı Semek Mümtāz (8) bir ħāl-ile uydırup geldi. Ceng idüp 

Rüstem’e tābiǾ oldı. Ve pederi memleke[t]in ricā idüp Rüstem daħı şāhlıġın virüp (9) 
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senede on ikişer biñ altun baña naǾl-bahā virmek üzere ve taĥtgāhı Behrūz-ābā[d] 

olmaķ üzere ĥāliyā Behrūz her sene (10) on ikişer biñ altuñ baña gönderür. Ve benüm 

sarāyum Keylān’dadır. Ancaķ evķātda bunda śāhib-ķırān yanında oluram. (11) Zābil’de 

daħı sarāyum vardur. İşte aślı budur.” didi. Cihān-baħş bunuñ böyle olduġın evvelden 

bilür. Ammā Ǿan-ķaśdın (12) söyledi. Gūyā kendinden bir şey tırāş eylemeyeler. Andan 

başladılar ceng eylemege. Cihān-baħş göñlinden “Ġayret maĥallidür (13) yā Cihān-baħş 

aħz-ı intiķām alacaķ vaķitdür.” diyüp kendüsine ġayret virdi. Nevbet kendüye 

geldükde gürz-i Ŧālįmūn’uñ (14) on ikinci baħşından ŧutup Sām’a bir đarb-ı şedįd urdı. 

Sām daħı gürz berāber virüp gürzden ķayınca baş (15) ķaçurup ketfinde olan sipere 

alduķda şiddet-i đarb-ı gürzden ve Sām’uñ lengerinden altında olan gergedānuñ 

miyānı ħalel-pezįr (16) olup Sām zemįne atıldı. Cihān-baħş gürzin żabŧ idüp geçdi. Ser-

i meydāna vardı. Bu arada Sām’a yedek gergedān (17) irişdürdiler. Cihān-baħş öteden 

dönince Sām gergedāna süvār olup ķapdı gürzin irişdi. Cihān-baħş’a (18) bir đarb-ı 

şedįd ĥavāle eyledi. Cihān-baħş daħı gürzin berāber virüp arķada olan sipere alduķda 

siper āyineleri çarħ (19) urup gürz-i Sām’dan Cihān-baħş’uñ lengerinden Evren-gūş-ı 

Baĥrį’nüñ iki pāyları ilerü ve iki pāyı girü gidüp şikemi zemįne (20) meyl eyledi. Cihān-

baħş ne ĥāl ise aldı ve śavdı. Sām gürzin żabŧ idüp meydān başına vardı. Öteden 

dönince (21) Cihān-baħş gürz-i Ŧālįmūn’uñ on ikinci ķīrāŧından żabŧ idüp irişdi. Sām’a 

bir đarb-ı şedįd daħı urdı. Sām yine (22) ketfinde olan sipere alup şiddet-i đarb-ı gürzden 

lenger virince altında olan gergedānuñ miyānı şikest olup gergedāndan (23) yıķılınca 

Sām-ı Pil yine kendin zemįne atup ayaġ üzere geldi. Cihān-baħş geçüp meydān başına 

irdi. Öteden dönince Sām’a (24) gergedān irişdür[d]iler. Bindi ve ķapup gürzin irişdi. 

Cihān-baħş’a bir đarb-ı şedįd urdı. Cihān-baħş arķada zaĥmetle (25) menǾ eyledi. 

Nevbet yine Cihān-baħş’a gelüp ġayret-ile Sām’a bir đarb-ı şedįd urdı. Sām yine 

lenger virince gergedān ŧāķat getüremeyüp [382b] (1) miyānı şikest oldı. Ammā 

yıķamadı żarar olmadı ķıyāsı ile gergedāna licām gösterüp gergedān ĥareket idince 

birden (2) yıķılup Sām tiziyye źemįne pertāb idemedi. Gergedān-ıla bile yıķılup bir dizi 

bir pençesi źemįne geldi. Cihān-baħş (3) gürzin żabŧ idüp geçdi gitdi. Sām urılup 

yirinden ķalķınca Cihān-baħş dönüp geldi. Sām ġażabından (4) hemān muştın büküp 

“Bre hey nā-bekār Ħabeşį! Nedür bu senüñ itdügüñ?” diyüp irişdi. Cihān-baħş’uñ 

başına diledi kim (5) bir muşt urup tārmār eyleye ve Cihān-baħş’ı źemįne indüre. Cihān-

baħş Sām’uñ murādını bilüp hemān śıçradı. (6) Evren-gūş-ı Baĥrį’den źemįne atılup 

Sām’a ķarşu yüridi. Sām bir kerre muştın çevirüp Cihān-baħş’uñ sįnesine (7) ĥavāle 
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eyledi. Cihān-baħş keff-i dest berāber virüp muşt-ı Sām466 Cihān-baħş keff-i destinden 

ķayup sįnesine uġradı. (8) Cihān-baħş bir iki adım ķıçınlayup hele şecāǾat-medār oldı. 

Kendin żabŧ idüp ŧurdı. Sām’uñ muştınuñ đarbın (9) śavuşdurdı. Cihān-baħş daħı 

muştın büküp irişdi. Sām-ı Pil’üñ meydān gibi sįnesine bir muşt ĥavāle (10) eyledi. Sām 

daħı iki ellerin berāber virdi. Muştuñ đarbından Sām-ı Pil’üñ elleri açılup sįnesine irdi. 

Sām bir iki (11) adım miķdārı gidüp güc-ile kendin żabŧ eyledi.  

 

Ħulāśa-i kelām bunlar boġaz boġaza, muşt muşta, sille silleye olup (12) aşaġa yuķaru 

vāfir zamān sürüşüp āħir düvāl düvāle oldılar. Sām Cihān-baħş’uñ düvāline śarılup zūr 

eyledi, (13) ķaldıramadı. Cihān-baħş Sām’uñ düvālinden ŧutup zūr idince iki ķarış 

miķdārı zemįnden ķaldurdı. Ammā Sām (14) lenger virince ikisinüñ daħı ķuvvet-i keş-

ā-keşinden Sām’uñ düvāl kemeri pāydār olmayup kütür kütür ķırıldı. Sām yine (15) 

źemįne baśdı. Ammā düvālin pāresi Cihān-baħş’uñ elinde ķalup: “Nā-bekār ser-

ķaplan-ı śāĥib-ķırānam dirsin yā bu çürük (16) kemer nedür miyānuñda?” diyüp Cihān-

baħş elinde ķalan zencįr pāresi ile Sām’uñ başına niçe urdı ise Sām’uñ başı (17) 

enārleyin iki şaķ olup ķan Sām’uñ yüzine ŧoġrı cereyān eyledükde ġayrı Sām bį-ķarār 

olup dal-tįġ olup ve śalup Cihān(18)-baħş üzerine yüriyince Cihān-baħş daħı tįġ-i 

Ŧālįmūn Şāh’a dest urup birbirlerinüñ helākine ķaśd eylediler. Rüstem bin Źāl (19) 

Ǿalem sāyesinden bu ĥāli görüp Ebreş-i Gül-endām-ı Baĥrį’yi yanar āteşi miśāl 

meydāna sürüp bir naǾra urdı. “Çek eliñüz!” diyüp ikisinüñ mā-beynine (20) girdi. 

“ǾAybdur, niçün birbiriñüze ķılıc çekersiz?” didi. Cihān-baħş eyitdi: “Benüm śuçum 

nedür? Ol tįġa yapışdı. Çünkim aramuza (21) girüp māniǾ olduñ. Ġayrı cengimüz 

senüñle olsun.” didi. Rüstem “Nola!” diyüp ammā iki gün āsāyiş olsun. Sen de (22) bir 

miķdār āsāyiş eyle de üçinci gün senüñle meydāna girüp imtiĥān olalım. Eger sen baña 

ġalebe eyler iseñ kesersin (23) başumı, üzerimden ālāt-ı śāĥib-ķırānįyi alursın. Eger ben 

saña ġalebe eylersem ķulaġına ħalķa geçürüp sāǿir pehlivānlar gibi (24) miķdārıña göre 

śandalį virüp ħiźmetüme ķullanurım. Var iki güne dek yi, ic. Taķvįt-i beden ĥāśıl 

eyle.” diyüp döndi. (25) Sām’ı alup Ǿalem sāyesine ŧabl-ı ārām çaldırup döndiler. Cihān-

baħş daħı dönüp ķondı. Sām’uñ başına merhem urup [383a] (1) urup bend eylediler.  
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Arası iki gün mürūr idüp üçinci gün Cihān-baħş fermān eyledi. Kütür kütür ceng-i (2) 

ĥarbį çaldırup Ǿaskeri süvār eyledi. Ve Ǿazm-i meydān eyledi. Śāflar baġladılar. Beri 

cānibden şāh ve Rüstem daħı ceng-i (3) ĥarbį çaldırup iki leşker birbirlerine muķābil ve 

muķārįn oldılar. Ālāylar düzildi. Meydān açıldı. Hemān Cihān-baħş (4) Cihān-ārā at 

sürüp yanar āteş gibi meydāna girüp sipāhįlik Ǿilmin ve silaħşūrluķ fennin icrā 

eyledükden śoñra ķol (5) ķaldırup çalınan ceng-i ĥarbįleri diñdirüp ve naǾra urup: “Gele 

yā Rüstem meydānuma, senüñle bugün ikimüz imtiĥān (6) olalım. Bir ālāy dilāverlerin 

Ǿarżların yıķdırup neylersin?” didi. Rüstem hemān śaġa śola baķup iki cānibi 

selāmlayup (7) Ebreş-i Gül-endām’ı meydāna sürüp yanar āteş gibi Cihān-baħş’uñ öñin 

aldı. Ve el sįneye ķoyup ādāb-ıla Ǿaşķ eyledi. (8) Cihān-baħş Ǿaşķın alup döndi. 

Rüstem’e: “Yā Rüstem ben saña birķac defǾadur ħaber gönderdüm. Ālāt-ı śāĥib-

ķırānįyi istedüm. (9) Bu dünyā ĥālidür gencden gence, dincden dince dirsin şimden girü 

biraz yaşın alduñ. Ne var śāhib-ķırān (10) raħtın baña teslįm eyleseñ. Ben de seni dünyā 

ve āħiret pederüm olup saña aġır arpalıķ vireyim. Var ġayrı sen Ǿālemüñde (11) ol. Bu 

āna dek ketfin yire gelmemiş iken şāyed benüm yüzümden gelüp Ǿarżuñ pāy-māl ola. 

Böyle olmaķdan ise (12) Ǿarżuñ yirinde olup kendi iħtiyāruñla teslįm eylesen münāsib 

degül midür?” didi. Rüstem gülüp: “Yā Sihām! Bu sözler (13) şimdi bir aķçe eylemez. 

Mādām ki cānum bedendedir. Senüñ didügüñ olmaz. Erenler meydānında ketfüm 

zemįne getürüp (14) başım kes. Andan śoñra üzerümden alursın. Ŧurma hemān ĥamle 

eyle. Gün aħşamlıdur.” didi. Cihān-baħş (15) “Yā Rüstem! Evvel ĥamle sen eylesen 

olmaz mı?” didi. Rüstem: “Olmaz yā Sihām. Eger murāduñ ceng ise ĥamle eyle.” 

diyüp (16) biraz nizāǾdan śoñra Cihān-baħş el nįze-i Ŧālįmūn’a urup irişdi. Rüstem’e 

bir nįze ĥavāle eyledi. Rüstem siper-i (17) Gürşāsb-ı Āhen-dest’i berāber virüp yalman-

ı nįze āyine-i siperi pūs eyledükde Ǿalev Ǿalev āteşler śaçıldı. (18) Rüstem nįzeyi 

ŧabancalayup zįr-i baġaldan yol gösterüp Cihān-baħş nįzesin żabŧ idüp geçdi. Ser-i 

meydāna vardı. (19) Rüstem Cihān-baħş’uñ nįze uruşına taĥsįn ve āferįn eyledi. Cihān-

baħş öteden dönüp ŧurdı. Rüstem gördi. (20) Ŧurup Sihām-ı Ĥabeşį kendüsine baķar. 

Bildi kim murādı yek-ā-yek ceng eylemekdür. Nįze-i pār-keşi eline alup dümmin (21) 

baġalda żabŧ idüp ve yalman-ı nįze Ebreş-i467 Gül-endām-ı Baĥrį’nüñ gūşından üc 

buçuķ ķulac miķdārı dırāz idüp (22) irişdi. Cihān-baħş’a bir nįze ĥavāle eyledi. Cihān-

baħş daħı tiziyye siper-i Ŧālįmūn Şāh’ı ķapup berāber virdi. Yalman-ı (23) nįze āyine-i 
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siperi pūs eyledükde Cihān-baħş’uñ ķolları śarśılup siper gögsine meyl eyledi. “Bre 

bre!” diyüp ġayret-ile nįze-i (24) pār-keşti ŧabancaladı. Cüzǿį yolından ayırup ķoltuķ 

altından yol gösterüp nįze-i pār-keşt daħı dāmen-i siperden (25) ķayup ķoltuķ altına 

uġradı. Cihān-baħş’uñ zırħınuñ ħalķaların birbirine ķapup Rüstem nįzeyi żabŧ eyledi.  

[383b] (1) Ebreş ķuvvet-ile geçüp ser-i meydāna vardı. Cihān-baħş dedesi Rüstem’den 

bir nįze yidi kim uyurdı uyandı. (2) Mest idi ayıldı. Vücūdı ŧamar-be-ŧamar ħaber-dār 

oldı. Baş śalup göñlinden Rüstem’e taĥsįn eyledi. Ve “Ŧopraķ ol (3) ħaśmuñ başına kim 

senüñle ħuśūmet ide ve başa çıķa.” didi. Ve ķapdı gürz-i Ŧālįmūn’ı deste-çūpından 

żabŧ-ı (4) rabŧ eyledi. öteden Rüstem dönince Cihān-baħş’a baķdı. Gürz ĥavāle eyledi. 

Ol dem Rüstem’e gürz-i kāvseri (5) eline alup berāber ŧutdı. Ammā Cihān-baħş at sürüp 

irişdi. Terāzū-yı rikāba dürüst baśup “Ala yā Rüstem (6) benden bu yādigārı.” diyüp 

Rüstem’e bir đarb-ı gürz ĥavāle idince gürz gürze ŧoķunduķda ŧāķ-ı ŧarāķ ŧumŧurāķı (7) 

āfāķa ilĥāķ olup đarb-ı gürzden Rüstem’üñ ķolları ĥareket eyledi. Gürz gürzden ķayup 

Rüstem başın (8) ķaçurup ketfinde olan siper-i Ķahramān’a aldı. Gürz-i Ŧālįmūn’uñ 

şiddet-i đarbından siperi Ķahramān’uñ āyineleri (9) çarħa girüp Rüstem ne ĥāl ise alup 

śavdı. Ammā Sihām-ı Ĥabeşį’ye taĥsįn idüp begendi. Cihān-baħş (10) gürzin żabŧ idüp 

geçdi. Ser-i meydāna vardı. Öteden dönince Rüstem ķapdı gürz-i kāvseri onıncı (11) 

ķīrāŧından irişdi. Cihān-baħş’a bir đarb-ı şedįd urdı. Cihān-baħş daħı gürz-i Ŧālįmūn’ı 

berāber virüp (12) gürz gürze inince Cihān-baħş’uñ ķolları bükildi. Baş ķaçurup đarb-ı 

gürzi ketfinde olan sipere alduķda (13) siper āyineleri çarħ urup Cihān-baħş’uñ miyānı 

ħam ve başı Evren-gūş-ı Baĥrį’nüñ başına bā-hem olup lenger virince (14) Evren-gūş’uñ 

öñ ayaķları ilerü ve ķıç ayaķları girüye gidüp şikemi taĥt-ı ŝerāya küster oldı. Rüstem 

gürzin żabŧ (15) idüp geçdi. Ser-i meydāna vardı. Cihān-baħş vücūdın yoķladı. Egerçi 

bir mūyına ħaŧā gelmemiş. Ammā ŧamar-be-ŧamar (16) ħaber-dār olmış. Ol çāşnįyle 

ķabdı gürzin irişdi. Rüsteme bir đarb urdı. Rüstem menǾ idüp Rüstem (17) urup Cihān-

baħş menǾ idüp yek-ā-yek küt-ā-küt aħşam olınca birbirlerinüñ vücūdların sendān-ı 

āhen-gerān (18) miśāli aħşama dek kūfte ķılup yitmişer, seksener đarb uruşdılar. Ġālib 

maġlūb bilinmedi. Aħşam olup Rüstem Cihān(19)-baħş’a bir đarb urdı. Cihān-baħş 

menǾ idüp murād eyledi kim bir đarb ura. Rüstem ŧur idüp raħşın başın keşįde (20) ķıldı. 

Rüstem ĥamle nevbetin ķaśd[en] Cihān-baħş’da alıķodı kim yarın geldükde ibtidā 

ĥamleyi Cihān-baħş eyleye. Cihān-baħş (21) daħı at başın çeküp ŧurdı. Rüstem Cihān-

baħş’a: “Var yā Sihām! Ġayrı aħşam oldı. Arada ġālib ve maġlūb belli olmadı. (22) Var 

bu gice ye kebābuñ, iç şarābuñ. Taķvįt-i beden ħāśıl eyle de yarın yine görişürüz.” 
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didi. Ve Cihān-baħş’a Ǿaşķ idüp (23) döndi. Cihān-baħş daħı dönüp iki leşkerden ŧabl-ı 

ārām çalındı. İki leşker dönüp ķondılar.  

 

Rüstem bār-gāhına gelüp (24) ālāt-ı cengi üzerinden çıķarup ālāt-ı bezmi giyüp dįvān-ı 

Keyħusrev’e vardı. Cümle begler gelüp yirlü yirinde ķarār (25) eyledi. ŦaǾām gelüp 

yindi. Ve şükri dindi. Ālāt-ı bezm gelüp ele cām aldılar. Keyħusrev Kāmrān 

Rüstem’den suǿāl eyledi. “Nice gördüñ [384a] (1) gördüñ yā Rüstem bugün Sihām-ı 

Ĥabeşį’yi?” didi. Rüstem: “Pādişāhum ħayli ķuvvete mālik serverdür. Hemān işimüzi 

Ħudā (2) āsān eyleye.” diyüp Cihān-baħş’ı medĥ eyledi. Ve maġlūb olan beglere tesellį 

virüp “Maġlūb olduġıñuza elem (3) çekmeñ. Zįrā çoķ metįn Ĥabeşį imiş.” didi. Bu 

siyāķ üzere vāfir śoĥbet olundı. Ol ŧarafdan Cihān-baħş daħı (4) dönüp bār-gāh-ı 

Ŧālįmūn Şāh’a geldi. Rezm ŧonların çıķarup bezm cāmelerin giyüp dįvān eyledi. 

Cümle begleri (5) gelüp ŧaǾāmdan śoñra meclis ķurılup ele cām aldılar. Eŝnā-yı 

śoĥbetde şāhlar ve begler Cihān-baħş’dan Rüstem’i suǿāl (6) eylediler. Niçe gördüñ 

Rüstem’i?” didi. Cihān-baħş: “Begler Rüstem ziyāde ķuvvet śāĥibi imiş. Ben bu ķadar 

bilmezdüm.” diyüp (7) çoķ medħ eyledi. Ol gice mürūr idüp śabāĥ oldı. Āfitāb-ı Ǿālem-

tāb ŧulūǾ idüp rūy-ı zemįni rūşenā eyledükde (8) iki cānibden ceng-i ĥarbįler çalınup iki 

leşker Ǿazm-i meydān eyledi. Cihān-baħş meydāna girüp Rüstem’i daǾvet (9) idüp 

Rüstem daħı Ebreş-i Gül-endām sürüp yanar āteş gibi meydāna girüp Cihān-baħş’uñ 

öñin aldı. Ve ādāb-ıla (10) Ǿaşķ eyledi. Cihān-baħş Ǿaşķın aldı. Andan söyleşürek cenge 

başladılar. Gürz-i girānların ellerine alup birbirlerine (11) đarblar urdılar tā aħşam 

olınca. Aħşam Rüstem yine Cihān-baħş’a ŧur idüp: “Var yine bu gice yi, ic. Yarın (12) 

yine meydāna gel.” diyüp döndiler ve ķondılar. Śabāĥ oldı, ķalķdılar. Yine Cihān-baħş 

ile Rüstem meydāna girüp (13) aħşam olınca ceng idüp döndiler. Śabāĥ yine bindiler.  

 

Ħāśıl-ı kelām Cihān-baħş ile Rüstem yidi gün ceng (14) idüp sekizinci gün āsāyiş 

eylediler. İrtesi gün yine cenge mübāşeret idüp işte yidi günde bir āsāyiş iderlerdi. (15) 

Bu minvāl üzere otuz ŧoķuz gün kelle-ber-kelle ceng eylediler. Otuz ŧoķuzıncı gün 

aĥşamısı dönicek zamān Rüstem (16) Cihān-baħş’a: “Yā Sihām! Bugün senüñle tamām 

otuz ŧoķuz gündür ceng eylerüz. Yarın tamām ķırķ gün olur. Ayırd günidür. (17) Elbetde 

ayırd oluruz. Bu gice beglerine vaśiyyet ve naśįĥat eyle. Her ne ise eyle. Ben daħı 

eylerim.” didi. Ve Ǿaşķ idüp döndi. (18) Cihān-baħş da dönüp bār-gāhlarına geldiler. 

Rüstem “Yarın Sihām-ı Ĥabeşį ile ayırd oluruz.” didi. Ve mehter başısına (19) tenbįh 
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eyledi. Yarın seĥerį ceng-i ĥarbįler çalsunlar. Sihām’uñ ŧarafından çalınmazdan 

muķaddem.” didi.  

 

Andan Ǿibādet (20) bār-gāhına girüp ol gice śabāĥ oldı. İrkenden Rüstem’üñ mehterleri 

kütür kütür ceng-i ĥarbįlere ŧurralar (21) urup iki leşker at ve fįl, gergedānlarına süvār 

oldılar. Ve Ǿazm-i meydān idüp ālāylar baġlandı, śāflar düzildi. (22) Meydan açıldı. Anı 

gördiler. Bir kerre Rüstem ibn-i Zāl-ı Zer ol dilāverdir Ebreş-i Gül-endām-ı Baĥrį’yi 

meydāna sürüp (23) ol ķadar silaħşūrluķ fennin Ǿarż eyledi kim dost düşmen ħayrān olup 

engüşt ber-dehān eyledi. Andan Rüstem: (24) “Gel yā Sihām! Bugün ol gündür kim 

senüñle erenler meydānında ayırd oluruz. Yā sen beni, yā ben seni. Yā baħt ola, yā 

taħt.” diyüp (25) naǾra urdı. Sihām-ı Ĥabeşį nām Cihān-baħş daħı Evren-gūş-ı Baĥrį 

sürüp meydāna girüp Rüstem’üñ öñin aldı. Ve Ǿaşķ eyledi. [384b] (1) Rüstem merĥabā 

idüp: “Yā Sihām işte bugün senüñle beher-ĥāl ayırd oluruz. ǾÖźr bahāne bir ŧaraf 

elüñden geldügi ķadar çalış. (2) Maķdūruñı tamām śarf eyle. Śoñra ‘Ġāfil bulundum.’ 

dime.” didi. Cihān-baħş: “Yā Rüstem ben ġāfil degülem. Ancaķ senden bir suǿālüm 

var. (3) Baña aślın söyle.” didi. Rüstem: “Nedür?” didi. Cihān-baħş: “Yā Rüstem 

suǿālüm budur ki bugün kāmil ķırķ gündür kim (4) senüñle ceng eylerüz. Her gün evvel 

meydāna ben girürdim. Ve her gün ibtidā ceng-i ĥarbį ben çaldurup bugün (5) ne Ǿaceb 

ibtidā ceng-i ĥarbį çaldırup meydāna girdüñ. Bunuñ ĥikmeti nedür?” didi. Cihān-baħş 

bunuñ aślını bilürdi. (6) Ammā tecahülden gelüp bir nesne şübhelenmesin diyü Rüstem 

dönüp Cihān-baħş’a: “Yā Sihām! Śāĥib-ķırānlıķ iddiǾāsın (7) idüp bunı bilmemek saña 

Ǿayb degül midür? Elbetde ķāǾide-i śāĥib-ķırānį oldur ki bir ħaśma rāst gelüp imtiĥān 

(8) cengi eyledügi zamān bir bu kim ol ħaśmuñ miķdārına göre đarb urur ve miķdārına 

göre ālāt ķullanur ve miķdārına (9) göre vaǾde virür. Meŝelā ġālib gelse gerek. Ammā 

ol pehlivān taĥammülüne göre ruħśat virür. Bir gün, beş gün, on gün (10) otuz gün, ķırķ 

gün ceng idüp ayırd olacaġı gün evvel ceng-i ĥarbį çaldırur ve ol gün evvel meydāna 

(11) girer.” diyü Cihān-baħş’uñ öteden berü bildügi ķāǾide-i śāĥib-ķırānįyi naķl u beyān 

idüp “İşte aślı (12) budur.” didi. Ve bu ĥurde ile Cihān-baħş’uñ Cihan-baħş olduġı ĥāŧıra 

gelmemesine medār oldı. Ve andan (13) mā-Ǿadā ķāǾide-i śāĥib-ķırānįden her ĥuśūśda 

tecāhülden gelüp ve Cihān-baħş eyitdi: “Žāhir ibtidā ĥamleyi daħı sen (14) eylersin.” 

didi. Rüstem: “Yoķ ĥamleyi evvel sen eylersin. Zįrā ben saña şimdi evvel ĥamle 

eylesem senüñ bende bir gürz ĥaķķın (15) ķalur. Dün ĥamleyi ben eyledüm. Sen menǾ 

eyledüñ. Ĥamle eyleseñ gerek idi. Fāriġ olup daħı cengden öñdin idi. (16) Ĥamle nevbeti 
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bu taķdįrce sende ķaldı. Di imdi ĥamle eyle göreyim seni. Maķdūruñı śarf eyle yā 

Sihām-ı (17) Ĥabeşį. ǾÖźr bahāne bir ŧarafdur. Bugün ayırd günidür. Sāǿir günlerde 

eyledügimüz cenge ķıyās olmaz.” didi. Cihān-baħş (18) Cihān-ārā ġayrı bundan śoñra 

kendü kendüsine eyitdi: “Yā Cihān-baħş! Ġāfil olma, ġayret ve ĥamiyyet günidür. Zįrā 

(19) dedeñ Rüstem niçe cevheri ĥacer maķāmına śarf ider. İmdi senüñ de erenler 

meydānında bugün zehebiyyetüñ maǾlūm olsa gerekdür.” (20) diyü taķayyüd-i tām idüp 

el gürz-i Ŧālįmūn’a urdı. On ikinci baħşından ŧutup Rüstem’e bir đarb-ı şedįd öyle urdı 

kim (21) Rüstem gürz-i kāvseri berāber virüp gürz gürzden ķayup ketfinde olan siper-i 

Ķahramān’a irdükde siper āyinesi (22) çarħ urup Rüstem’üñ miyānı ħam oldı. Ve Ebreş-

i Gül-endām-ı Baĥrį bil virüp şikemi źemįne meyl eyledi. Rüstem toz içre (23) ķaldı. 

Cihān-baħş gürzin żabŧ idüp ser-i meydāna vardı. Rüstem daħı kendin dirüp tozdan 

ŧaşra çıķdı. (24) Gürz-i kāvseri on birinci baħşından ŧutup irişdi. Cihān-baħş’a bir đarb 

urdı. Cihān-baħş daħı gürz-i Ŧālįmūn Şāh’ı (25) berāber virüp arķaya alduķda ketfinde 

olan siperüñ çenberleri oluķ oluķ olup başı Evren-gūş-ı Baĥrį’nüñ başına berāber indi. 

[385a] [MİNYATÜR] (15) mest olup cebįninden dāne dāne Ǿaraķ ĥāśıl oldı. Baķıyye-i 

đarb-ı gürz źemįne inüp toz Cihān-baħş’ı büridi. (16) Rüstem gürz-i kāvseri żabŧ idüp 

geçüp ser-i meydāna vardı. Ŧārıķ ǾAyyār toza girüp Cihān-baħş’ı ol ĥālde görince (17) 

cilbendinden gülābdān çıķarup yüzine gül-āb śaçdı. Cihān-baħş uyķudan uyanur gibi 

uyanup gözin açdı. (18) Ŧārıķ ǾAyyār’ı gördi. Hele miyānın rāst idüp vücūdın yoķladı. 

Gördi bir mūyına ħaŧā gelmemiş. Şükr-i Yezdān eyledi. (19) Ŧārıķ Cihān-baħş’a: “İy 

dilāver-i Ǿālem! Ġayret eyle. Tozdan ŧaşra çıķ. Dost düşmen seni görsünler. Yoķ eger 

Ǿāciz (20) ķalduñ ise varalım seni Rüstem’e bildüreyim.” didi. Cihān-baħş: “Śaķın 

Ǿayyār daħı bildürme. Bir iki sāǾat daħı ceng (21) ideyim. Göreyim ne yüzden olur?” 

didi. Ŧārıķ ǾAyyār: “Çünkim öyledür. Bārį ġayret eyle.” diyüp Cihān-baħş’a ġayret (22) 

virdi. Cihān-baħş daħı licām silküp tozdan ŧaşra çıķdı. Ol ġayret ile irişdi. Bir eyü đarb 

Rüstem’[e] urdı. (23) Rüstem menǾ idüp Rüstem de Cihān-baħş’a urdı. Cihān-baħş güc-

ile menǾ idüp yek-ā-yek, küt-ā-küt ceng (24) eylemege başladılar. Cihān-baħş ise 

giceden tenbįh eylemiş-idi. Hezįrān-ı Fįl-süvār ile Ŧārıķ ǾAyyār ve Rūşen (25) Rāy vezįr 

ve Şemse Bānū meydāna yaķın bir yirde ŧurup temāşā iderlerdi. Ķaçan Rüstem Cihān-

baħş’a ġalebe idüp helāk [385b] (1) eylemek ķaśdını eylerse bunlar da ilerü varup 

Cihān-baħş olduġın bildüreler.  

 



 

 

385 

 

İşte ħulāśa-i kelām Rüstem ile (2) Cihān-baħş tā gün ķubbe-i felege dikilince gürz 

cengin idüp birbirlerine yaħşi đarblar urdılar. Nevbet Rüstem’e geldi. (3) Ebreş-i Gül-

endām’ınuñ başın çeküp ŧurdı. Ve Cihān-baħş’a daħı ŧur eyledi. Cihān-baħş daħı licām 

çeküp (4) ŧurdı. Rüstem dönüp Cihān-baħş’a: “Diñle imdi yā Sihām-ı Ĥabeşį! İşte 

senüñle tamām ķırķ gündür kim ceng eylerüz. (5) Her ālāt ile ceng eyledük. 

Mahāretimüz anlarda nümāyān oldı. Ancaķ erenler meydānında cengin evveli nįze 

āħiri kemerdür. (6) Senüñle raħşlarımuzdan inüp düvāl kemer ŧutuşalım. Ġālib maġlūb 

anda belli olur.” didi. Cihān-baħş: “Nola!” diyüp (7) ikisi daħı raħşlarından indiler. 

Ebreş-i Gül-endām’ı Semek ŧutdı. Ve Evren-gūş-ı Baĥrį’yi Ŧārıķ ŧutdı. Cihān(8)-baħş’a 

Rüstem: “Gel imdi yā Sihām! İşte düvāl-i bi-ħayr kemerüm saña teslįm eyledüm. Eger 

pāylarum źemįnden rūzgār geçecek ķadar (9) ayırabilürseñ kes başım ālāt-ı śāĥib-

ķırānįyi üzerümden al. Niçe bilürseñ öyle eyle. Eger ben saña ġālib gelürsem (10) 

bildügim eylerem.” didi. Cihān-baħş gelüp Rüstem’üñ düvālinden ve kemeri kim el 

daķup bir kerre zūr eyledi. İbtidā zūrda (11) ökçesin sekiz parmaķ miķdārı zemįnden 

ķaldura düşdi. Rüstem lenger virince Cihān-baħş’uñ ķolları bükilüp (12) Rüstem 

pāyların dürüst yire baśdı. Cihān-baħş bir daħı zūr eyledi. İkinci zūrda Rüstem’i 

ŧaraķlıġa dikdi. Rüstem yine (13) zūr idüp Cihān-baħş’uñ ķolları bükildi. Pāyları zemįne 

baśdı. Cihān-baħş ġayrete gelüp ücinci zūrda öyle zūr (14) eyledi kim Rüstem’i baş 

parmaġınuñ üzerine dikdi. Rüstem daħı öyle zūr-ıla lenger virdi kim Cihān-baħş’uñ 

ķolları (15) bükilüp Rüstem’üñ pāyları ŧopuķlarına varınca yire baŧdı. Cihān-baħş ķapdı 

śalıvirdi. Biraz teneffüs eyledükden śoñra (16) döndi. Rüstem Cihān-baħş’a: “Yā 

Sihām! Ĥaķķıña rāżį misin bende seni düvālinden ŧutup ķaldırayım mı?” didi. Cihān-

baħş: (17) “Ķaldır.” diyüp düvālin Rüstem’e teslįm eyledi. Rüstem Cihān-baħş’uñ bir 

kerre düvāline pençe ŧaķup bir kerre nice zūr (18) eylediyse Cihān-baħş’ı zūr-ı evvelde 

ŧırnaġı üzere dikdi. Cihān-baħş lenger viregördi, olmadı. Rüstem’üñ ķolların (19) büküp 

zemįne pāyların baśmadı. Rüstem bir ĥamle daħı eyleyüp iki ķarış miķdārı zemįnden 

ayırdı. Cihān-baħş (20) yine lenger virdi, olmadı. Rüstem üçincide468 öyle zūr eyledi 

kim Cihān-baħş’ı dizi yirine berāber ķaldurdı. (21) Ve öyle ŧutdı. Cihān-baħş lenger 

viregördi, olmadı. Bir ĥāl-ile Rüstem’üñ ķolların bükemedi. Bir sāǾat ķadar (22) ħayrān 

beklediler. Andan Rüstem Cihān-baħş’ı yine ayaġ üzere ķoyup: “Yā Sihām eger merd 

iseñ inśāf eylersin. Er (23) olan er ĥaķķın inkār eylemez.” diyüp döndi. Cihān-baħş daħı 

                                                 

468 Metinde “ ” şeklindedir. Metne göre “üçincide” olması gerekmektedir. 
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aśla bir nesne dimeyüp döndi. İkisi de raħşlarına (24) süvār olup döndiler. Ŧabl-ı ārām 

çalınup iki leşker döndi ve ķondı. Cihān-baħş daħı Ǿaskeri gördi. (25) Efendileri Sihām-

ı Ĥabeşį Rüstem elinde maġlūb oldı. Įrān Ǿaskeri daħı gördiler kim Rüstem ġālib geldi. 

Lākin baġlayup [386a] (1) baġlayup filān eylemedi. “ǾAcabā ĥikmet ne ola?” diyüp bu 

telāşda ķaldılar. Rüstem bār-gāhına gelüp andan dįvān-ı Keyħusrev’e (2) vardı. 

Keyħusrev Kāmrān eyitdi: “Yā Rüstem! Sihām-ı Ĥabeşį’ye ġālib geldüñ, niçün bende 

çekmedüñ?” didi. Rüstem eyitdi: (3) “Pādişāhum baġlayup neyleyem. Çünkim ġālib 

maġlūb bellü oldı. Şimden girü ceng-i cidāl ķalmadı. Dilerse gelsün sāǿir (4) pehlivānlar 

gibi ħalķa-be-gūş olup ħiźmetümde olsun. Dilerse varsun yine memleketine gitsün. 

Arada Ǿadāvet-i dįniyyemüz (5) yoķdur.” didi.  

 

Bu yañadan Cihān-baħş daħı bār-gāhına varup Şemse Bānū ve Rūşen Rāy vezįr ve 

Hezįrān-ı (6) Fįl-süvār ve Ŧārıķ ǾAyyār’ı tenhā daǾvet idüp: “Şimdi maǾķūl olan niçe 

eylemekdür?” didi. Rūşen469 Rāy eyitdi: “Şimdi (7) münāsib olan budur kim bu gice 

seni evvelki ķıyāfete ķoyup yarın şundan dördimüz ķalķar Rüstem’e varup (8) seni 

bildürirüz de ve murāduñ ne idügin ifāde eylerüz. Görelim ne žuhūr ider?” didi. Bu 

söz üzerine aħşam (9) oldı. Rūşen Rāy vezįr Cihān-baħş’ı bir tenhā yire getürüp bir yaġ 

sürdi. Üzerinden ol Ǿārıżį boya (10) gidüp yine evvelki heyǿetine girüp śabāĥ oldı. 

Cihān-baħş evvelki śūretde gelüp pāy-i tahŧ śandalįsinde ķarār (11) eyledi. Pehlivānlar 

dįvāna gelüp gördiler. Sihām-ı Ĥabeşį470 yirinde bir esmer maĥbūb dilāver oturur. 

Herkes ħayrete vardı. (12) “Bu kim ola, diyü bizüm efendimüz Sihām ķanda gitdi?” 

didiler. Ammā Rūşen Rāy taǾlįmi ile Keydūl AǾžam’ı daǾvet eyleyüp (13) “Var yā 

Keydūl, Ǿaskerde nidā eyle ki ‘Efendimüz Sihām-ı Ĥabeşį meger Rüstem’üñ nebįresi 

Cihān-baħş-ı Cihān-ārā imiş. (14) Şimdi eski śūretine girdi.’ diyü Ǿaskeri āgāh eyle.” 

didi. Keydūl-i AǾžam daħı leşkerden nidā itdirüp bütün leşkeri (15) ħaber-dār eyledi. 

Cümlesi bildiler kim Sihām-ı Ĥabeşį Cihān-baħş imiş, diyü şād oldılar.  

 

Andan Hezįrān ile Rūşen (16) Rāy vezįr ve Şemse Bānū ve Ŧārıķ ǾAyyār dördi ķalķup 

Rüstem ŧarafına gitdiler. Daħı Rüstem dįvāna gitmemiş-idi. Gelüp (17) irişdiler. Bār-

gāh ķapusına irüp iźin istediler. Destūr olup bunlar içeri girüp Rüstem öñinde temennā 

eylediler. Rüstem (18) gördi. Biri Sihām-ı Ħabeşį’nüñ baş ser-ķaplanıdur ve biri Ǿayyār 

                                                 
469 Metinde “Rūsen”. 
470 Metinde “Ĥabesį”. 
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başısıdur ve biri daħı vezįr-āne libāslar giyüp ve biri (19) daħı niķābdār anları bilmedi. 

Hezįrān’a: “Ħoş geldiñüz, oturuñ.” diyüp bunlar oturdılar. Rüstem Hezįrān’a ħıŧāb 

idüp (20) “Bunlar kimlerdür?” diyü suǿāl eyledi. Hezįrān gülüp: “Devletlü śāĥib-ķırān! 

Bu Bįrān rūşen-żamįr nebįre-i Cihāndār’uñ Cihān(21)-baħş-ı Cihān-ārā’nuñ vezįridür. 

Adına Rūşen Rāy Berrį dirler. Dānā-yı perriyān’dur ve bu niķābdār sulŧān-u berriyān 

olan (22) dil-nüvāz şāh-ı perrįnüñ duħter-i pākizesi Şemse Bānū’dur kim Cihān-baħş’uñ 

menkūĥasıdur. Bizi ħāk-i pāye gönderüp Ǿöźr (23) diledi. ‘Eger cürmümi Ǿafv idüp Ǿıtāb 

eylemez ise ve iźni olursa varayım. Eger iźin virmezse bundan dönüp (24) yine diyārıma 

gideyim.’ didi. Fermānuñ ne yüzden olursa aña göre varup ifāde ideyim.” didi. Rüstem 

(25) bu sözden şaşdı. “Yā Hezįrān siz ne söylersiz? Ķanı Cihān-baħş? Şimdi ķandadur?” 

didükde bunlar aĥvāli naķl [386b] (1) eylediler. Sihām-ı Ĥabeşį nāmında olan ol idi, 

didüklerinde Rüstem şād olup tįz Ferāmurź’ı daǾvet idüp Ferāmurź (2) geldükde bunları 

gördi. Rüstem: “Gözüm nūrı oġluñ Cihān-baħş gelmiş.” didi. Ferāmurź “Ķanı? Yā 

ķanda imiş?” didükde Rüstem (3) aĥvāli naķl eyledi. Ferāmurź daħı şād olup Rüstem 

Gįv’i ve Pįjen’i ve Ħusrev-i Ejderhā-bend’i ve Sām-ı Pil’i daħı Hezįrān’a (4) ķoşup 

Cihān-baħş’ı daǾvete gönderdi. Kendi sāǿirlere ħaber idüp istiķbāle ĥāżır oldılar. 

Pehlivānlar (5) Hezįrān ile süvār olup vardılar. Leşker-i Cihān-baħş’a irdi. Bār-gāh-ı 

Ŧālįmūn Şāh’dan içeri girdiler. Cihān(6)-baħş’ı gördiler. Temennā idüp selām virdiler. 

Ve muǾānaķa idüp bir bir görişdiler. Ĥāl ve ħāŧır śoruşdılar. (7) Cihān-baħş daħı 

bunlardan Ǿöźr-ħvāh olup eyitdi ki: “Küstāħlıġa ķalmañ. Yigitlik ħālidür. Ġayret-i 

pehlivānį (8) taķāża idüp böyle iķtiżā eyledi.” didi. Bunlar daħı: “Öyledür iy dilāver-i 

Ǿālem. Tek sen śaġ ol. Bizüm ħāŧırımuz (9) ħoşdur. Dünyālar ķadar ĥaž eyledük. 

Buyuruñ imdi gidelim. Sizi śāĥib-ķırān-ı Ǿālem ve pederiñüz Ferāmurź saña 

muntażırlardır. (10) Bizi ħāk-i pāye daǾvete gönderdiler.” didi. Cihān-baħş daħı: 

“Nola!” diyüp evvelden peşkeşleri ĥāżır idüp Keydūl AǾžam’ı (11) leşkerde ķoydı. Sāǿir 

pehlivānları ve şāhları cümle alup iki yüz ķadar süvār ile ķalķdı. Rüstem bār-gāhına 

Ǿazm eylediler. (12) Gözciler görüp ħaber eyledi. Ferāmurź cümle begler ile ķarşuladı. 

Cihān-baħş pederin görince kendin Evren-gūş-ı Baĥrį’den (13) aşaġa atdı. Segirdüp 

Ferāmurź’uñ rikābına śarıldı. Ferāmurź daħı Ķuŧb-ı Āteş-dem’den inüp Cihān-baħş’a: 

“Hay gözüm (14) nūrı. Ciger-kūşem. Seni yine gördüm.” diyüp baġrına baśdı. Ve 

gözlerinden öpdi. Cihān-baħş daħı pederinüñ (15) elin öpdi. Ve ayaġına düşdi. Vesāǿir 

dilāverler ile daħı görüşdi. Tekrār raħşlarına süvār olup bār-gāh-ı (16) Rüstem’e geldiler. 

Raħşlarından inüp içeri girdiler. Cihān-baħş varup Rüstem’üñ ayaġına düşdi. Rüstem 
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daħı (17) ķomayup: “Ħoş geldüñ gözüm nūrı.” Nebįre-i cihāndārım.” diyüp baġrına 

baśdı. Gözlerinden öpdi. Cihān-baħş getürdigi (18) hedāyāları Ǿarż eyledi. Semek 

ǾAyyār ile Śarśar-ı Sebük-bār segirdüp Keyħusrev’e müjde eylediler. “Meger Sihām-

ı Ĥabeşį Ferāmurź’uñ (19) oġlı Cihān-baħş-ı Cihān-ārā imiş. Şimdi ķıyāfetine girüp yine 

Cihān-baħş oldı ve ĥāliyā geldi. Śāĥib-ķırān-ı Ǿālemüñ bār-gāhındadır.” (20) diyü müjde 

eylediler. Keyħusrev Kāmrān’dan Ǿaŧıyye aldılar. Keyħusrev daħı ĥažž idüp “Bunda 

gelsünler.” didi. Semek ve Śarśar gelüp (21) Rüstem’e Şāh’uñ daǾvetin didiler. Rüstem 

ķalķup cümle ile dįvān-ı şāha vardılar. Keyħusrev Kāmrān taǾžįmen Cihān-baħş’a (22) 

ikrām idüp: “Ħoş geldüñ!” diyü Ǿažįm ikrām gösterdi. Ve “Oturuñ!” diyüp şāhları taĥta 

çıķardı. “Pehlivānlara birer (23) śandalį lāzımdur.” diyüp Neyrem’üñ dįvānda śandalįsi 

başķa idi. Kimsenüñ altı üsti degül idi. Neyrem’üñ śandalįsine (24) muttaśıl bir 

śandalįde ķarār eyledi. Cihān-baħş daħı Keyħusrev içün maħśūś peşkeşler getürmişdi. 

ǾArż eyledi. (25) Ve cümle Įrān beglerine ĥāllü ĥālince hedāyālar virüp ġayrı server 

alıvirdi. Yiyüp içüp źevķ-ı471 śoĥbete başladılar. [387a] (1) başladılar. Keyħusrev 

Kāmrān cümle begleri ve şāhları ile üç gün Cihān-baħş’a żiyāfetler eyledi. Dördinci 

(2) gün Rüstem żiyāfet eyledi. Andan Ferāmurź eyledi. Pįjen eyledi. Sām-ı Pil eyledi. 

Ħusrev Ejderhā-bend eyledi.  

 

Ĥāśılı daħı istiĥķāķı (3) olanlar żiyāfetler eyledi. Cümlesinden śoñra Cihān-baħş cümle 

begler ile şāha żiyāfet eyledi. Żiyāfetler tamām olduķdan śoñra (4) Cihān-baħş yanında 

seyāĥat beglerine iźin virüp yanında ķırķ biñ Ǿasker alıķodı. Ķuśūrın diyārlarına 

yolladı. (5) Faķat yanında Hezįrān-ı Fįl-süvār, Behrām-ı Evren-süvār ve Keydūl-i 

AǾžam ve Ŧārıķ ǾAyyār ķaldı. Şemse Bānū daħı bir gün (6) Rūşen Rāy vezįri alup perrį 

Ǿaskeri ile Cihān-baħş’a vedāǾ idüp Şehr-i Źerrįn’e gitdi. Cihān-baħş’uñ daħı (7) 

seyāĥati bunda tamām oldı.  

 

Şimden girü Būrzū’nuñ Keyħusrev Kāmrān ile olan śadedleridir kim naķl u beyān 

olunur. (8) Rāvį-i şįrįn-edā öyle naķl u beyān eyler kim: Bir gün nev-rūz olup yine ol 

sene iki ķalǾa kütvāli iŧāǾat (9) idüp nev-rūza gelmedi. Biri Feraħ Şā{d}h idi ve biri 

Būrzū idi. Būrzū birķaç sene idi hele gelmezdi. Keyħusrev (10) Feraħ şāh’a Ŧūs-ı 

sipehbed’i gönderdi. Ŧūs varup Feraħ Şāh’uñ başın kesüp Keyħusrev[’e] getürdi. 
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Keyħusrev yirine (11) āħirini şāh idüp eline menşūr virüp gönderdi. Ve Güstehem’e bir 

daǾvet nāme yazup Būrzū’ya gönderdi. (12) Güstehem bir gün Sįstān’a varup Būrzū’ya 

buluşdı. Būrzū kendi begleri ve Gordāferįd ile Ǿişret eylerdi. Keyħusrev’üñ (13) daǾvet 

nāmesin virdi. Būrzū alup oķıdı. Mefĥum-ı nāme: “Ben kim pādişāh-ı Įrān Keyħusrev 

Kāmrān’am sen kim ĶalǾa-i (14) Sįstān muĥāfıžı Būrzū ibn-i Sohrāb-ı Ser-efrāz’sın. Yā 

Būrzū birķaç senedür dįdārı Ǿazįz idüp nev-rūzda (15) daħı gelmedüñ. Sözüñ rāst ve 

dürüsti budur ki seni görecegimüz geldi. Eger mācerā-yı kühen mulāĥažasıyla 

gelmezseñ (16) mażā mā-mażā oralar derūnından iħrāc olmışdur. Yirine müddet ve ülfet 

gelmişdür. Sen daħı küdūret-i sābıķadan (17) ķalbüñi pāk idüp bi’l-külliye derūnuñdan 

Ǿġıll-ı ġışşı iħrāc idesin. Ve nāmem vuśūlinde ķalķup bu cānibe gelesin. (18) Dedeñ 

Rüstem ve Ǿammuñ Ferāmurź ve ĥālalaruñ bānūlar, büyük deden Źāl-ı zamān ve 

büyük Ǿammuñ Źevvāre-i Dilįr ve cümle Įrān (19) dilāverleri ve Belħ ve Zābilistān 

erenleri ķudūmüñe müştāķ ve śoĥbetüñe ārzū-mend olup teşrįfüñ ricā iderler. (20) 

Elbetde gelesin.” diyüp tamām itmiş. Bu kerre Būrzū nāmeden bu gūne edāyı görince 

kendüsine kibr ü ġurūr gelüp güldi. (21) Ve nāmeyi dānā elinden alup Güstehem’üñ 

üzerine atıvirdi. “Bizden ol ŧarafa yā Güstehem varur yoķdur. Ne ĥālleri varsa (22) 

görsünler. Benden ellerin ve dillerin çeksünler. Şimden girü ve benüm anlar ile ülfet ü 

ünsiyyetüm gitdi.” didi. Güstehem: “Ammā yā Būrzū (23) anlaruñla böyle […]472 düşüp 

bozuşmaķ münāsib degüldür. Şāyed śoñı fenā ola.” diyü naśįĥat ideyim śandı. (24) 

Būrzū darılup “Tüh yā Güstehem sen bir ķāśıdsın saña düşen nāmenüñ cevābıdur, 

varmam. Bildüklerinden ķalmasunlar.” (25) diyüp Güstehem’i āzād eyledi. Güstehem 

söyledügine nādįm olup ol aradan döndi. ǾAzm-i rāh eyledi. Bir gün Belħ’e gelüp 

[387b] (1) ŧoġrı dįvān-ı Keyħusrev’e girdi. Ve Būrzū’nuñ cevābın ħaber virdi. Ve itdügi 

muǾāmelātı naķl eyledi. Keyħusrev Kāmrān bundan (2) ziyāde münfaǾil olup güçendi. 

Dönüp: “Görür misiz begler şol nā-bekārı kim Tatar-peçe tende ħūy-bān oġlanınuñ (3) 

itdügi evżāǾ-ı nā-hemvāra. Ħāliyā ben pādişāh-ı Įrān olam da kendüsin bunda daǾvet 

idem de baña bu gūne evżāǾ (4) idüp varan elçimi ķova. Ġayrı iķtiżā eyledi kim üzerine 

Ǿasker çeküp sefer idüp ĥaķķından gelmek. Tįz tedārük (5) görilsün. Üzerine sefer 

eylerem.” didükde Selāmūn Dānā dönüp: “Pādişāhum ġażabını teskįn idüp 

fermānuñuz teǿħįr idüñ. (6) Ne ķadar ise śāĥib-ķırān nebįresidür. Şāyed Rüstem daħı 

incine. Elbetde evlāddur geçilmez. Śoñra saña ħāŧırı ķalur. (7) Bir nāme daħı inşā 
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idelim. Görelim ne ĥareķet eyler. Andan śoñra eger yine temerrüd idüp fermānuña 

muħālefet eylerse (8) ol zamān Rüstem’e daħı ġayret gelüp kendi murād eyler varup 

ĥaķķından gelmegi.” diyü Rüsmtem’den gizli fısıldadı. Bu arada Rüstem (9) ise iki 

ŧarafa daħı darıldı. Aśla bir söz söylemeyüp: “Sen bilürsin pādişāhum.” dirdi. 

Keyħusrev “İmdi şu siyāķda bir nāme (10) daħı inşā olsun.” didi. İnşā idüp Gįv’e virdi. 

“Yā Gįv! Al bu nāmeyi, var, Būrzū’ya vir. Seni elçi naśb eyledüm.” didi. Gįv (11) 

“Fermān pādişāhuñ!” diyüp nāmeyi aldı ve raħşına süvār olup Ǿazm-i Sįstān eyledi. 

Bir gün Sįstān’a vardı. Būrzū’ya (12) buluşdı. Ve Keyħusrev’üñ nāmesin virdi. Būrzū 

nāmeyi alup dānā eline virdi. Dānā ķırāǿat eyledi. Nāmede taĥrįr olan cevāb (13) bu idi 

kim: “Yā Būrzū, saña daǾvet-nāme gönderüp nev-rūzda daǾvet eyledim. Niçün 

gelmedüñ. Ulu’l-emre iŧāǾatüñ yoķ mıdur? Bu fermānuma (14) daħı iŧāǾat eyleyüp eger 

gelürseñ cürmin Ǿafv olunur. Ve-illā muħālefet idüp gelmezseñ günāhı boynuña, 

üzeriñe nefir-i āǾm (15) eylerem. Śoñra żarar görürsin. ‘Bilmedüm ve işitmedüm.’ 

dimeyesin. Fermānum üzere gelüp menşūrın tecdįd idesin. Ve itdügüñ (16) Ǿiśyānuñ 

Ǿöźrin dileyesin.” dimiş. Būrzū bu naśįĥat-āmiz maǾķūl ne cevāblardan ħažž 

eylemeyüp ġażaba geldi. Ve nāmeyi dānā (17) elinden alup ve yırtup Gįv’üñ üzerine 

pārelerin atıvirdi. “Baķ fermānına nā-bekāruñ, baķ şāhlıġına ve baña gönderdigi (18) 

cevāblara cümlesi de bildüklerinden ķalmasunlar. Ve beni darıltmasunlar. 

Keyħusrev’üñ elinden daħı Belħ’ı alurım.” diyüp Gįv’i daħı (19) ķovdı. Gįv daħı dönüp 

göñlinden bu nā-bekār şimden śoñra rām olmaz. Hemān tedārükin görmek gerekdür.” 

didi. Bir gün (20) Belħ’e gelüp Keyħusrev’e buluşdı. Ve nāme pārelerin meydāna ķoyup 

olduġı gibi naķl eyledi. Būrzū her ne söylediyse bir bir (21) ħaber virdi. Keyħusrev 

nāmesin çāk olduġına dibelik dil-teng olup fermān eyledi. Būrzū üzerine nefįr-i 

Ǿāmdur” (22) diyü bütün memālik-i Įrān ve Keyħusrev’e tābiǾ olan diyārlara emrler 

gitdi. “Būrzū Ǿiśyān idüp bāġį oldı. Ulu’l-emre iŧāǾat (23) eylemeyüp ŧāk oldı. Ķatli 

ĥelāl oldı. Her kim Įrān şāhına tābiǾdür, ulu’l-emre iŧāǾati vardur. Būrzū üzerine varup 

(24) ħarb-ı ķıŧāl eylesün.” diyü ammā bu ħaber Būrzū’ya geldi. Eyitdiler: “İy dilāver-i 

Ǿālem. Keyħusrev Kāmrān fermān eyledi. Bütün memālik-i (25) maĥrūsada Būrzū üzere 

nefįr-i Ǿāmdur, diyü tedārük üzerine ol.” diyü Būrzū bu ħaberi işitdükde aġladı. 

Dānālar Būrzū’ya [388a] (1) Būrzū’ya pehlivān bu nefįr-i Ǿāmdur. Olmaz buña Ǿažįm 

tedārük görmek gerekdür.” didiler. Būrzū fikr eyledi. “Ayaġıyla varana (2) ölüm olmaz, 

dirler. Bir kerre kendüm varup söyleşürem. Göreyim benden ne isterler. Ben bunlardan 

ne aldum. Baña ne virdiler kim alımazlar.” (3) didi. Gordāferįd’e: “Yüri iy nāzenįnüm 
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senüñle ikimüz bile gidelim, görelim Įrān pehlivānları ve Keyħusrev ve dedem Rüstem 

bize (4) ne gūne muǾāmele iderler?” didi. Ve ǾAnķā-yı Çehār-dest’e tenbįh eyledi. “Yā 

ǾAnķā sen Ǿaskeri bir yire cemǾ idüp ĥāżır ol. Görelim (5) ne žuhūr eyler.” didi. 

Raħşlarına süvār olup Gordāferįd ile bile leşker-i Įrān’a teveccüh eylediler. Tā kim 

Belħ öñinde leşkere (6) geldiler. Ŧoġrı bār-gāh-ı Rüstem’e yaǾnį Keyħusrev Kāmrān 

dįvānına kim bār-gāh öñine gelüp ŧabl-bāza ŧurra urdı. Ol ise (7) ǾAybdur kim cümleye 

śalā eylemekdür. Rüstem ve Keyħusrev bunı işidüp “Kimdir kim bār-gāh öñinde bir 

küstāħlıġı eyleyen?” dirken (8) bevvāblar segirdüp içeri girüp: “Būrzū geldi.” didiler. 

Rüstem kemāl mertebe rencide-ħāŧır olmış-ıdı. “Śaķınuñ begler (9) hįc kimesne ayaġa 

ŧurup iltifāt eylemesünler.” didi. Cümleye tenbįh eyledi. Selām virürse de selāmını 

almañuz.” didi. Ammā (10) Būrzū çünkim tābl-bāz yine ŧurra urdı ve raħşından aşaġa 

indi. Gordāferįd inmedi. Būrzū: “İy raǾnā niçün inmezsin? (11) Yoħsa birāderleriñden 

ħavf mı eylersin?” didi. Gordāferįd Bānū Būrzū’ya: “Ħavf eylemem iy dilāver, ammā 

ĥicāb eylerem. ǾAybdur (12) bārį sen girüp ben bunda ŧurayım.” didi. Būrzū: “Yüri iy 

nāzenįnüm. Ķorķma Būrzū yanuñda iken kimse saña bir ĥarf (13) atamaz.” diyüp 

Gordāferįd’i de raħşından indürdi. Ve yanına alup dįvān-ı Keyħusrev’den içeri yüridi. 

Gördi aśla kimse (14) kendüden yaña baķmayup iltifāt eylemez. Dįvānuñ orta yirine 

gelüp Ǿaşķ eyledi ve eyitdi: “İy erbāb-ı dįvān!” didi. Ammā kimse (15) cevāb virmedi. 

Ve bir teklįf eylemedi. Bu kerre śaġ ve śolı gözden geçürüp ‘Hemān ŧaġ yürimezse 

Ǿabdāl yürür.’ fehvāsı (16) üzere Gįv’üñ üzerine ŧoġrı yüridi. Gįv gördi, muķayyed 

olmazsa yaķasından ŧutup çeke ve śandalįden indüre. (17) Bir de yüzi duymayup “Buyur 

yā Būrzū!” diyüp śandalįden ķalķdı. Būrzū’yı yirine oturtdı. Būrzū oturup Gordāferįd’i 

(18) daħı ķafasında, “Gel yā Gordāferįd yanuma.” diyüp şöyle çekildi. Gordāferįd’i daħı 

yanına aldı. Kürdizyān ve sāǿir dilāverān-ı (19) Įrān Būrzū’ya göz ķuyruġıyla baķup 

ķanları ķurıdı. Ammā neylesünler Rüstem rıżā virmez. Yoħsa cümlesi tįġ (20) üşürüp 

pāre pāre iderlerdi. Rüstem aśla baķmadı. Bir ĥarf söylemedi. Ammā sāķį şarāb 

virürdi. Oturanları (21) devr idüp nevbet Būrzū’ya geldi. Geçüp öte yanında olan 

dilāvere virse gerek, hemān Būrzū sāķįye “Getür!” diyüp (22) çekdi sāġarı elinden aldı 

ve ķaldırup bi-lā-cürǾa ve lā-tereddüd nūş eyledi. Andan sāġarı elinde ŧutup sāķįye 

ŧoldur (23) eyledi. Sāķį daħı doldurup Būrzū Gordāferįd’e śundı. Gordāferįd alup içdi. 

Yine Būrzū’ya virdi. Būrzū sāķįye virdi. (24) Rüstem Būrzū’nuñ bu vażǾın görüp dibelik 

ġażaba geldi. Dönüp “Bre hey yaban oġlanı! Nedür bu senüñ itdügüñ vażǾ-ı nā-hemvār 

(25) ve bu ġurūr ve istikbār-ı bārį. Hey nā-ħalef bir pehlivān olsan ben bu rūy-ı ķubbe-i 
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felekde pehlivānlara rāst geldüm ki her biri diyārında [388b] (1) yegāne idi. Pūlādvend 

gibi Şįrūye gibi Kührād gibi anlar şöyle ŧursun Kūh-ı Humāvend’de cenginde bir 

pehlivān gördüm Kāmūs-ı Keşānį gibi (2) zįr-dest, dįv palazına beñzer ehrimeni bir 

đarb ile yıķup miyānından ħançer-i Ķahramānį aldı kim ben virmiş-idüm. Yine sende 

olan (3) ġurūr anlarda yoķ idi.” diyince hemān Būrzū ayaġa ķalķup egninden mellūtesin 

serpivirdi. “Dede sulŧān ħançeri (4) Ķahramānį şuña beñzer mi?” diyü gösterdi. 

Gördiler kim ħançer-i Ķahramānį Būrzū’nuñ miyānındadur. Rüstem kendi söziyle 

ilzām (5) olup bozıldı. Ĥicābından sükūt eyledi. Būrzū dönüp baķa: “Yā Rüstem! Sen 

evvel yād eyledügüñ pehlivānları neylersin? (6) Faķat dünyāda sen iki ere rāst geldüñ. 

Biri Sohrāb-ı Ser-efrāz idi kim senüñ ketfin zemįne getürüp ve biri daħı benüm ki (7) 

döge döge đarb-ı gürz ile ķolıñı ķırdum. Yüri iy nāzenįnüm. Bunda er ķıymeti bilür 

yoķdur.” diyüp Gordāferįd’i (8) öñine ķatdı. Ve apul apul bār-gāhdan ŧaşra çıķdı. Ve 

raħşlarına binüp Ǿazm-i Sįstān eylediler.  

 

Būrzū (9) gitdükden śoñra Rüstem’e ŧurduķca ġażaba gelüp göñlinden ġayrı bu oġlanuñ 

ölümi geçdi. Ķatl eylemek iķtiżā eyledi.” (10) diyüp merĥamet ķapuların Būrzū üzerine 

bend eyledi. Dönüp Keyħusrev’e eyitdi: “Pādişāhum şimden girü nice bilürseñ (11) öyle 

eyle. Eger oġlanuñ fırśatın bulur iseñ hemān öldür. Bundan śoñra ħāŧırum ħoşdur. Zįrā 

ölümi ġayrı ķat (12) ķat geçdi.” didi. Keyħusrev emr eyledi. ǾAsker ħāżır olup Sįstān 

üzere gitmege niyet eylediler. Ammā müşāvere idüp (13) evvel Sürħ-ābād’ı473 varup 

żabŧ idelim. Śoñra Sįstān alalım.” diyüp Ǿazm-i Sürħ-ābād eylediler.  

 

Rāvį ķavlince Būrzū (14) leşker-i Įrān’dan çıķup Gordāferįd ile Ǿazm-i Sįstān eyledi. 

Meger Būrzū ile Gordāferįd beri cānibe geldükde Şaġād ǾAyyār (15) ardınca gelmiş-

idi. Ķarşu geldi. Būrzū’ya varayım Keyħusrev ne muǾāmele eyler göreyim.” diyü 

leşker-i Įrān’a geldi. Anlar daħı Sürħ-(16)ābād üzere gitmege tedārük görüp ķalķdılar. 

Şaġād dönüp Būrzū’ya irişdi. Ve “Şāh-ı Įrān bütün Ǿasker ile ķalķup (17) Ǿazm-i Sürħ-

ābād’ı varup muĥāfaža eyleyelim.” didi. Şaġād ilerü gidüp Sįstān’a irişdi. Meger 

ǾAnķā-yı Çehār-dest (18) daħı ķırķ biñ Ǿaskeri ħāżır eylemiş-idi. Şaġād varup ǾAnķā’ya 

buluşdı. Yüri pehlivān efendimüz Būrzū’ya Ǿaskeri (19) alup yetişdür. Seni gelsün.” 

didi. “Saña muntažırdur.” didi. ǾAnķā daħı “Nola!” diyüp ķırķ biñ Ǿasker ile Būrzū’nuñ 
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gelecek yola (20) revān oldılar. Tā kim bu maĥalde Būrzū gelüp Ǿaskere ķavuşdı. Oradan 

Sürħ-ābād ŧarafına gitseler gerek. Gordāferįd dönüp (21) Būrzū’ya: “Neyleyem yā 

Būrzū saña bir söz söylerdüm ammā delüye ŧaş añmaķ gibidür.” didi. Būrzū: “Söyle 

göreyim nedür?” didi. (22) Gordāferįd Bānū: “Pehlivān çünkim anlar Ǿumūm üzere 

ķalķup Sürħ-ābād’a gitmişler. Belki şimdiye dek anı żabŧ eylemişlerdür. (23) Bi’l-

ġarħan żabŧ eylememişler. Elbetde muħāśara iderler. Şimdi biz varup şāh ve Rüstem’i 

ķaçurup ķalǾaya girmek emr-i (24) baǾįddür. Ancaķ biz daħı bundan ŧoġrı Belħ’e yürisek 

şimdi Belħ ķalǾası ħālįdür. Żabŧı āsāndur. Ĥafiyyeten (25) varup onar onar her ķapudan 

girüp Belħ’uñ sarāy meydānına cemǾ olması maǾķūl olmaz mı?” didi. Būrzū fikr 

eyledi. [389a] (1) eyledi. Ĥadd-i źātında yolunda iş. Gordāferįd Bānū’nuñ bu rāyın 

śavāb görüp “Āferįn yā Gordāferįd eyü fikr eyledüñ. (2) Bundan eyü anlara bir reng 

olmaz. Hemān Belħ’e ŧoġrı gidelim.” diyüp Ǿazm-i Belħ eylediler. Ilġar u iķdām ile 

müddet-i (3) sehl içinde Belħ’e irişdiler. Yolcı śūretinde üçer beşer ķapulardan girüp 

ķırķ biñ Ǿaskerüñ güzįdeleri pehlivānları (4) cümle girüp rāvį ķavlince meger Keyħusrev 

Kāmrān gitdükde Rüstem’üñ dedesi Mihrāb Şāh-ı Kābilį’nüñ birāderi Cem474 Şāh-ı 

ǾAdį kim (5) Deşt-i Serā475 kütvāli idi. Anı yirine Belħ’e vekįl bıraķmış-ıdı. Būrzū ŧoġrı 

dįvān-ı Cem Şāh’a yüriyüp Cem Şāh (6) āgāh olınca Būrzū irüp Cem Şāh’ı ŧutdı ve yine 

śalıvirdi. Kendi ŧarafından vekįl naśb idüp gūyā Cem Şāh-ı (7) ǾĀdį Būrzū’nun menşūrı 

ile Belħ’e pādişāh oldı. Ve Būrzū bütün ķalǾayı żabŧ eyleyüp her ķapusına bir pehlivān 

(8) taǾyįn eyledi. Ahālį-i Belħ bu ĥāli görüp bilürler ki Būrzū ile başa çıķılmaz. Ķarşu 

ķomayup nā-çār teslįm oldılar. (9) Ve el altından Keyħusrev Kāmrān’a bir inan kimse 

gönderüp aĥvāli ifāde eylediler.  

 

Pes ol giden ādemler bād-ı śarśarleyin (10) veźān olup Keyħusrev daħı bütün Ǿasker ile 

Sürħ-ābād’a varmışdı. Girüden feryādcılar gelüp irişdi. Keyħusrev’e (11) buluşup: 

“Pādişāhum bil ve āgāh ol kim siz gitdükden śoñra Būrzū gelüp Belħ’ı żabŧ eyledi. 

Ħāliyā ķırķ biñ er-ile Belħ’dadur.” (12) didüklerinde Keyħusrev Kāmrān’uñ Ǿaķlı gitdi. 

Rüstem’e: “Gördüñ mi yā Rüstem nebįreñüñ eyledügi işi. Żabŧ-ı rabŧına bir nā-bekāruñ 

ķādir (13) olımaduķ, bārį başımuz alup Būrzū’nuñ şerrinden diyār-ı āħara gidelim.” diyü 

vāfir kināyeler eyledi. Rüstem Keyħusrev’üñ sözinden (14) alınup: “Elem çekme 

                                                 

474 Metinde “ ” şeklinde yazılan “Cem” özel ismi müstensihin “ç-c” yazımında sürekli yaptığı ikili 

yazımlardan dolayı çeviriyazıda “Cem” olarak düzeltilmiştir. 
475 Metinde “Deşt-i Serāy”. 
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pādişāhum, Belħ’ı yimez ve śırtına urup götürmez. Elbetde elinden alınur. Buyuruñ 

dönüp Belħ’e gidelim.” didi. (15) Keyħusrev daħı yine fermān eyledi. Girü döndiler. 

Ilġar ile Ǿaskeri sürüp bir gün geldi kim Belħ öñinde ķonup (16) ķarār eyledi. Rüstem 

hemān ol gün bir nāme yazup kendi aġzından Semek ǾAyyār ile Būrzū’ya gönderdi. 

Semek (17) ǾAyyār daħı nāmeyi aldı. Ŧaban ķaldırup ķalǾa ķapusına gelüp içeri girdi. 

Sarāy-ı Būrzū’ya irdi. İźin alup (18) Būrzū’ya buluşdı. Temennādan śoñra nāme-yi 

Rüstem’i virdi. Būrzū alup dānā eline virdi. Dānā ķırāǿat eyledi. Rüstem (19) nāmesinde 

dimiş kim: “Yā Būrzū Ǿaybdur pādişāhlara böyle Ǿiśyān idüp ķarşu ķomaķ berħudārlıķ 

Ǿalāmeti degüldür. Yine (20) pādişāha teslįm idüp kendüñ daħı gelesin. ǾÖźrin dileyüp 

pādişāh ile barışup sįne-śāf olasın. (21) Aradan küdūret ķalķup muĥabbete tebdįl 

eyleyesin. Śoñra żararın çekersin. Zįrā pādişāhlara Ǿāśį olan ħayr eylemez. (22) 

İşitmedüñ mi büyük dedemüz Gürşāsb-ı Āhen-dest yegāne-i śāĥib-ķırān iken Ķārūn 

dįv-bend ħāŧırası içün Ferįdūn-ı (23) Ferruħ-nejād ile bozışup Ǿāķıbet bedduǾāsına 

uġrayup ejderhā elinde helāk oldı. Sen daħı Ǿāķıbet żāyiǾ olursın. (24) Gel bu ser-

keşteligi ferāġat eyle.” diyüp bu gūne nice naśįĥat-āmiz kelimāt ile nāmeyi ħatm itmiş. 

Būrzū nāmeden bu cevābları (25) gūş eyledi. Ammā kendüsin kemāl mertebe ġurūr 

almış-ıdı. Aśla ıśġā eylemeyüp nāmeyi dānā elinden aldı. Ve Semek ǾAyyār’uñ 

üzerine [389b] (1) atıvirdi. “Var Ǿayyār Rüstem’e söyle. Şimden girü baña naśįĥat kār 

eylemez. Çünkim anlar benüm ķalǾamı aldılar. Ben de gelüp bu ķalǾayı (2) aldum. Beni 

kendi ĥālime ķomaķ gerek idi. Bildüklerinden ķalmasunlar. ĶalǾa degül Keyħusrev’üñ 

dişine ŧaş virmem.” didi.  

 

Semek (3) ǾAyyār nāmeyi alup döndi. Rüstem’e geldi. Rüstem: “Nice oldı yā Semek?” 

didükde Semek: “Nice olsa gerek? Nāmeyi oķıdı üzerime atı(4)virdi. ‘Ġayrı baña 

şimden girü naśįĥat fāǿide virmez. Ben ķalǾayı virmem. Bildüklerinden ķalmasunlar.’ 

diyü cevāp virdi. Ben de nāmeyi (5) alup geldüm.” didi. Rüstem baş śalup: “Ħoş imdi 

bugün śabr eyleyelim. Belki göñli olup ķalǾayı teslįm eyleye. Zįrā serkeşdür. (6) 

Üzerine sürince Ǿinād yine dibelik muśır olup ceng eylemek iķtiżā eyler. Arada babası 

Sohrāb gibi ol daħı żāyiǾ (7) olmasun.” didi.  

 

O gün muķayyed olmadı. Ol gice mürūr idüp śabāĥ oldı. Keyħusrev dįvān idüp vüzerā 

ve begler cümle (8) gelüp yirlü yirinde ķarār eyledi. Rüstem daħı gelüp pāy-i taħt 

śandalįsinde ķarār eyledi. Eŝnā-yı śoĥbetde Keyħusrev baş (9) ķaldırup Rüstem’e 
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eyitdi: “Yā Rüstem Būrzū işte bu ķalǾayı virmez. Şimdi nice idelim? Bārį Ǿasker süvār 

olup ķalǾaya yüriyiş (10) eylesünler.” didi. Rüstem: “Pādişāhum hele bir kaġıd daħı 

göndereyim. Şāyed dünden beri ŧabįǾati nerm olup fikri taĥvįl olmışdur.” (11) didi. Yine 

evvelki nāmeden teǿkįdlüce bir nāme daħı inşā idüp Zenge-i Şāvrān’a virüp gönderdi. 

Zenge-i Şāvrān nāmeyi (12) alup raħşına binüp ķalǾaya girüp Būrzū’nuñ olduġı sarāya 

irdi. Buluşup nāmeyi virdi. Būrzū yine nāmeyi oķıdup (13) gördi. Evvelki siyāķda daħı 

baǾżı teǿkįdler eylemiş. Nāmeyi yine Zenge-i Şāvrān’uñ üzerine atıvirdi. “Yā Zenge! 

Evvelki nāmede (14) ben size şāfį cevāb virdime. Varsın Keyħusrev Sürħ-ābād’da 

otursun. Ġayrı ĶalǾa-i Belħ’dan aña fāǿide yoķdur. Çoķ beyhūde (15) zaĥmet 

çekmesün. Eger murādları benümle ceng ise ben ĥāżıram. Hemān ne zamān isterlerse 

çıķaram.” didi. Zenge-i Şāvrān (16) gördi nāmeye de Ǿamel eylemedi. Dönüp ŧaşra çıķdı. 

Raħşına süvār olup ol dem leşkere geldi. Dįvān-ı Keyħusrev’den girüp (17) vardı. 

Keyħusrev Kāmrān öñinde yir öpüp Rüstem öñinde el arķası yirde temennā idüp 

Rüstem: “Nice oldı yā Zenge yular (18) ŧutacaķ başı var mı?” didi. Zenge-i Şāvrān: 

“Ħayır devletlü śāĥib-ķırān! Anda yular ŧutacaķ baş yoķdur.” diyüp ne söyledi (19) ise 

bir bir naķl eyledi. Rüstem: “Ħoş imdi kendi bilür.” didi. Bu arada dilįr nuŧķa gelüp: 

“Birāder bir nāme daħı taĥrįr (20) olunsun. ‘Veyā nihāyeti ĶalǾa-i Belħ’ı gelüp teslįm 

idesin. Yāħūd bıraġup vara gidesin. ĶalǾaña yāħūd yarın meydāna gelesin.’ (21) diyü 

yazasın, ķalķup bir de ben gideyim. Belki inśāfa gelüp ķalǾayı bıraġup gide.” didi. 

Zevvāre’nüñ murādı muķaddimen ricā (22) idüp alduġı var idi. Gene ol minvāl üzere 

Būrzū’yı yine ol śularda ķıyās eyler. Būrzū ise şimdi (23) ol mertebe mest olmışdı kim 

felege kelek sįmurġa siñek dimezdi. Ve gözinde bir pehlivān yoġ-ıdı.  

 

Ħulāśa-i kelām (24) Zevvāre’nüñ didügi siyāķ üzere bir nāme daħı yazup Źevvāre’ye 

virdiler. Zevvāre de raħşına süvār olup nāmeyi (25) aldı. ǾAzm-i Būrzū eyledi. Yā kim 

ķalǾadan içeri girüp Būrzū’nuñ sarāyına irdi. Būrzū’ya: “İy dilāver-i Ǿālem Ǿammuñ 

Źevvāre [390a] (1) Ǿammuñ Zevvāre geliyor.” didiler. Būrzū: “Ķo gelsün.” didi. 

Źevvāre içeri girdi. Būrzū’ya selām virdi. Būrzū maǾa’l-kerāhe (2) Ǿaleyk alup: 

“Merĥabā yā Ǿammį bārį hele sen gel ġayrı aķrabā çünkim bize düşmāndur gelmezler.” 

didi. Zevvāre: “Gözüm nūrı saña aķraba (3) düşmān degüldür. Herkes seni cānı gibi 

sever. Velākin sen biraz vaħşį ŧabįǾat olduñ. Anlara bįgāne nažar eylersin. İşte aślı (4) 

odur.” didi. Būrzū ġayrı söylemeyüp nāmeyi dānā eline virdi. Dānā oķıdı. Yine evvelki 

siyāķ üzere cevāb nihāyetinde (5) “Yā ķalǾayı teslįm idesin, yāħūd yarın meydāna 
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gelesin.” dimiş. Būrzū nāmeyi alup Zevvāre’ye virdi. “Yā Ǿammį ben nāmenüñ 

cevābın (6) işte üç kerredür kim virdüm. Niçe bir nāme gönderürler mādām ki cānum 

tendedür ķalǾadan bir ŧaş virenlerden degilem. (7) Yarın meydānda cevāb alsunlar.” 

didi. Zevvāre: “Gel gözüm nūrı şu ķalǾayı vir. Sen pādişāhlıķ istemezsin. Ĥamden iki 

(8) ķalǾa żabŧuñdadur. Gāh anda eglenürsin ve gāh onda eglenürsin.” didi. Būrzū: 

“Ħayır yā Ǿammį beyhūde cevherüñ żāyiǾ eyleme, (9) virmem. Hemān yarın meydān 

ĥāżır olsun.” didi. Źevvāre gördi. Bir vech-ile Būrzū’ya söz teǿŝįr eylemez. Ġayrı (10) 

muķayyed olup üzerine sürmedi. Dönüp leşkere geldi. Rüstem’e ve şāha buluşup 

olduġı gibi naķl eyledi.  

 

Ħulāśa-i (11) kelām yarın meydāna çıķsa gerekdür.” didi. Keyħusrev Kāmrān daħı 

Ǿaskerde “Cengdür!” diyü münādįler nidā itdürdi. Būrzū (12) daħı Źevvāre gitdükden 

śoñra Ǿaskere tenbįh idüp ħāżır oldılar. Ol gice geçüp śabāĥ oldı. Āfitāb-ı Ǿālem-tāb 

ķulle-i (13) ufķdan baş gösterüp Ǿālemi nūr-ı Yezdān ile münevver eyledükde Būrzū 

ķır[ķ] biñ er-ile süvār olup ķalǾadan ŧaşra çıķdı. (14) Berüden Keyħusrev Kāmrān daħı 

bütün Ǿasker ile süvār olup ceng-i ĥarbįler çalup birbirlerine muķābil ve muķārįn 

oldılar. (15) Śāflar çeküp nažar-ı ber-meydān oldılar. Anı gördiler Būrzū Ġurāb-ı 

Baĥrį’yi sür[üp] meydāna girdi. Ve naǾra urup er ŧaleb eyledi. (16) Rüstem bir pehlivān 

gönderdi. Būrzū ol dilāverüñ ĥamlelerin menǾ idüp nįze ile urup helāk eyledi. Bir 

pehlivān daħı (17) girdi. Anı da öldürdi. Rüstem gördi ġayrı meydāna kimseyi 

göndermeyüp kendi Ebreş-i Gül-endām’ı sürüp yanar āteş gibi meydāna (18) girdi. 

Būrzū’nuñ öñin alup Ǿaşķ eyledi. Būrzū gördi dedesi Rüstem’dür. Merĥabā eyledi. 

Rüstem Būrzū’ya eyitdi: “Yā Būrzū (19) niçün pādişāha Ǿāśį olursın. Nedür bu senüñ 

serkeşligin yabana söyleme. Yüri gidelim şāha ser-fürū eyle, sizi (20) barışdırayım. 

Aradan küdūret defǾ olsun.” diyüp bu maǾķūle çoķ naśįĥat eyledi. Būrzū: “Neylersin 

yā Rüstem (21) öyle sözi? Eger murāduñ ceng ise ŧurma ĥamle eyle. Ceng idelim. Yoħsa 

böyle sözleri ben ķulaġuma (22) ķomam.” didi. Rüstem gördi naśįĥat diñlemez. “Çünki 

diñlemezsin di imdi ĥamle eyle.” diyince Būrzū el nįzeye urup (23) irişdi. Rüstem’e bir 

nįze ĥavāle eyledi. Rüstem siper berāber virüp ķoltuķ altından yol gösterdi. Būrzū 

nįzesin żabŧ (24) idüp geçdi gitdi. Ser-i meydāna vardı. Öteden dönüp Rüstem daħı nįze-

i pār-keştile Būrzū’ya bir nįze ĥavāle (25) eyledi. Būrzū daħı menǾ idüp andan Būrzū 

gürz-i Ħusrev-i şįre el urup irişdi. Rüstem’e bir đarb-ı gürz ĥavāle [390b] (1) eyledi. 
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Rüstem gürz-i ķāvseri berāber virüp arķada menǾ eyledi. Rüstem daħı Būrzū’ya gürz-

i kāvseri ĥavāle eyledi. (2) Būrzū ıśŧırārį menǾ eyledi.  

 

El-ķıśśa bunlar yek-ā-yek gürz cengine başladılar. Arada Rüstem yine Būrzū’ya gāh 

gāh naśįĥat (3) iderdi. Ammā Būrzū diñlemezdi. Bu minvāl üzere aħşam olınca ceng 

idüp Rüstem: “Var yā Būrzū, bu gice fikr eyle de (4) yarın seni gel şāh-ıla barışdırayım.” 

didi. Dönüp ķondılar. Būrzū daħı Ǿaskerin alup ķalǾaya girdi. Rüstem ve Keyħusrev (5) 

Kāmrān dönüp orduya geldiler. Ol gice ārām idüp śabāĥ oldı. Yine Būrzū ķalǾadan 

çıķup śaf çekdiler. Berüden (6) Rüstem daħı binüp Būrzū meydāna girdi. Rüstem öñin 

alup yine aħşama dek ceng eylediler. Rüstem arada birķaç defǾa (7) pend idüp: “Yā 

Būrzū gel bu serkeşligi bıraķ. Śoñra peşįmān olursın. Bu ceng ĥālidür. Şāyed elimden 

bir ħaŧā žuhūr (8) idüp saña yazıķ olur. Veyāħūd şāh-ı Įrān ‘Elbetde ķatl eyle.’ diyü 

fermān eylerse śoñra saña ķıyaram. Zįrā şāhuñ (9) emrine muħālefet idemem.” diyü bu 

gūne çoķ söyledi. Būrzū: “Yüri, bildüginden ķalma yā Rüstem.” dirdi. Rüstem daħı (10) 

neylesün göz göre, evlāddur, ķıyamazdı. Lākin Būrzū da aşaġa ķomazdı.  

 

Ħulāśa-i kelām bu minvāl üzere yigirmi yidi (11) gün ceng eylediler. Yigirmi yidinci 

gün dönüp Rüstem Ǿasker-i Įrān-ıla orduya bār-gāhlarına geldiler. Būrzū ķalǾaya (12) 

girdi. İrtesi ceng olmadı. Ammā Keyħusrev Kāmrān gördi. Rüstem Būrzū ile el ucıyla 

ceng eyler.476 Tenhā vüzerā-yı (13) begler ile müşāvere idüp görür misüñüz Rüstem 

Būrzū ile cengi el ucıyla eyler. Yoħsa murād eylese bir günde (14) ĥaķķından gelürdi.” 

didi. BaǾżı müfsidler kim Būrzū’yı sevmezlerdi. Keyħusrev’e: “Be hey pādişāhum, 

žāhir Rüstem senüñ ħāŧıruñ (15) içün evlādını helāk idecek degül-e. Anuñla cengi 

hemān ālet-i mülāĥažadur. Yoħsa fi’l-ĥaķįķa murād eylese bir ĥamlede (16) ĥaķķından 

gelür.” didiler. Keyħusrev Kāmrān daħı fikr idüp ħāŧırına Ferāmurź geldi. “Şu nā-

bekāra bir kere de Ferāmurź’ı (17) göndereyim. Belki Ferāmurź alıvire.” didi. Ŧūs’a 

“Var baña Ferāmurź’ı daǾvet eyle, gelsün.” didi. Ŧūs daħı “Nola!” (18) diyüp 

Ferāmurź’uñ bār-gāhına gitdi.  

 

Meger Rüstem yalñız şikāra gitmiş-idi. Ammā Ferāmurź-ı gord-ı leşker-şiken kendi 

bār-gāhında (19) yalñız oturup Ǿişret eylerdi. Ġāyet mest olmış-ıdı. Ferāmurź: “Ħoş 

                                                 
476 Metinde “etler”. 
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geldüñ yā Ŧūs!” diyüp elinde cāmı Ŧūs’a (20) otur eyledi. Ŧūs oturmayup: “Ħayır server, 

Keyħusrev Kāmrān seni daǾvet eyledi. Buyuruñ.” didi. Ferāmurź elinde olan (21) cāmı 

Ŧūs’a śundı. Ŧūs da alup nūş eyledi. Ferāmurź sāķįye: “Ŧoldur!” diyüp sāķį cāmı 

ŧoldurdı. Ferāmurź’a (22) śundı. Ferāmurź alup ol cāmı da nūş477 eyledi. Ve ķalķup bār-

gāh ķapusından ŧaşra çıķdı. Bir gergedāna süvār (23) olup Ŧūs ile bār-gāh-ı Keyħusrev’e 

geldiler. Ferāmurź gergedāndan inüp apul apul içeri girdi. Keyħusrev tenhā oturup (24) 

öñinde meclis, Ǿişret eylerdi. Ferāmurź yir öpüp ŧurdı. Keyħusrev: “Otur!” diyü işāret 

eyledi. Ferāmurź oturınca (25) evvelden sipāriş olunmış-ıdı, dįv-i sefįd kellesin getürüp 

şarāb-ıla pür eylediler. Ferāmurź’a śundılar. Ferāmurź daħı [391a] (1) daħı alup nūş 

eyledükde Keyħusrev Kāmrān bir daħı ŧoldurdup yine Ferāmurź’a virdiler. Ferāmurź 

Keyħusrev’e baķup: “Pādişāhum (2) evvelden daħı keyfüm ziyādedür. Yeter śoñra pek 

keyf olup Ǿalāmet-i keyf ile bir iş olur.” didi. Keyħusrev “Żarar eylemez, benüm 

ħāŧırum (3) içün nūş eyle.” diyüp Ferāmurź anı da nūş eyledi. Ammā ġayrı gözleri 

Ferāmurź’uñ döndi. Keyħusrev dönüp: “ Yā Ferāmurź’a (4) seni murādum Būrzū’ya 

göndermekdür. Varup baña ĶalǾa-i Belħ’ı alıviresin.” didi. Ferāmurź: “Pādişāhum 

baña bu teklįfi eyleme. (5) Zįrā Būrzū bir serkeş dilāverdür. Benüm daħı ŧabįǾatum bir 

miķdār tįzdür. Hem keyfüm daħı ziyādedür. Şāyed muħālefet idüp benüm de (6) gücime 

gelüp arada bir ħaŧā vāķiǾ olur da śoñra pederüm Rüstem baña Ǿitāb eyler.” didi. 

Keyħusrev: “Yā Ferāmurź, bilmez misin geçenlerde (7) bir daħı gelüp ĶalǾa-i Belħ’ı 

żabŧ eyledükde Ǿammuñ Zevvāre varup aldı. Sen Zevvāre ķadar idemez misin? Ve hem 

pederüñ Rüstem’e (8) ben cevāb virürem. Elbetde eger emrime rām iseñ gidersin.” didi. 

Ferāmurź gördi şāhuñ elinden bir ĥāl-ile ħalāśa (9) çāre yoķdur. Dönüp: “Pādişāhum 

çünkim böyle murāduñ olup ibrām idersin. Bārį bir nāme yaz. Alup gideyim. (10) Arada 

elçiye źevāl olmaz. ǾAmel eylerse ne ħoş. Eylemezse baña daħı ġażab gelmez.” didi. 

Keyħusrev bir nāme taĥrįr idüp (11) Ferāmurź’a virdi. Ferāmurź nāmeyi aldı. 

Gergedānına süvār olup bezm esbābı ile pür-silāĥ Ǿazm-i ĶalǾa-i Belħ eyledi. ĶalǾa 

ķapusına (12) gelüp gördi. Ķapu açuķdur. İçeri girdi. Ŧoġrı sarāy-ı Būrzū’ya irdi. Ammā 

ġayet ser-mest idi. Ferāmurź’ı (13) görüp Būrzū’ya ħaber virdiler. “Ferāmurź geldi.” 

diyü. Būrzū daħı Gordāferįd ile tenhā oturup Ǿişret eylerdi. (14) Śordı: “Yanında daħı 

kimse var mıdur?” diyü. “Ħayır yalñızdur.” didiler. “Ķo gelsün.” didi. Ferāmurź daħı 

gergedānından indi. Būrzū (15) ķarşuladup öñine düşdiler. Būrzū’nuñ öñine getürdiler. 
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Ferāmurź gelince Būrzū daħı ķıyām eyledi. Ferāmurź Ǿaşķ (16) eyledi. Būrzū merĥabā 

idüp gördi ziyāde mest-i ser-endāzdur. “Hele ħoş geldüñ yā Ǿammį.” diyüp yanına 

oturdı. (17) Ve sāķįye işāret eyledi. Cām ŧoldırup Ferāmurź’a śundı. Ferāmurź alup içdi. 

Birķaç ķadeĥ bāde nūş eyledükden śoñra (18) Ferāmurź çıķarup Keyħusrev’üñ nāmesin 

virdi. Būrzū: “Bu nedür Ǿammį?” didi. Ferāmurź: “Yā Būrzū! Şāh-ı Įrān’uñ 

nāmesidür.” (19) didi. Būrzū alup oķıdı. Gördi yine ķalǾayı istemiş. Būrzū gülüp: 

“Yabana söylemiş. Şimden girü aña bu ķalǾa (20) ıraķdur. Sen śafā geldüñ ħoş geldüñ 

yā Ferāmurź. Biz kendi źevķimüz görelim.” didi. Ammā Gordāferįd sāķįlıķ ilderdi. (21) 

Ferāmurź’uñ gözi Gordāferįd’e dūş olup aları aları baķmaġa başladı. Gordāferįd Bānū 

Ferāmurź’uñ baķışından ħavf (22) eyledi. Būrzū görüp: “Ħavf eyleme yā Gordāferįd! 

ǾAmmum Ferāmurź’uñ baķışı dāǿim öyledür.” didi. Fi’l-ĥaķįķa Ferāmurź bir nigāha 

(23) mālik idi kim eger ġażab ile bir ħaśma nigāh eyleye. Zehresini çāk eylerdi. Āl-i 

Keyūmerŝ’de Ferāmurź’a mahśūś idi. (24) Ammā Ferāmurź Gordāferįd’e: “İy mekkāre! 

Hep bu ġavgālara sebeb sensin kim bu ķadar fitne ve fesād ve ceng senüñ-çün (25) oldı. 

ǾĀķıbet Būrzū’yı şāh-ı Įrān ile Ǿadüvv eylemege bāǿiŝ olduñ.” didi. Gordāferįd dönüp 

Būrzū’ya istiǾnāden478 [391b] (1) “Öyle degüldür pehlivān. Hemān güçüñüz yetmez, 

elüñüzden gelmez kim Būrzū’ya cevāb viresin. Her biriñüze miķdārın bildirüp (2) 

ġalebe gösterdüginden ħaśm olup nice idecegüñüz bilmezsüñüz. Yigirmi otuz gündür 

babañ Rüstem bile cevāb viremedi.” (3) diyince Ferāmurź’uñ dibelik keyfi başına 

śıçrayup: “Hay mekkāre senüñ ĥaddüñ midür böyle cevāb söylemek. Seni helāk idince 

(4) ne lāzım gelür?” diyüp murād eyledi kim Gordāferįd’i düvālinden ķapup ķaldıra 

źemįne urup ħurd-ı ħām eyleye. Bir kerre (5) yapındı. Ammā sindürdi. Keyf ziyāde 

tekrār ķaśd idince Būrzū gördi Ferāmurź darıldı ve ziyāde keyfdür. Eger muķayyed (6) 

olmazsa Gordāferįd’i öldürür. ǾAķlı gidüp: “Tüh yā Ferāmurź Ǿavratdan ne istersin? 

Eger murāduñ ceng ise benümle (7) gör.” diyüp ķalķdı. Ferāmurź’a ķarşu ŧurup 

Ferāmurź da ķalķdı. Bunlar biri birine ķarın aġırısı elüñ köri diyü (8) boġaz boġaza oldı. 

Ferāmurź egerçi pek mest idi. Ayaġ üzere ŧuracaķ ĥāli yoġ-ıdı. Ammā şecāǾat-i śāĥib-

ķırānį (9) medār olup Būrzū Ferāmurź’ı yıķamadı. Gordāferįd segirdüp ǾAnķā’ya ve 

Cem Şāh’a ħaber eyledi. Anlar da gelüp üşündi ile (10) Ferāmurź’ı yıķup bende çekdiler. 

Ferāmurź kendin bilmezdi. Būrzū emr eyledi. Getürüp bir yirde ĥaps eylediler. Būrzū 

yine (11) oturup Ǿişrete başladı.  

                                                 
478 Metinde “istiġnāden”. 
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Bu ŧarafdan aħşam olınca Keyħusrev Kāmrān baķdı. Ferāmurź gelmedi. “Ķorķaram 

Ferāmurź’a bir ĥāl (12) oldı.” diyü telāşa düşüp gönderdügine ve ol mertebe şarāb 

içürdügine nādim oldı. Semek’i tenhā daǾvet idüp (13) “Yā Semek! Ferāmurź gelmedi. 

Śaķın bir ķażāya uġramasun. Varup tecessüs eyleseñ ve hem Būrzū’nuñ fırśatın 

bulursañ başını (14) kesüp getürseñ. Śoñra ben seni Rüstem elinden ħalāś eylerem.” didi. 

Semek ǾAyyār: “Nola!” diyüp vardı. Tebdįl-i śūret ķalǾadan (15) girüp tecessüs eyledi. 

Aślın ħaber aldı. Ferāmurź’ı serħōş yıķup bende çeküp bir yirde ĥaps eylemişler Ol 

yire ŧoġrı (16) gitdi. Ammā berüde Ferāmurź daħı yataraķ ayılup Ǿaķlı başına geldi. 

Kendin bend ile bir yirde gördi. “Ben bunda neylerem?” (17) diyüp fikre vardı. 

Düşünürek kendüsini Keyħusrev Kāmrān Būrzū’ya gönderüp ķalǾaya geldügin buldı. 

Būrzū’ya (18) varup oturup bile şarāb içdügin ħāŧıra getürdi. Śoñra nice olduġın 

bulımadı. Nā-gāh Semek ol (19) maĥalde çıķageldi. Ferāmurź’a buluşup aĥvāli bildürdi. 

Ferāmurź zūr idüp bendin ķırdı. Semek varup Ferāmurź’uñ (20) gergedānın çalup 

getürdi. Ferāmurź ol yirden çıķup ĥicābından ķalǾa ķapusına ŧoġrı yüridi. Bu arada 

bekciler varup (21) Būrzū’ya ħaber eylediler. “Ferāmurź’uñ Ǿaķlı başına gelüp 

gergedānına binüp ķalǾa ķapusına ŧoġrı gitdi.” didiler. Būrzū muķayyed olmadı. (22) 

Ferāmurź ile Semek ķalǾa ķapusına gelüp gördiler. Ķapuyı daħı bend eylememişlerdi. 

Ŧaşra çıķup Ferāmurź ŧoġrı kendi bār-gāhına (23) gitdi. Semek ǾAyyār Keyħusrev 

Kāmrān’a varup aĥvāli naķl eyledi. Bįjen ve Gurgįn ve Ŧūs ve Semek daǾvā-yı merd 

eylediler kim (24) varup Būrzū’yı479 helāk eyleyeler. Şāh cümlesine ikrām eyledi. Yatsu 

maĥalli bunlar ķalķup ķalǾanuñ bir tenhā yirinden (25) kemend atup burcdan aşdılar. İç 

yüze inüp Būrzū’nuñ olduġı yire vardılar. İbtidā Pįjen girüp Būrzū’ya dal [392a] (1) 

dal-tįġ: “İy nā-bekār Tatar-peçe cān elümden ķanda ħalāś eylersin?” diyüp bir ķılıc 

ĥavāle eyledi. Būrzū gördi Pįjen’üñ ķılıcı (2) yıldırım gibi iner. Bir pūlād śandalįsi 

ŧururdı. Ol śandalįyi tiziyye ķapup berāber virdi. Bįjen ibn-i Gįv’üñ tįġı śandaliyye 

niçe indi ise (3) śandalį iki pāre olduġından mā-Ǿadā Būrzū’nuñ döşine dört parmaķ 

miķdārı bir zaĥm açdı. Būrzū elinde ķalan śandalį (4) pāresi ile Pįjen’üñ añsuzın 

gögsine bir śandalį öyle çarpdı kim Bįjen uġunup ķılıcı elinden bıraġup uġundı ve 

yıķıldı. Semek ǾAyyār (5) hemān teberin biliküp yüridi. Ve irüp Būrzū’ya bir teber 

                                                 
479 Metinde “Būrzu”. 
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ĥavāle eyledi. Būrzū śandalį ile çarpup Semek’üñ teberin menǾ eyledi. (6) Ve Bįjen’üñ 

tįġın ķapup depere Semek’e bir tįġ ĥavāle eyledi. Semek başın ŧutıvirdi.  

 

Ammā eź-įn-cānib rāvį-i şįrįn-zebān öyle (7) naķl u beyān eyler kim: Ĥaķķ sübĥānehū 

ve teǾālā ĥażretleri bu Semek’üñ başını balıķ kemügi gibi yek-pāre bir kemükden ħalķ 

idüp bir tįşe (8) kār eylemezdi. Ĥattā ibtidā gelüp Rüstem’e yār olduġı zamān Ferāmurź 

tįġ ile urdı. Rüstem tįġ-ı ġamġam ile çaldı, kesmedi (9) idi. Būrzū daħı defǾāt-ıla çaldı, 

kesmedi idi. Būrzū daħı defǾātla çalup kesdiremedi idi. Ammā başınuñ (10) tā ortasında 

ķıl gibi bir ayva var-ıdı. Eger aña rāst gelse keserdi. Çünkim Semek’üñ eçeli gelmemiş 

idi. Ol ayva (11) rāst gelmezdi. Şimdi eceli geldi. VaǾde-i Ǿömri tamām oldı. Būrzū tįġ 

ile urınca ĥikmet-i ilāhį ol ayva rāst (12) gelüp Semek’i iki pāre eyledi. Ardınca Ŧūs 

gelüp ĥamle eyledi. Būrzū Ŧūs’uñ daħı ĥamlesin menǾ idüp (13) muĥarrif bir ķılıc niçe 

urdı ise ķarnın yarup baġırsaķları ŧaşra çıķdı. Gurgįn Mįlād daħı ĥamle eyledi. Būrzū 

(14) anuñ da ĥamlesin menǾ idüp tįġ ĥavāle idince Gurgįn cürǿet idemeyüp ķaçdı. Būrzū 

ardına düşdi. “Nereye (15) nā-bekār ķara śūretlü?” diyü ķovalamaġa başladı. Būrzū 

gidince Gordāferįd tįz Ŧūs’uñ ķarnın śarup muĥkem baġladı. Kemend ile (16) burcdan 

aşaġa Ŧūs ile Semek’üñ küştesin śarķıdup Bįjen’e yol virdi. Būrzū biraz Gurgįn’i 

ķovup irişemedi. (17) Girü dönüp geldi, gördi kimse yoķdur Ŧūs-ıla Semek’üñ küştesin 

śordı. Gordāferįd: “ĶalǾadan ŧaşra bıraķdum.” didi. (18) Būrzū ġayrı muķayyed 

olmayup zevķına başladı. Çünkim Gurgįn Būrzū’dan ħalāś buldı. Yine girdükleri 

yirden kemend (19) ile inüp ŧoġrı Keyħusrev Kāmrān bār-gāhına geldi. Olduġı gibi naķl 

eyledi. Ardınca Bįjen daħı ol yirden inüp (20) bār-gāhına geldi. Ol gice geçüp śabāĥ 

oldı. Bįjen dįvān-ı Keyħusrev’e irken gelüp şāha buluşdı. Ŧūs ile Semek’üñ küştesin 

(21) Gordāferįd ķalǾa ħandegine bıraķduġın ħaber virdi. Keyħusrev ādemler gönderüp 

vardılar. Ŧūs’ı buldılar. Zaĥm-dār iñleyüp (22) yatur. Ve yanında Semek’üñ küştesi daħı 

yatur. İkisin de alup şāha getürdiler. Rüstem daħı bundan ħaber-dār olup Semek’e 

acıdı. (23) “Hey meded şöyle bir Ǿayyār-ı ŧarrār gitdi.” diyü çoķ ĥayf u dirįġ eyledi ve 

Būrzū’ya düşnām eyledi. Ŧūs’uñ zaĥmın diküp (24) tımar eylediler. Ve merhem-i 

Süleymānį sürüp ħoş-bend eylediler. Ve Semek’üñ küştesin bir maĥal yirde defn 

eylediler. Ol gün daħı mürūr (25) idüp irtesi gün Būrzū yine ķalǾadan çıķup śaf ŧutdı ve 

meydāna girüp er ŧaleb eyledi. Rüstem Ebreş-i Gül-endām’ı [392b] (1) sürüp Būrzū’nuñ 

öñin aldı. Rüstem Būrzū’ya: “Nā-bekār yaban oġlanı yazıķ degül mi öyle bir Ǿayyār-ı 

güzįni helāk eyledüñ. (2) Nedür sende bu ħūn-rįzlik?” diyüp vāfir Ǿitāb eyledi. Būrzū: 
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“Yā Rüstem! Žāhir anlar beni helāk eylemege geldiler. Ben şöyle ŧurup (3) baķacaķ 

degülem-ye” diyüp başladılar ceng eylemege.  

 

Ĥāśılı aħşam olınca ceng idüp döndiler. Śabāĥ yine bindiler. İşte (4) bir rivāyetde ķırķ 

gün bir rivāyetde yitmiş gün ceng eylediler. Ammā Cem Şāh Ǿādį fikr idüp “Lā-büdd 

Rüstem Būrzū’yı ķomaz. (5) Şimden girü helāk eyler. Śoñra arada bizi daħı öldürürler.” 

diyüp aǾyān-ı şehrden on sekiz kimse ile tenhā müşāve[re] (6) idüp el altından 

Keyħusrev’e ħaber gönderdiler. “Pādişāhum eger izniñüz olursa Būrzū’nuñ helāk 

olmasına bir tedbįr (7) idelim.” diyü Keyħusrev Kāmrān bu ħaberi alup cevāb yazdı ki 

“Yā Cem Şāh! Eyü fikr eylemişsin, elbetde Rüstem şimden girü (8) Būrzū’yı śaġ ķomaz 

öldürür. Ammā śoñra ben de sizüñ cümleñüzi helāk eylerem. Neylerseñüz eyleñ, arada 

Būrzū żāyiǾ (9) olmasına bir çāre görüñ.” didi. Bu cevāb Cem Şāh’a varınca Cem Şāh 

fikr idüp ol gice ķalǾa ķapusınuñ ardına bir çāh (10) ķazdurdı. Üzerini ħār-ħāşāk ile 

örtdi. Tā kim Būrzū çıķarken ol cāha düşüp helāk ola. Çünkim śabāĥ (11) oldı. Yine 

Būrzū çıķup ceng eylese gerek. Gordāferįd ol gice bir muħālif hevl-nāk rüǿyā gördi. 

Ve ĥāmile idi. Ve her gün (12) Būrzū ceng eylemege çıķduķda Būrzū ile berāber çıķardı. 

Ol gün vażǾ-ı ĥaml aġrısı ŧutup bile çıķamadı. Ve Būrzū’ya: (13) “Gel server, bugün 

çıķma. Zįrā bu gice bir hevl-nāk vāķıǾa gördüm. Şāyed bir ħaŧā vāķiǾ ola.” didi. Būrzū: 

“İy nāzenįnüm Ħudā (14) virdügi Ǿömri girü almaz vaǾde gelmedükce. Kişi ölmez herçi 

bād-ābād” diyüp Gordāferįd’i diñlemedi. Yine Ġurāb-ı baĥriye (15) süvār olup ĥikmet-

i Ħudā ol gün Būrzū her gün çıķduġı ķapudan çıķmayup bir āħar ķapudan çıķdı. Ve 

ķalǾa ķapusından (16) at oynadup çıķarken başından miġferi ķapunuñ üst eşigine 

doķınup zemįne düşdi. Alup yine başına giydi. (17) Ve gelüp meydāna “Gele yā 

Rüstem!” diyü ġurūr-āne naǾra urdı. Berüden Rüstem daħı Ebreş-i Gül-endām’ı sürüp 

yanar āteş gibi (18) meydāna girdi. Ve Būrzū’nuñ öñin alup Ǿaşķ eyledi. Ve yine biraz 

pendden śoñra gürzlerin ellerine alup başladılar (19) ceng eylemege. İkindi maĥalli 

olduķda Rüstem at başın çeküp ŧurdı. Ve Būrzū’ya daħı ŧur eyledi. Būrzū daħı (20) ŧurdı. 

Rüstem eyitdi: “Yā Būrzū işte saña bugün daħı mühlet var. Bu gice döşen, bir eyüce 

mülāĥaža eyle de yarın (21) ķalǾayı teslįm eyle. ‘Yoķ!’ dirseñ yarınki gün cengimüz 

ayırd günidür. Bi-ĥaķķ-ı Dāvud yarın seni ķatl eylerem.” diyü yemįn eyledi. Būrzū (22) 

gülüp: “Yā Rüstem! Eger elüñden gelse idi şimdiye480 dek çoķdan ķatl eylerdüñ. 

                                                 
480 Metinde “simdiye”. 
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Senüñle bugün altmış ŧoķuz gündür ceng (23) eylerüz. Altmış ŧoķuz yıl daħı ceng 

eylesem ĥācetüm degüldür. Bildüginden ķalma.” diyüp döndiler. Būrzū maġrūr-āne 

vażǾ-ı (24) vaķār ile dönüp at oynadaraķ ol çāh olan ķapuya geldi. Ŧolu dizgin ķapudan 

uġradı. Ġurāb-ı Baĥrį cāhuñ (25) üzerine gelince irkildi ilerü gitmedi. Būrzū ġażaba 

gelüp: “Nā-bekār raħş niçün yürimezsin?” diyüp mahmūz-ı ħār-engįz [393a] (1) ħār-

engįz gösterince Ġurāb-ı Baĥrį ŧorŧop olup atıldı. Öñ ayaķları çāhuñ öte cānibine baśdı. 

Ammā ķıç ayaķları (2) irişmedi481. Cāha gelüp Ġurāb-ı Baĥrį ardına düşdi. Būrzū 

üzerinden cāha uçup raħş üzerine düşdi. (3) Būrzū’nuñ boynı altında ķalup ħurd-ħām 

oldı. Bir gürüldi ķopup toz ķalķdı. Berüde Rüstem daħı Ǿalem sāyesine (4) gelmiş-idi. 

Bu Ǿalāmeti daħı görüp “Bre bunuñ aślı ne ola?” diyü dönüp ķalǾa ķapusına geldi. 

Gördi Būrzū çāha (5) uçmış. Bu maĥalde Įrān dilāverleri ve Keyħusrev yüridi. Ammā 

Būrzū’nuñ pehlivānları bu ĥā[l]i görüp feryād fiġān (6) iderek Gordāferįd’e geldiler. 

Aĥvāli bildürdiler. “Ne ŧurursın iy bānū başuñ tedārükin gör.” didiler. Gordāferįd “Āĥ” 

idüp (7) segirtdi. Cāh üzerine geldi. Ne gördi, Būrzū ŧaġ gibi cāhuñ ķaǾrında yatur. 

Ammā boynı altında ķalup ħurd olmış. (8) Aġlayup: “İy dilāver-i Ǿālem! Ben saña 

dimedim mi ‘Bugün gel çıķma şöyle bir vāķıǾa gördüm.’ diyü beni diñlemedüñ. Gör 

imdi (9) ne ĥāle giriftār olduñ?” didi. Būrzū eyitdi: “İy nāzenįnüm! Elĥamdü-li’l-lāh 

merdlik ile ölürem. Hele kimse ketfüm yire getürüp (10) başumı kesmedi. Ancaķ şimden 

girü baña oldı olacaķ bārį saña da olmasun, başuñ tedārükin görüp ŧurma, bir cānibe 

(11) firār eyle.” didi. Gordāferįd gördi iş işden geçdi. Hemān raħş-ı siyāha süvār olup 

Deşt-i Serā ŧarafına ŧoġrı (12) firār eyledi. Meger Ŧūs ibn-i Nevrez’üñ zaĥmı{n} eyü 

olmış-ıdı. Gordāferįd’üñ firār eyledügin görüp ķafasına düşdi. (13) Bu arada Rüstem 

geldi. Zāl-ı Zamān ve Ferāmurź ve Zevvāre ve bānūlar geldi. Būrzū’yı ol ĥālde görüp 

cümle aġlaşdılar. Būrzū’nuñ (14) ĥāline teǿessüf eylediler. Keyħusrev Kāmrān: 

“Boynuñ altında ķalsun yā Būrzū!” diyü bedduǾā eylemişdi. Keyħusrev’üñ bedduǾāsı 

(15) gelüp yirin buldı. Rüstem daħı żarūrį aġlayup: “Oġul serkeşligüñ āħir seni işte bu 

ĥāle ķodı.” didi. Hele kemend ile (16) Ġurāb-ı Baĥrį’yi çeküp çıķardılar. Gįv hemān 

yirden bir ŧaş alup Būrzū’ya urmaķ murād eyledi. Zāl-ı Zamān Gįv’e bir sille (17) urup 

ŧaşı elinden aldı. “Bre nā-bekār nāķıś-ı baśar demürci oġlı! Çünkim murāduñ intiķām 

almaķ idi meydāna girüp (18) niçün cevāb virmedüñ.” didi. Keyħusrev Kāmrān’uñ 

Nevfer Şāh nāmında bir oġlı irişmiş-idi. Būrzū ile ülfeti var idi. (19) Ve Būrzū daħı 
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Nevfer şeh-zādeyi ziyāde severdi. Nevfer şeh-zādeyi cāha indürüp kemend daħı 

śarķıtdılar kim Nevfer şeh-zāde (20) Būrzū’yı ol kemend ile baġlayup Būrzū’yı yuķaru 

çekeler. Nevfer şeh-zāde inince Būrzū Nevfer’i başın kesmege (21) indi ķıyās idüp 

Nevfer şeh-zādenüñ cān acısıyla başına bir muşt öyle urdı kim beyni burnından gelüp 

Nevfer (22) şeh-zāde cān teslįm eyledi. Keyħusrev oġlınuñ helāk olduġın görince “Āh!” 

idüp aġlamaġa başladı. Ve Rüstem’e (23) “Gördüñ mi yā Rüstem nebįreñi şu ĥāle girdi 

daħı ser-keşligin ve ħūn-rįzligin bıraķmadı. ǾĀķıbet gözüm nūrı oġlumı daħı (24) helāk 

eyledi. Böyle Įrān şāhlıġından ŧaġda bir çobanuñ varup yanında ħiźmet eylemek 

evlādur.” diyüp Rüstem’e (25) vāfir sitem-āmiz cevāblar söyledi. Bunda iki rivāyet 

vardur. Biri budur kim Keyħusrev’den Rüstem bu telħ cevābları işidince [393b] (1) “Be 

hey pādişāhum bir oġlan içüñüzde śıġmadı. ǾĀķıbet bu ĥāle ķodıñuz, öldürince 

ħāŧırıñuz ħoş olur mı şimden girü (2) śaġ daħı ķalmaz. Bārį kendi elümle öldüreyim. 

Ħāŧıruñ ħoş olsun.” diyüp ķahrından nįze-i pār-keşt ile çāhda iken (3) urup öldürdi.  

 

Ammā rivāyet-i ŝānį Nevfer şeh-zāde helāk olınca “Ħaŧāǿen oldı pādişāhum!” diyü 

Keyħusrev Kāmrān’a tesellį virüp (4) Rüstem nįze-i pār-keşti cāha uzadup oġul 

Būrzū’yı “Şah-bāzum! Nįze-i pār-keşti ŧut, seni yuķaru çıķarayım.” didi. Būrzū (5) daħı 

nįze-i pār-keşte śarılup Rüstem Būrzū’yı yuķaruya çekdi çıķardı. Gördiler Būrzū’nuñ 

gerdeni ħurd olmış (6) tįz ĥukemā gelüp Būrzū’nuñ gerdānın śardılar. Rüstem: “Bu cāhı 

bunda kim ķazdurdı? Tįz bulunsun.” diyüp teftįş eylediler. (7) “Cem Şāh-ı ǾĀdį 

ķazdurdı.” didiler. Rüstem: “Ŧuŧuñ, getürüñ, ķatl ideyim.” didi. Cem Şāh ise Būrzū 

cāha düşdügi (8) gibi ķaçdı. Ferāmurź ħaber alup Cem Şāh’uñ ardına düşdi. Ammā 

ĥikmet-i Ħudā ħılāf gitdi. Ŧūs ibn-i Nevre[z] ve Gordāferįd’üñ (9) ķafasına düşüp 

gitmiş-idi. Ammā Gordāferįd’üñ raħşı Süleymānį idi. Ŧūs aratdı, bulmadı. Ķażārā 

Gordāferįd’üñ (10) aġrısı ŧutup ġayrı gidemedi. Yoldan śapup bir dıraħt sāyesine indi. 

VażǾ-ı ĥaml idüp tįz oġlanuñ göbegin (11) kesdi. Ķaftānınuñ etegin kesüp śardı. Ve bir 

teźkere yazup bıraķdı. “Bu oġlanuñ babası Būrzū ve anası Gordāferįd’dür. (12) Her kim 

bulup beslerse emegi żāyiǾ olmaz.” didi. Ve ol aġacuñ üstine ķodı. Ve yine raħşına cān 

ĥavliyle (13) binerken Ŧūs gelüp irişdi. Gordāferįd: “Hay şimdi gelüp bu beni öldürür. 

Bārį elinde helāk olmaķdan kendi (14) kendim öldürmek daħı evlādur.” diyüp ħançerin 

çıķarup sįnesine bir ħançer öyle urdı kim ķabżasına varınca gömildi. (15) Ve yıķılup 

cān virdi. Ŧūs gelüp gördi. Kendü kendüyi urup helāk eylemiş. Başını kesüp ve raħşın 

alup girü döndi. (16) Meger Cem Şāh daħı ķaçup gelürdi. Ŧūs’ı görüp ormana śapdı. Ŧūs 
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göremedi. Cem Şāh biraz gidüp oġlan (17) {oġlan} aġladı. Śadāsın işidüp Cem Şāh 

“Ney ki?” diyü oġlanuñ olduġı aġaca geldi. Oġlanı bulup tezkeresin oķıdı. (18) Kim 

idügin bildi. Kendü kendüsine “Şol oġlanuñ babası ve anası ölmege ben sebeb oldum. 

Bārį maǾśūmı besleyem.” diyüp (19) oġlanı aldı. Ve Gordāferįd’üñ küştesin görüp 

baķdı, başı yoķdur. Bildi kim Ŧūs kesüp almışdur. Başsuz küşteyi (20) bir yirde defn 

idüp gitdi. Vilāyeti Deşt-i Serā’ya varup bu maǾśūmı dāye taǾyįn idüp beslemege 

başladı. Ve adın (21) Būrzū-yı Kūçek ķodı. Yidi yaşına girince Behrām-ı Ħadeng-endāz 

nām bir pehlivāna virüp silaħşūrluķ ögretdi. Her ālātı (22) eyü ķullanurdı. Ammā ħadeng 

Ǿilminde yegāne oldı. İsfendiyār u Zāl ķadar oķ atmaġa başladı.  

 

Biz gelelim bu ŧarafda olan (23) aĥvāle. Ŧūś ibn-i Nevrez Gordāferįd’üñ başın getürüp 

Ǿarż eyledükde Rüstem: “Ŧutuñ şol deli ķaltabānı!” diyince Ŧūs kelleyi (24) bıraġup 

ķaçdı. Cihān-baħş ardına düşdi. Ŧūs, Cihān-baħş azıdup öñinden ġāyib oldı. Būrzū’yı 

(25) ĥukemā terbiye idüp Ǿilāc eylediler. Müfįd olmadı. Ĥukemā “Buña bu diyārlarda 

Ǿilāc olmaz. Merķad-ı Ādem’e gitmedükçe.” didiler. Būrzū’nuñ [394a] (1) Būrzū’nuñ 

yanına ħāźıķ ĥekįmler ķoşup ķırķ biñ Ǿaskeri ve pehlivānları bile Merķad-ı Ādem’e 

gönderdiler. İşte Būrzū ķırķ (2) sene daĥme-i Ādem’de ķalup Rüstem seyāĥatde iken 

gelse gerekdür. İnşāǿal’lāh vaķti geldükde naķl olunur. Keyħusrev Kāmrān (3) yine 

Belħ’ı żabŧ idüp taĥtına cülūs eyledi. Ve oġlı Nevfer şeh-zādeyi bir mürtefiǾ yirde defn 

itdirüp üzerine bir Ǿālā (4) türbe bünyād itdürdi. Andan Ǿasker ġayrı diyārlarına gidüp 

Rüstem daħı oġulların alup Zābil’e gitdi. Bu śaded de (5) bunda tamām oldı.  

 

Gelelim şimden girü Būrzū-yı Kūçek aĥvāline. Ammā eź-įn-cānib rāvį-i şįrįn-zebān 

öyle naķl (6) u beyān eyler kim: Cem Şāh-ı ǾĀdį Būrzū-yı Kūcek’i besleyüp on iki 

yaşına kāmil oldı. Ve Ǿilmi ĥadengde ol ķadar (7) māhiri oldı kim kūh āhenini ħadengle 

ġırbāla döndürürdi. Ve ziyāde śayd u şikāra māǿil idi. Ekŝerį (8) gicelerde Behrām-ı 

Ĥadeng-endāz ile ve nice ġulām ile ŧaġlarda ķalup Ǿişret eylerdi. Bir gün Cem Şāh-ı 

ǾĀdį (9) Būrzū’yı Kūçek’e: “İy oġul öyle ŧaġlarda ve śaĥrālarda yatma. Mebādā bir 

derrende cānavar rāst gelüp ġāfil (10) saña bir ħaŧā irişdüre. Ve hem Berehmen-i Rāh-

zen’den iĥtirāz gerekdür.” didi. Būrzū-yı Kūcek Cem Şāh’a: “Devletüm ata! (11) 

Berehmen didügüñ kimdür?” didi. Cem Şāh: “Ciger kūşem Berehmen muķaddem 

Rüstem pehlivānlarından bir dilāver idi. Bir ħuśūśdan (12) ötüri Rüstem’e incinüp bu 

yaķında bir ħarābe ķalǾa var-ıdı. MaǾmūr idüp iki biñ ĥarāmį ile anda olur. Gelen (13) 
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giden anı da āyende vü revende bāzirgānları śoyup mālların ellerinden alur. Ve bir oġlı 

vardur. Adına Behmen-i ĶalǾa-gįr (14) dirler. Başķa ķalǾada olur.” didiler. Ancaķ 

Behmen babası gibi žālim ve ĥarāmį degüldür. Kimseyi incitmez, dirler.” diyüp (15) Cem 

Şāh Būrzū-yı Kūçek’e bunları vaśf eyledi. Būrzū-yı Kūcek “Ħoş imdi vaśf eyledi.” 

diyüp muķayyed (16) olmadı. Ol gice mürūr idüp śabāĥ oldı. Üstādı Behrām’a: “İy 

üstadım{a} senüñle bugün tenhāça (17) şikāra gidelim.” didi. Behrām: “Nola!” diyüp 

ķalķdılar. Raħşlarına süvār olup şikāra gitdiler. Biraz eŧrāfı seyr (18) ü temāşā idüp 

döndi. Būrzū-yı Kūçek Behrām’a: “İy üstād ol Berehmen-i Ĥarāmį’nüñ ķalǾasın ķanġı 

ŧarafdadur? (19) Bilür misin?” didi. Behrām ķıyās eyledi kim ķanġı ŧarafda ise ol cānibe 

gitmeyelim, dir. “Belį bilürem.” didi. Būrzū-yı (20) Kūçek: “Yā ķanġı ŧarafdadur?” didi. 

Behrām: “İşte şu ŧarafdadur.” diyü semtin gösterdi. Būrzū-yı Kūcek hemān ol (21) ŧarafa 

ŧoġrı yüridi. Behrām: “Şeh-zādem! Ol ŧarafa niçün gidersin?” didi. Būrzū-yı Kūçek 

Behrām’a: “Üstād (22) varalım ķalǾayı ıraķdan seyr idelim. Yine dönüp gelürüz.” didi. 

Behrām: “Bilürsin şeh-zādem ol ķalǾayı seyr eylemegi. (23) Śoñra belki bizi ķalǾadan 

görüp üzerimüze geleler. Arada ceng ü ķıtāl iķtiżā eyleyüp bir ħaŧā ola.” didi. (24) 

Būrzū-yı Kūçek: “Ne ħaŧā olsa gerek? Üzerimüze gelürler ise cümlesin helāk eylerem. 

Be yüri gidelim.” didi. (25) Behrām gördi diñlemez tįz bir ġulāma yab yab: “Var oġlan 

segirt şehre. Cem Şāh’a ‘Pādişāhum şeh-zāde Berehmen-i Ĥarāmį’nüñ [394b] (1) 

ķalǾasına gitdi, olmadı. Alıķoyup żabŧ idemedüm. Biraz Ǿasker ile ķafamuzdan irişsün. 

Elbetde şeh-zāde tek ŧurmaz (2) bir ġavġā ider. Arada bārį bir ħaŧā olmasun.’ didi. 

Ġulām Cem Şāh’a gelüp Behrām-ı Ħadeng-endāz’uñ sipāriş eyledigi (3) cevābı söyledi. 

Cem Şāh’uñ cān başına śıçradı. “Bre meded!” diyüp tįz elden on biñ ķadar Ǿasker 

peydā idüp (4) bindi. Behrām-ı Ĥadeng-endāz’uñ birāderi Kābūs-ı Girān-đarb’ı alup 

Berehmen-i Ĥarāmį’nüñ ķalǾası ŧarafına revān oldı.  

 

(5) Eź-įn-cānib rāvį eydür: Būrzū-yı Kūçek Behrām{’a} ile ĶalǾa-i Berehmen’e gelüp 

ol ķadar yaķın vardılar kim ķalǾa göründi. (6) Nā-gāh biraz Ǿuryān kimesneler feryād 

iderek ķoşup gelürken Būrzū-yı Kūçek bunlaruñ öñin alup: “Ādemler kimden (7) feryād 

idersüñüz? Ve ķanı sizüñ libāsuñuz kim aldı?” didi. Bunlar: “Sulŧanum! Bizler 

bāzirgānlaruz. Mālımuzı ve libāsımuzı (8) Berehmen-i Ĥarāmį aldı. Ve ķāfile-sālārımuz 

olan Ĥvāce SaǾdān’ı daħı bir maĥbūbe cāriye ile alıķodı. İşte biz (9) ķaçup giderüz. Zįrā 

Ĥvāce SaǾdān Įrān şāhı Keyħusrev Kāmrān’uñ bāzirgān başısıdur. Ve cāriyye daħı (10) 

Keyħusrev’üñdür. Ĥvāce SaǾdān Keyħusrev içün on biñ altuna alıvirmişdür. Varup 
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Keyħusrev’e şekvā eylerüz. Lā-büdd (11) behlivān gönderüp Berehmen-i Ĥarāmį’nüñ 

ĥaķķından gelür.” didiler. Būrzū-yı Kūçek bu bāzirgānlaruñ ĥāline merĥamet eyledi. 

(12) Ve eyitdi: “Elem çekmeñ. Ben size Berehmen’dan alduġı eşyāñuzı alıvireyim. 

Yabana gitmeñ.” didi. Bāzirgānlar: “Tüh iy nev-civān! Sen de (13) bize laŧįfe idecek 

zamān bulduñ.” diyü göñüllerinden Būrzū-yı Kūçek’e darıldılar. Ammā beride gelüp 

bunlar hem gider ve hem (14) “Ne dirsiz şol oġlanuñ itdügi daǾvāya?” didiler. Yine 

içlerinden kimisi: “İy ħvāceler belki elinden gelür. Zįrā görmez misiz (15) ikisi çekilüp 

giderler.” didiler.  

 

Ħāśılı bunlar “Görelim gerçek midür?” diyü bir yirde temāşāya ŧurdılar. Ammā Būrzū-

yı Kūçek ile (16) Behrām biraz daħı ilerü gidüp ādem seçilmege başladı. Meger 

Berehmen-i Ĥarāmį de ķaśrında oturup śaĥrāya nažar eylerdi. Ĥarāmįler (17) Ħvāce 

SaǾdān ile cāriyeyi getürüp Ĥvāce SaǾdān’ı ĥaps eylemiş-idi. Ve bir perde482 çeküp 

çāriyeyi berde ardına ķomış (18) viśāl ŧaleb eylerdi. Cāriyye daħı: “Ben Şāh-ı Įrān 

odalıġı olsam gerek.” diyü teslįm olmazdı. Nā-gāh bu keş-ā-keşde (19) iken gözi Būrzū-

yı Kūçek ile Behrām’a rāst geldi. Gördi iki süvār gelür. Yanında olan ĥarāmįlere: 

“Varuñ (20) şu iki süvār her kim ise öñüme getürüñ.” didi. Ĥarāmįlerden yigirmi otuz 

ķadar dilāverler ķalķup raħşlarına süvār (21) ķalǾadan çıķdılar. Būrzū-yı Kūcek’e 

geldiler. “Kimsüñüz iy süvārlar? Bunda yalñız böyle ne gezersüñüz? Gelüñ sizi (22) 

serverimüz Berehmen-i Ĥarāmį ister. Sizi görüp bizi gönderdi. ‘Varuñ şol süvārları 

getürüñ.’ didi. İmdi teslįm (23) olun. Sizi bende çeküp götürelim. Eger sipāh degül 

iseñüz belki yine sizi āzād idüp śalıvirür.” didiler. Būrzū-yı Kūcek (24) göñlinden: “Eger 

şimdi ben bunlara ser-keşlik göstersem iş gic olur. Bunlara ĥįle ve śanǾat gerekdür.” 

diyüp ķorķar (25) şeklinde oldı. Dönüp: “İy dilāverler! Luŧf idüñ. Bizi helāk idüp 

ķanımuza girmeñüz. Biz sipāhį degülüz, temāşācıyuz. [395a] (1) {cıyuz} Günāhımuz 

yoķdur.” diyüp ellerin ķafasına çevirdi. Behrām bunı görüp kendü kendüsine: “Eyvāh 

yazıķ benüm (2) bu ķadar oġlana ceng taǾlįm idüp yigitlik ve fenn-i silaħşūrı 

ögretdügüme. Meger bu oġlanda yürek hįc yoġ-ımış. (3) Yigirmi otuz ĥarāmįden şaşup 

teslįm oldı.” didi. Behrām biraz ser-keşlik ideyim śandı. Būrzū-yı Kūçek (4) “Teslįm 

ol.” diyü işāret eyledi. Ve “Muķayyed olma. Benüm başķa murādum vardur.” didi. 

Behrām daħı teslįm oldı. Ĥarāmįler (5) bunlaruñ ikisin daħı muĥkem bend eyleyüp 
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yedeklerine aldılar. Ve Berehmen-i Ĥarāmį’nüñ ķarşusına getürdiler. Berehmen ol 

maĥal cāriyeden (6) viśāl ŧaleb idüp cāriyye daħı rıżā virmedükde Berehmen-i Ĥarāmį 

ķızı đarb-ı taśarruf eylemek isterdi. Būrzū-yı Kūçek (7) Berehmen’uñ bu ĥālin görüp 

şecāǾat cevheri derūnında berķ urup bir kerre deve gibi zemįne çökdi. Ve niçe zūr 

eyledi (8) ise bādemį ĥalvā gibi kütür kütür bendin ķırup irişdi. Berehmen-i Ĥarāmį’nüñ 

yaķasından ķavradı. “İy laǾįn! Ol (9) bį-çāreden ne istersin kim zūr eylersin?” diyüp 

ķaldurdı. Ķolına aldı ve ol ķaśrdan aşaġa śaĥrāya ŧoġrı (10) niçe fırlatdı ise Berehmen 

miskįn uc ķayası gibi gidüp zemįne düşdükde ħurd-ħām olup cān teslįm (11) eyledi. 

Būrzū-yı Kūcek gelüp Behrām’uñ daħı bendin alıvirdi. Behrām’a: “Gördüñ mi 

neyledüm? Ancaķ er gibi ol ĥarāmįleri (12) ķalǾadan pāk idelim.” diyüp ĥarāmįlere ķılıc 

ķoydılar. Ĥarāmįler gördiler. Öñlerine ŧurulmaz. Beyhūde helāk olurlar. (13) Amān 

çaġrışdılar. Zįrā bu maĥalle dek on biñ Ǿasker ile Cem Şāh daħı gelüp irişmişdi. Ve 

şehre girüp birden ĥarāmįlere (14) ķoyuldılar.   

 

Ħāśılı ķırılan ķırıldı. Baķıyyetü’s-seyf olanlar “Amān!” diyüp tābiǾ oldılar. Būrzū-yı 

Kūçek ķalǾayı żabŧ idüp Behrām’a (15) virdi. Ve cāriyeyi alup görince māǿil oldı. Ve 

Ĥvāce SaǾdān’ı buldı. Ve daħı niçe esįrler de bulup cümlesin (16) ħalāś eylediler. Ammā 

birķaç kimse firār idüp vardı. Ol bir ķalǾada Berehmen-i Ĥarāmį’nüñ oġlı Behmen’e 

Būrzū-yı Kūçek’den (17) şekvā idüp babası Berehmen’ı helāk idüp ķalǾayı żabŧ 

eyledügin ħaber virdiler. Ve Būrzū-yı Kūçek’i Ǿažįm medĥ eylediler. (18) Behmen 

işidince ĥažž eyledi. “Pek ālā olmış. Ben her zamān kendüye naśįĥat idüp: ‘Gel baba 

bu işden fāriġ ol. Bir ālāy (19) nā-tüvān kimesneleri böyle incitme. Śoñra bir belāya dūş 

olup peşįmān olursın. Ammā çi-fāǿide.’ dirdüm. Aśla sözüm (20) ıśġā eylemezdi. Gör 

imdi işte şimdi cezāsın bulmış. ǾAleyhi mā-yesteĥaķ483” didi. Dört biñ sipāha mālik 

idi. (21) Ol sāǾat Ǿaskerin alup bindi. Berü ķalǾaya geldi. Cem Şāh’a ħaber virdiler. Cem 

Şāh’dan babası ķanın almaġa gelür (22) ķıyās eyledi. Ammā Behmen Ǿaskerin girüde 

ķoyup kendü ilerü geldi. Būrzū-yı Kūçek’üñ elin öpüp ĥüsn-i iħtiyār-ıla (23) bende oldı. 

Oradan ķalķup şehre geldiler.  

 

Ammā Behrām Būrzū-yı Kūçek’üñ ĥālin görüp ve ķuvvetin görüp kendü kendüsine: 

(24) “Ħāşā bu oġlan Cem Şāh oġlı ola. Bunda bir sır vardur. Şunu kendüsinden suǿāl 

                                                 

483 “Hak ettiği üzere.” 
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ideyim. Göreyim bilür mi?” didi. (25) Bu arada bāzirgānlar daħı Būrzū-yı Kūçek’üñ 

pehlivānlıġın ve itdügi hüneri görüp “Oġlan sözinüñ Ǿuhdesinden [395b] (1) geldi.” 

diyüp şād oldılar. Būrzū-yı Kūçek bunlara cümle alınan eşyāların virdi. Daħı ziyāde 

altun baġışladı. Zįrā Berehmen-i (2) Ĥarāmį bir nice zamāndur ĥarāmįlik idüp dünyā 

ķadar māl peydā eylemiş-idi. Ve Ĥvāce SaǾdān’a daħı çoķ şey virdi. Ammā (3) 

cāriyyeyi virmedi. Ĥvāce SaǾdān daħı muķayyed olmadı. Şeh-zāde “Aluram.” diyü 

tenhā Behrām Būrzū-yı Kūçek’e: “İy dilāver-i Ǿālem! (4) Sen kimüñ oġlısın bilür 

misin?” didi. Būrzū-yı Kūçek gülüp: “Yā Behrām bu niçe sözdür kimüñ oġlı olsam 

gerek? Žāhir (5) Cem Şāh’uñ oġluyam.” didi. Behrām: “Server senüñ Cem Şāh’a aśla 

bir vażǾuñ beñzemez. Hele sen kendüñi ara, bir ħoş teftįş (6) eyle.” didi. Būrzū-yı Kūçek 

daħı bu sözden vesvese getürüp fikr eyledi. Ben bunu ħaber alursam yine vālidemden 

(7) ħaber aluram. Benüm dürüst babam kimdür, yine vālidem bilür.” didi. Hemān tįġ 

olup ĥareme girdi. Cem Şāh’uñ ħātunı Sįmįn-ber (8) Bānū’nuñ üzerine yüridi. Sįmįn-

ber Bānū şaşdı. Ķorķup: “İy oġul kişi hįc vālidesi üzerine tįġ çeküp (9) gelür mi? Bunuñ 

aślı nedür?” didi. Būrzū-yı Kūçek Sįmįn-ber Bānū’ya: “İy valide, ŧoġrı söyle ben 

kimüñ oġluyam?” (10) didi. Sįmįn-ber Bānū: “Abu iy oġul bir kimsenüñ ķaç babası olur. 

Cem Şāh oġlusın.” didi. Būrzū-yı Kūçek: (11) “Yoķ öyle degüldür. Eger ben Cem Şāh 

oġlu olaydum elbetde benüm daħı vażǾ-ı ĥarekātum Cem Şāh’a beñzerdi. Ŧoġrısın (12) 

söyle. Yoħsa Yezdān-ı pāk ĥaķķı-çün saña ķıyaram.” didi. Sįmįn-ber Ǿāciz olup aĥvāli 

taķrįr eyledi. Ŧoġrısı (13) budur kim sen Būrzū ibn-i Sohrāb oġlısın. Babañı cāha 

düşürüp vālideñi öldürdiler. Cem Şāh seni bir aġacda (14) bulup besledi.” didi. Būrzū-

yı Kūçek çünkim esrāra vāķıf oldı. Ĥayf u nāliş idüp vālideyni içün ol gün (15) ve ol 

gice mātem eyledi. Yarındası gün Cem Şāh-ı ǾĀdį dįvānına geldi. Cem Şāh’a eyitdi: 

“İy şāh! Niçün beni muķaddem (16) bu sırdan āgāh eylemeyüp ketm eyledüñ?” diyü 

biraz söyledi. Ve Behrām’uñ izǾānına taĥsįn ve dāǿimā fikr eylerdi. “Ben pederüm (17) 

ve vālidem intiķāmın Rüstem ve Keyħusrev’den niçe alsam.” diyü.  

 

Ammā Ĥvāce SaǾdān bir gün gidecek oldı. Cem Şāh’a eyitdi: (18) “İy Şāh-ı Deşt-i 

Serā484 ġayrı Şāh-ı Įrān ŧarafına giderem. Ancaķ şeh-zādeye söyleseñüz şol emānet 

olan cāriyeyi virse. (19) Ötede Keyħusrev Kāmrān’uñ gözi yoldadur.” didi. Cem Şāh 

daħı Būrzū-yı Kūçek’e söyledi. Būrzū-yı Kūçek ġażaba gelüp (20) dānā getürtdi. 

                                                 
484 Metinde “Dest-i Serā”. 
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Cāriyeyi kendüye nikāĥ itdirüp ol sāǾat bikrin izāle eyledi. Ĥvāce SaǾdān işidüp “Bu 

naśıl (21) işdür? Keyħusrev ve Rüstem ŧuyarsa śoñra niçe olur ĥāli?” diyü vāfir 

tahavvür-āne sözler söyledi. Būrzū-yı (22) Kūçek bu sözleri işidüp āteş-maĥż oldı. 

Virdügi eşyāyı yine elinden alup: “Var imdi bildüginden (23) ķalma.” diyüp bunları 

şehrden ķovdı. Bir rivāyetde iki yüz degnek de urdı. Ħvāce SaǾdān bāzirgānlar ile (24) 

ŧoġrı Įrān’a geçüp Keyħusrev Kāmrān’a geldiler. Feryād idüp olan ĥāli ħaber virdiler. 

Keyħusrev bunı işidüp (25) fikr eyledi. Bu ejder peçesidür daħı kūçek, başın ezmek 

gerekdür. Zįrā atalar āteş-nişāndān ve aħker-güźāşten vāķiǾi [396a] (1) {vāķiǾi} geşten 

becce nigāh-dāşten kār-ĥurd-ı mendān degüldür. Yoħsa Ǿasker-keş degişür güşā olursa 

başımuza (2) bir Ǿažįm belā olur.” diyüp emr eyledi. Bir nāme taĥrįr idüp mührledi. 

Būrzū-yı Kūçek’e bu nāmeyi kim götürüp cevāb (3) getüre?” diyince Gįv-i sütürk ayaġa 

ŧurup: “Ben getüreyim.” didi. Keyħusrev ħılǾat geyürüp nāmeyi eline virdi. Gįv 

nāmeyi (4) aldı. Biraz ġulām ile raħşına süvār olup Ǿazm-i Deşt-i Serā eyledi. Bir gün 

gelüp Deşt-i Serā’ya dāħil oldı. (5) Ammā Gįv gidince Keyħusrev fikr idüp didüklerine 

göre bu oġlan serkeş oġlan imiş. Şāyed Gįv ile Ǿarbedesi (6) vāķiǾ olup Gįv yalñız zebūn 

ola diyü Hecįr ibn-i Kürdiz’üñ yanına biñ nefer sipāh ķoşup Gįv’üñ ķafasına gönderdi. 

(7) Ammā Gįv Deşt-i Serā’da dįvān-ı Cem Şāh’a irüp kendin Ǿarż eyledi. Destūr olup 

içeri girdi. Gördi taĥt üzerinde (8) Cem Şāh oturmış. Pāy-i taħt śandalįsinde Būrzū-yı 

Kūçek oturur. Yitmiş arış ķadd ile bir mehįb oġlan. Gįv (9) nāmeyi śundı. Dānā eline 

virüp oķıtdı. “Elbetde ķızı bu ŧarafa irsāl idesin.” dimiş. Būrzū-yı Kūçek çünkim (10) 

nāmeden ķızı gönderesin sözün işitdi. Ġażaba gelüp bu ne bį-maǾnā kelimātdur. Bu 

Keyħusrev taĥt-ı Įrān’a ne Ǿaķl ile (11) ĥareket eyler ve ĥükm eyler. Ben ķızı nikāĥ idüp 

aldum. Ĥālā bikrin izāle eyledüm. Şimden girü niçe ķābildür kim ķızı (12) ġayra virem.” 

didi. Gįv darılup: “Nā-bekār yaban oġlanı! Sen kimsin kim Keyħusrev gibi pādişāhuñ 

Ǿaķlına daħl idesin?” (13) didi. Būrzū-yı Kūçek eyitdi: “İy nāķıś-ı naśr-ı kec-nažar, sen 

bir ķāśıdsın. Saña söz düşmez. Saña lāzım olan ne cevāb (14) virürlerse anı varup irsāl 

eylemekdür.” didi. Gįv: “Bre nā-bekār yaban oġlanı! Ben Gįv-i sütürk olup Tūrān’da 

ķılıcum (15) menşūrın yüridüm. Sen baña böyle söylersin.” diyüp Būrzū’ya yüridi. 

Būrzū-yı Kūçek daħı yirinden pertāb (16) idüp birbirleri ile boġaz boġaza yaķa yaķaya 

olup ol ķadar keşākeş eylediler. Üzerlerinde olan eŝvābları (17) rįze rįze oldı.  

 

ǾĀķıbet Gįv’üñ sermūzesinde olan mehmįz ħālįce şaçaġına ilişüp yüzi üzerine 

ķapandı. (18) Būrzū-yı Kūçek fırśat bulup Gįv’üñ üzerine düşdi. Ve ħançer ile Gįv’üñ 
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śol ķulaġın deldi. Ve ķalķup vardı, (19) yirinde ķarār eyledi. Gįv daħı yirinden ŧurup 

çāre nedür ŧaşra çıķdı. Ve raħşına süvār olup ķalǾadan ŧaşra oldı. (20) Bir śaĥrāda gelüp 

ķarār eyledi. “Şimden girü bu şekl ile ben Įrān’a gitmem tā ol oġlāndan intiķām 

almaduķça.” didi. Ve yanında (21) olan ġulāmlara sipāriş eyledi. “Būrzū-yı Kūçek her 

ne zamān ŧaşra şikāra çıķarsa baña ħaber idüñ.” didi. Ġulāmlar (22) daħı “Nola!” diyüp 

gözetdiler. Bir gün Būrzū-yı Kūçek Behrām ve Behmen ve Kābūs ile ve niçe ġulāmān 

ile şikāra çıķdı. (23) Ġulāmlar görüp Gįv’e ħaber eylediler. Gįv raħşına süvār olup geldi. 

Būrzū-yı Kūçek’üñ öñin aldı. Būrzū-yı Kūçek (24) Gįv’i görüp: “Nedür yā Gįv 

murāduñ?” didükde Gįv: “Nolsa gerek? Elbetde intiķāmum ķor mıyam?” diyüp Būrzū-

yı Kūçek’e bir nįze (25) ĥavāle eyledi. Būrzū-yı Kūçek siper berāber virüp aşaġa baśdı. 

Nįze yalmanı siperden güźer idüp Būrzū-yı Kūçek’üñ [396b] (1) bindügi raħşuñ 

şikeminden dümine varınca yarup indi. Raħş yıķıldı. Būrzū-yı Kūçek pertāb idüp: 

“Hay nā-bekār sen misin (2) benüm atum helāk eyleyen?” diyüp el tįr ü kemāna urdı. 

Uzaķdan Gįv’e bir ĥadeng urup atınuñ şikeminden girüp çeşminden (3) çıķdı. Gįv’üñ 

raħşı helāk olınca Gįv de atılup zemįne indi. İki dilāver piyāde olup birer dıraħt-ı 

müntehāyı siperlenüp (4) birbirlerin ħadenge ŧutdılar. Gerçi Būrzū-yı Kūçek Ǿilm-i 

ħadengde yegāne idi. Ammā Gįv eski ķurd olup fāris dilāver (5) olmaġla Būrzū-yı 

Kūçek’üñ oķların birer luǾb ile menǾ eylerdi. Bu arada Cem Şāh’a ādem gidüp Cem 

Şāh beş yüz ķadar (6) ādem ile gelüp irişdi. Būrzū-yı Kūçek’i zebūn görince naǾralar 

urup yüridiler. Gįv daħı yigirmi ķadar ġulām ile (7) ķarşu varup cenge başladılar. Nā-

gāh biñ nefer sipāh ile Hecįr ibn-i Kürdiz daħı gelüp irişdi. Gördi birāderi Gįv piyāde 

(8) arada ķalmış. Hemān yek-pāre ĥamle idüp ħulāśa-i kelām bunlar birbirleri ile aħşam 

olınca ceng idüp arada çoķ (9) kimse düşdi. ǾĀķıbet birbirlerinden ayrılup Būrzū-yı 

Kūçek Gįv’e: “Neyleyem nā-bekār? Eskiden emekdārsın. Yoħsa seni (10) bir tįġ ile 

bugün iki pāre eylerdüm.” diyüp şehre döndi. Gįv daħı: “Neyleyem sefįh oġlan. 

Pādişāhum rıżā virmez. (11) Yoħsa seni bir nįze ile ķatl iderdüm.” didi. Hecįr daħı Gįv’i 

alup döndiler. Hecįr Gįv’e: “Be hey birāder! Her yirde tįz-mizāclıķ (12) eylersin. Gör 

işte ben gelüp irişmesem belki yalñız saña bir ħaŧā iderlerdi.” didi.  

 

Hele bunlar dönüp bir maĥalle geldiler kim (13) yol iki oldı. Biri Zābil’e biri Belħ’e 

giderdi. Gįv Hecįr’e eyitdi: “Birāder sen bundan ŧoġrı Belħ’e varup şāha (14) vuķūǾı 

üzere aĥvāli ifāde eyle. Bānū Güşāsb şimdi Belħ’dadur. Beni ĥālde görüp Ǿıtāb eyler. 

Ben bundan Zābil’e (15) giderem. Varup śāĥib-ķırāna ĥālimi bildirüp ricā iderem.” didi. 
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Hecįr biñ nefer ādem ile Belħ’e gitdi. Gįv başına bir sipāhį śarıġı śarınup (16) Ǿazm-i 

Zābil eyledi. Tā kim Zābil’e gelüp Rüstem’e buluşdı. Ayaġına düşüp aĥvāli naķl 

eyledi. “Beni bānūdan ħalāś eyle.” diyü niyāz eyledi. (17) Rüstem eyitdi: “Elem çekme, 

otur Ǿişret eyleyelim.” didi. Ve tenbįh idüp “ǾAsker ĥāżır olsun.” diyü münādįler nidā 

itdürdi.  

 

Bu yañadan Hecįr Belħ’e (18) gelüp şāha buluşdı. Ve olan aĥvāli cümle naķl eyledi. 

Keyħusrev: “Elbetde Ǿasker ĥāżır olsun. Deşt-i Serā üzere seferüm vardur.” (19) didi. 

Selāmūn Ĥakįm: “Pādişāhum, gel cengden fāriġ olup śulĥ ol. Ġavġāda Ǿālem yoķdur.” 

didi. Keyħusrev daħı Selāmūn Ĥaķįmüñ sözi (20) ile Būrzū-yı Kūçek’e bir śulĥ-nāme 

inşā idüp bir ķāśıd ile gönderdi. Mefhūm: “İy dilāver! Bir işdür oldı. Mażā-mā-mażā 

bizüm daħı (21) cāhdan ħaberimüz yoġıdı. İmdi saña pederüñ Būrzū’nuñ cümle 

menāśıbın virüp küllį riǾāyet ideyim.” dimiş. Būrzū-yı Kūçek (22) cevāb-nāme gönderdi 

ki: “Ben pederüm ķanın almaduķça tįġumı ġılāfuma ķoymam. Ve cengden daħı ferāġat 

eylemem.” didi. Andan śoñra (23) tedārük görüp yüz biñ musliĥ sipāh ile pehlivānları 

Behrām ve Kāpūs ve Behmen ile Deşt-i Serā’dan ķalķup Ǿazm-i Belħ eyledi.  

 

(24) Bu yañadan Rüstem daħı tedārükin görüp on iki biñ Zābil Ǿaskeri ile ķalķup Belħ’e 

geldi. Keyħusrev Kāmrān istiķbāl (25) idüp ķondurdı. Rüstem, Ferāmurź ve Zāl-ı 

Zamān ve Zevvāre ve Gįv ile dįvāna gelüp yirlü yirinde ķarār eylediler. Rüstem Gįv’i 

bānūdan [397a] (1) bānūdan ricā idüp Bānū Güşāsb muķayyed olmadı. Keyħusrev 

Kāmrān Rüstem’e żiyāfet idüp Keyħusrev’üñ daħı bār-gāhı ŧaşra çıķmış-ıdı. (2) ǾAskeri 

bu ŧarafdan gelmek üzere idi. Nāgāĥ Įrān’a birķaç köylüler gelüp: “Pādişāhum biraz 

Tatar ile Efrāsiyāb köylerimüzi (3) urdı.” diyü şikāyet eylediler. Keyħusrev: “Şimdi 

niçe idelim?” diyü müşāvereden śoñra Ferįborz’ı, Şāh ve Güstehem’i śāĥib-ķırān naśb 

idüp (4) yüz biñ er-ile Ceyĥūn kenārına ŧoġrı gönderdiler. Ferįborz ile Güstehem 

Ceyĥūn kenārına gelüp gördiler. Efrāsiyāb’dan (5) aśla nişān yoķdur. Meger 

Efrāsiyāb’uñ gelmekden ħaberi yoġ-ıdı. Biraz Tatar Gerşįvez izni ile Efrāsiyāb’dan 

ħabersüz (6) gelüp köylerden bir miķdār ġārāt-ıla ġanįmet alup yine tįz Tūrān yaķasına 

geçmişlerdi. Ferįborz ile Güstehem müşāvere (7) idüp Tūrān yaķasına cāsūs 

gönderdiler. Cāsūslar varup ol vādįleri tecessüs eylediler. Aśla nām u nişān (8) yoķdur. 

Ancaķ bir miķdār Tatar Ǿaskeri Įrān yaķasına geçüp biraz ġārāt idüp gitmişler. Bunlar 

daħı dönüp Ferįborz (9) ve Güstehem’e geldiler. VuķūǾı üzere ħaber virdiler. Ferįborz 
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ve Güstehem daħı müşāvere idüp: “Ġayrı ilerüde işümüz yoķdur. Ancaķ (10) yab yab 

girü dönüp giderüz.” didiler. Yine oralarda cāsūslar ķodılar. “Eger bir şey žuhūr 

eylerse bize ħaber irişdirüñ.” diyü (11) kendüleri dönüp ayaķ ayaķ yüridiler. Girü Tūrān 

semtine çeşm u gūşta oldılar.  

 

Ammā eź-įn-cānib rāvį eydür: Būrzū-yı (12) Kūçek yüz biñ sipāh ile bir yirde gelüp bir 

kūh dāmeninde ķondı. Kendüsi birķaç pehlivān ile şikāra çıķdı. Gezerken (13) śaĥrāda 

bir Ǿasker görüp: “Āyā bu Ǿasker nedür ola?” diyüp bu Ǿaskerden bir ŧarįķ ile bir ādem 

ķapdurdı. Öñine getürüp: “Bu Ǿasker nedür? (14) Ķandan gelüp ķanda gidersüñüz?” 

didi. Ol şaħś gördi bir tāze nev-civān. “Sulŧānum biz Įrān Ǿaskeriyüz. Efrāsiyāb Ħān 

(15) kim Tūrān pādişāhıdur. Biraz Ǿasker ile Įrān ŧarafına geçüp Keyħusrev Kāmrān’uñ 

ħāś olan köylerin urup ġārāt eyledi, (16) diyü feryādcı geldi. Keyħusrev ise Būrzū-yı 

Kūçek üzere gitmege yāħūd Būrzū üzerime gelürse diyü Ǿasker cemǾ idüp (17) Belħ 

öñinde otururdı. Bu ħaber gelince Ferįborz ibn-i Kāvus ile Güstehem ibn-i Nevruz’ı 

taǾyįn eyledi. Ve yüz biñ ķadar Ǿasker (18) ķoşdı. İşte ben ol Ǿaskerdenem. Ve sizüñ 

gördügüñüz Ǿasker daħı ol Ǿaskerdür. Ceyĥūn kenārına dek varup (19) gezdük ve ilerü 

Tūrān yaķasına daħı cāsūs gönderdük. Meger Efrāsiyāb’uñ geldüginüñ aślı yoġ-ımış. 

Biraz Tatar Ǿaskeri (20) uġrılıķ ile çapul idüp geçmişler. Bir miķdār ġārāt idüp ġanįmet 

alup gitmişler. Biz de girü döndük. Yab yab Ǿaskere (21) giderüz.” didi. Būrzū-yı Kūçek 

emr idüp ol ādemi śaķladılar. Būrzū-yı Kūçek şikārdan dönüp çādırına geldi. (22) ve 

tenhā Cem Şāh’ı ve Behrām’ı ve Kābūs’ı ve Behmen’i daǾvet idüp bunlara: “Benüm 

ħāŧırıma bir şey geldi. Eger yolında ise maǾķūl (23) görüñ.” didi. Bunlar: “Buyur server 

göreyim. Eger maǾķūl ise biz de maǾķūl diyelim.” didiler. Būrzū-yı Kūçek eyitdi: 

“Begler (24) ħāŧırıma bir maǾnā ĥuŧūr eyledi. İĥtimāldür ki eger idebilürsek Belħ’ı 

alurduķ.” didi. Bunlar: “Nedür?” didiler. Būrzū-yı Kūçek (25) eyitdi: “Şundan birķaç 

rind-i ser-bāz fedāyį kimseler uysa, Keyħusrev’e varup: ‘Pādişāhum Efrāsiyāb 

Ferįborz ile Güstehem’i [397b] (1) ŧutup ber-dār eyledi. Ve bütün Ǿaskeri ķırdı. Ħāś 

köyleri yaķup yıķmaġa başladı. Biz güc-ile ķaçup geldük. Eger (2) irişmezseñüz bütün 

Įrān ħarāb u yebāb olur, diseler Keyħusrev’üñ Ǿaķlı gider. Belki Ǿumūmen Ǿaskeri 

ķaldırup Ceyĥūñ (3) kenārına ŧoġrı gide. Birķaç gün Belħ öñinden alarġa gidince biz 

daħı ķalǾa ķapusı śabāĥ açılduġı gibi her ķapudan (4) yüriyüp ķalǾa içine girsek Belħ’ı 

alup żabŧ eylerdük.” didi. Cümlesi Būrzū-yı Kūçek’üñ bu tedbįrin begendiler. (5) Ve 

taĥsįn eyleyüp maǾķūl gördiler. Būrzū-yı Kūçek hemān ol ķonaķdan göçüp ılġar ile 
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Belħ yaķınına gelince (6) bir pįşe-zārda kemįne girdi. Birķaç kimesneler daǾvā eylediler 

ki “Biz bu işi başa çıķarup icrā iderüz.” didiler. Būrzū-yı (7) Kūçek bu ādemlere vaǾdler 

eyledi. Ve peşįn ikrām-ı inǾāmlar eyledi. Ol kimesneler Ferįborz ve Güstehem’üñ 

ādemleri şekline (8) girüp gice içre Ǿaskere geldiler. YaǾnį Belħ öñinde olan Įrān 

Ǿaskerinüñ kenārına geldiler.  

 

Ŧūs telāyede idi (9) gördi biraz kimesne Ǿasker kenārında dolanup gezerler. Yaķın varup 

gördi. Bunlar “Ķaravul begin bulup ħāli ħaber virsek (10) bizi Ǿaskere alsa.” diyüp 

söyleşürler. Ŧūś daħı ilerü varup: “Bu revh kimlersüñüz ne gezersüñüz?” diyince 

bunlar: “Hay (11) dilāver-i Ǿālem! Biz de seni isterdük. İşte ben Ferįborz’üñ485 ve 

birāderüñ Güstehem şeh-zādenüñ ādemleriyüz. Efrāsiyāb üzerine (12) taǾyįn olunmış-

ıduķ. Varınca Ceyĥūn’a yaķın yirde Efrāsiyāb bizi baśup Ferįborz ile birāderüñ 

Güstehem’i ŧutup ķarşu-be-ķarşu (13) ber-dār eyledi. Ve Ǿaskeri iĥāŧa idüp bütün ķırdı. 

Ve şāhuñ ħāś köylerin yaķup yıķar. Ve Įrān ŧarafına (14) Ǿasker taǾyįn idüp ħaberci 

śalıvirmez. Biz muķaddem güc-ile ķaçup geldük. Eger iġmāz olunursa bütün Įrān 

ħarāb-ı (15) yebāb olmaķ emr-i muķarrerdür.” diyüp yeñi ķapadıltmış aġız ile Ŧūs’a bir 

mertebe söylediler kim Ŧūs’uñ evvelden daħı Ǿaķlı (16) oķķadan dört yüz dirhem eksük 

idi. Şimdi hįc ķalmadı. Birāderi Güstehem içün “Āh!” idüp bu ādemleri aldı. (17) Śaçın 

ve śaķalın yolup Keyħusrev ĥużūrına getürdi. Meger Keyħusrev daħı meclis ķurdurup 

Rüstem ve Ferāmurź vesāǿir (18) dilāverān-ı Įrān ile oturmış bāde içerlerdi. Ve cümlesi 

daħı ziyāde keyf olmışlar idi. Ŧūs-ı sipehbed gelüp (19) “İy Şāh-ı Ǿālem! Bu ne belādur 

kim cihān-ı fenāya vardı. Sen bunda oturmış bį-pervā şarāb içüp źevķ-ı śoĥbet eylersin. 

(20) Efrāsiyāb Ferįborz’i ve biraderüm Güstehem’i ber-dār idüp Ǿaskeri bütün ķırmış ve 

ħāś köylerüñ cümle āteşe urup (21) çayır çayır yaķmış. BaǾż şehrleri daħı ħarāb 

eylemege başlamış.” diyince Keyħusrev’üñ Ǿaķlı başından gitdi. Ve cümle pehlivānlar 

(22) daħı end ü mend oldılar. Keyħusrev Kāmrān Ŧūs’a eyitdi: “Yā Ŧūs! Bu ħaberi saña 

kim getürdi?” didi. Ŧūs da ol ādemleri (23) meydāna getürüp: “İşte pādişāhum bunlar 

benüm kendi ādemlerümdür. Bunlar gelüp ħaber virdiler.” didi. Ol ādemlerden suǿāl 

olunup (24) anlar daħı: “Belį, böyle oldı.” diyüp ol ķadar söylediler kim cümlesi inandı. 

Gerçek ķıyās eylediler. Hemān Keyħusrev yirinden ķalķup (25) “Tįz yükledüñ ķaŧarı ve 

bahārı. Bozuñ bār-gāhları. Ve ardumca gelüñ.” diyüp kendi at görüñ eyledi. Keyħusrev 

                                                 
485 Metinde “Fįrįborz”. 
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Kāmrān’a at [398a] (1) Kāmrān’a at çekivirdiler. Süvār oldı. Şāh süvār olınca Rüstem 

ve Ferāmurź vesāǿir dilāverler daħı cümle süvār olup (2) şāhuñ yanınça bile gitdiler. 

Girüden Ǿasker binüp Keyħusrev’üñ ardına düşdiler.  

 

Netįce-i kelām śabāĥ olınca ordu (3) yirinde kimse ķalmayup ılgar-ıla binüp gitdiler. Ol 

kimesneler oradan dönüp Būrzū-yı Kūçek’üñ kemįn virdügi (4) yire geldiler. ǾAskerüñ 

ķalķup gitdügin ħaber virdiler. Būrzū-yı Kūçek şād olup ol kimesnelere Ǿažįm inǾām 

u iĥsānlar (5) eyleyüp oradan ılġar ile Belħ’e yüridiler. Bir gice gelüp biñ nefer-i dilāver 

ile Būrzū-yı Kūçek Belħ’uñ bir ķapusına yaķın (6) yirde kemįne girdi. Sāǿir sipāh daħı 

bölük bölük gelüp her ķapuya yaķın yirlerde kemįne girdiler. Çünkim gice mürūr idüp 

(7) śabāĥ oldı. ĶalǾa ķapusın açınca hemān Būrzū-yı Kūçek biñ nefer mübāriz ile 

ķapudan içeri girüp bir uġurdan (8) naǾralar urup tįġların Ǿuryān idüp şehrlüye 

ķoyuldılar. Şehrde ħōd ceng ider kimse yoķ idi. Cümlesi Şāh-ı (9) Įrān ile ŧaşra çıķup 

berāber gitmişlerdi. Her ķapudan daħı Būrzū-yı Kūçek Ǿaskeri bölük bölük girüp ķılıc 

urdılar. (10) şehrlü gördiler olmaz, “Amān!” diyüp şehri teslįm eylediler. Būrzū-yı 

Kūçek sarāy-ı Keyħusrev’e varup taĥtın ķılıclayup (11) żabŧ eyledi. Kendi taĥtda oturup 

Cem Şāh vesāǿir dilāverler zerrįn śandalįlerde ķarār eylediler. Būrzū-yı Kūçek (12) 

nāmına şehr-i Belħ żabŧ olunup adına sikke ķazdurdı. Bu arada niçe kimesneler 

Keyħusrev’üñ ardınca feryāda gitdiler. 

 

(13) Ammā eź-įn-cānib rāvį eydür: Bu ŧarafdan Keyħusrev Kāmrān ılġar ile gidüp üçinci 

gün ķarşudan Ferįborz ile Güstehem (14) daħı gelüp ķavuşdılar. Birbirlerin görüp 

şaşdılar. Ferįborz ile Güstehem şāhı istiķbāl idüp ķondurdılar. Keyħusrev Kāmrān (15) 

Ferįborz ve Güstehem’e: “Bre siz ne zamān dirildiñüz?” didi. Bunlar daħı: “Pādişāhum 

biz öldük mi kim dirileyüz?” didiler. Keyħusrev bunlara (16) aĥvāli bildürdi. “Bize 

şöyle feryādcılar geldi. Biz de ķalķup geldük.” didi. Bunlar: “Ħayır pādişāhum! Ne 

Efrāsiyāb’uñ Įrān ŧarafına (17) geçdügi var ve ne köyleri urduġı var. Ancaķ bir miķdār 

Tatar Ǿaskeri bu śudan Įrān sınurına gelüp biraz sınurda (18) olan köyleri ġārāt idüp yine 

Tūrān yaķasına geçmişler. Ve nā-būd nā-peydā olmışlar. Biz de varup tecessüs 

eyledük, gördük (19) kimse yoķdur. İşte dönüp geldük.” didiler. Keyħusrev Kāmrān 

dönüp Ŧūs’a: “Yā Ŧūs! Ķanı ol senüñ bu ħaberi getüren ādemlerüñ?” (20) didi. Ŧūs 

aratdı, bulunmadı. Keyħusrev’e gelüp: “Va’l-lāhi pādişāhum! Anlar benüm 

ādemlerüm degüller idi. Birāderüm Güstehem’üñ ve Ferįborz’üñ (21) ādemleri idi. 
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Lākin Ǿan-ķaśdın ‘Benüm ādemlerümdür.’ didüm ki iǾtimād eyleyesiz.” didi. 

Keyħusrev melūl oldı. “Bundan māǿil ne ola?” (22) dirken Belħ ŧarafından feryādcılar 

geldi. “Pādişāhum! Ne ŧurursuñuz ĶalǾa-i Belħ’ı Būrzū-yı Kūçek aldı.” diyü. 

Keyħusrev bu ħaberi (23) işidince Ǿaķlı başından gidüp nālān oldı. “Şimdi niçe olur?” 

diyince Rüstem eyitdi: “Elem çekme iy şāh-ı Įrān! Bu daħı gör (24) inşāǿa’l-lāh yine 

alınur.” didi. Oradan süvār olup döndiler. Gelüp ĶalǾa-i Belħ öñine ķonup ķarār 

eylediler.  

 

Ammā ķalǾada (25) Būrzū-yı Kūçek gördi kim Keyħusrev ve Rüstem gelüp yine ķalǾa 

öñinde ķonup ķarār eylediler. Göñlinden fikr eyledi: “Mebādā beni daħı [398b] (1) 

babam gibi bir luǾb-ıla bir berzaħa düşürüp helāk eyleyeler.” diyüp babama ĥiźmet 

idenler gelsün. Cümlesine inǾām u ikrām (2) ideyim.” diyü münādįler nidā itdürdi. 

Ketħudā-yı şehr ve aǾyān-ı vilāyet cümlesi gelüp Būrzū-yı Kūçek öñinde temennā idüp 

(3) yüz yire ķodılar. Būrzū-yı Kūcek bir Ǿālā żiyāfet idüp ŧaǾām yindükden śoñra 

bunlara: “Söyleñ benüm babama cāhı kim (4) ķazdurdı. Rāst söylerseñüz cümleñüze 

ikrām eylerem. Eger ħılāf söylerseñüz cümleñüzi ķatl eylerem.” didi. Bunlar daħı (5) 

ķorķularından ketħudā-yı şehrį vesāǿirden sekiz nefer kimseyi diyüvirdiler. Būrzū-yı 

Kūçek cellādlara fermān eyledi. On (6) sekiz nefer kimseyi ŧutup Ǿasker-i Įrān’a ķarşu 

burc üzere ber-dār eylediler.  

 

Çünkim ol gice geçüp śabāĥ oldı. Rüstem (7) Keyħusrev Kāmrān’a eyitdi: “Pādişāhum, 

bir nāme inşā idüp gönder. Görelim oġlan ne cevāb virür? Eger ķalǾayı teslįm eylemez 

(8) ise nihāyet bunuñda ĥaķķından gelürüz.” didi. Tįz Keyħusrev Rüstem söziyle bir 

nāme yazup Zenge-i Şāvrān ile Būrzū-yı (9) Kūçek’e gönderdi. Zenge-i Şāvrān daħı 

nāmeyi alup ķalǾa ķapusına geldi. Ve naǾra urup: “Elçiyem, nāmem vardur.” didi. (10) 

Bu kerre nigeh-bānlar varup Būrzū-yı Kūçek’e ħaber virdiler. Būrzū-yı Kūçek daħı: 

“Varuñ ķapuyı açup içerü aluñ, (11) görelim.” didi. Gelüp ķapuyı açup Zenge’yi içeri 

aldılar. Zenge-i Şāvrān ŧoġrı sarā-yı şāha gelüp Būrzū-yı (12) Kūçek’e buluşdı. Ve 

nāme-yi Keyħusrev’i virdi. Būrzū-yı Kūçek nāmeyi alup dānā eline virdi. Dānā alup 

oķıdı. (13) Mefhūm-ı nāme bu idi kim: “Yā Kūçek! Gel ĶalǾa-i Belħ’ı teslįm idüp Ǿöźr 

dileyesin. Ve cürmin Ǿafv idüp pederin (14) yirin saña vireyim. ‘Yoķ!’ diyüp Ǿinād ve 

muħālefet eylerseñ śoñra sen daħı baban Būrzū gibi olursın.” dimiş. Bu kerre (15) 

Būrzū-yı Kūçek nāmeden bu cevābı işidüp: “Yabana söylemiş. Bildüginden 
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ķalmasun.” diyüp nāmeyi Zenge-i Şāvrān (16) üzerine atıvirdi. “Meydānda yarın cevāb 

alsun.” didi. Zenge-i Şāvrān nāmeyi alup döndi. Yine ķalǾadan çıķup (17) Keyħusrev 

Kāmrān dįvānına geldi. Būrzū-yı Kūçek virdügi cevābı virdi. Rüstem: “Ħoş imdi 

günāhı boynına.” diyüp (18) Ŧūs’a fermān eyledi. “ǾAskeri āgāh eyle. Yarın ceng-i 

sulŧānįdür.” diyü. Ŧūś daħı Ǿasker-i Įrān’da münādįler (19) nidā itdirüp Ǿaskeri ħaber-

dār eyledi.  

 

Çünkim gice geçüp śabāĥ oldı. Neyyir-i aǾžam ufķ-ı muǾažžamdan baş ķaldırup (20) 

nūrı ile Ǿaŧıyye-baħş-ı heft-i iķlįm olduķda Būrzū-yı Kūçek yüz biñ er-ile ķalǾadan 

çıķup Ǿasker-i Įrān’a (21) ŧoġrı śāf baġladı. Berüden Keyħusrev daħı Ǿasker-i Įrān-ile 

süvār olup Rüstem ve Ferāmurź vesāǿir Kürdizyān (22) ve dilāverān-ı Įrān ile śaf ŧutup 

ķalb-gāh-ı leşkerde ķarār eylediler. Būrzū-yı Kūçek at sürüp meydāna (23) girdi. Ve 

naǾra urup er ŧaleb eyledi. Įrān Ǿaskerinden giren pehlivānuñ tįr ü tįġ ile kimin helāk 

ve kimin zaĥm-dār (24) eyledi. Rüstem bu ĥāli görüp ġażaba geldi. Hemān Ebreş-i Gül-

endām’ı yanar āteş gibi meydāna sürüp Būrzū-yı Kūçek’e (25) berāber oldı. Baķa: “Bre 

sefįh oġlan! Nedür bu senüñ böyle ħūn-rįzligüñ? Yoħsa ol dilāverleri sen mi yaratduñ 

kim [399a] (1) kim böyle kimin helāk ve kimin zaĥm-dār eylersin? Ĥamle eyle.” diyüp 

ġażab-ıla baķınca Būrzū-yı Kūçek Rüstem’den vehm (2) aldı. El tįr-i tįre-i cān-güźāra 

urup irişdi. Rüstem’e bir nįze ĥavāle eyledi. Rüstem siper-i Gürşāsb-ı Āhen-dest (3) ile 

çarpup āsān-vech üzere menǾ eyledi. Būrzū-yı Kūçek bir nįze daħı ĥavāle eyledi. 

Rüstem anı da bį-pervā menǾ (4) eyledi. Nevbet Rüstem’e geldükde nįze-i pār-keşti 

eline alup Ebreş-i Gül-endām’uñ başın döndürüp on sekiz yigirmi adım yirden meydān 

(5) gösterüp öteden döndi. Bir geliş geldi kim Būrzū-yı Kūçek Rüstem’üñ öyle mehābet 

ile gelişinden vehm aldı. Tiziyye siper ķapup (6) berāber virdi. Yalman-ı nįze āyine-i 

siperi pūs eyledükde āteşler śaçılup Būrzū-yı Kūçek’üñ ķolları bükildi. Siper gögsine 

ķapandı. (7) Būrzū-yı Kūçek ġayret-ile nįze-i pār-keşti ŧabancalayup ķoltuķ altından yol 

gösterdi. Rüstem nįze-i pār-keşti Kūçek’üñ cebe (8) ħalķasınuñ birine ilişdirüp 

ŧayanıvirdi. Yalman-ı nįze zırħuñ ħalķasın ķoparup geçdi gitdi. Rüstem nįzeyi (9) żabŧ 

idüp ser-i meydāna vardı. Būrzū-yı Kūçek ķıyās eyledi kim nįze bir ŧarafın söküp aldı. 

Vücūdı berg-i ħazān gibi (10) lerzeye geldi. Ol ġażab ile el gürze urup irişdi. Rüstem’e 

bir đarb urdı. Rüstem gürz-i kāvseri berāber virüp (11) bį-pervā Kūçek’üñ đarb-ı gürzin 

menǾ eyledi. Ve gürz-i kāvser ile Būrzū-yı Kūçek’e bir đarb-ı şedįd urdı. Būrzū-yı 

Kūçek (12) gördi. Rüstem’üñ gürzi ķara ŧaġ gibi gürleyüp gelür. Cān ĥavli ile gürzin 
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berāber virdi. Ammā gürz gürze inince Būrzū-yı (13) Kūçek’üñ ķolları bükildi. Başın 

ķaçurup đarb-ı gürzi arķasında olan sipere aldı. Siper āyineleri çarħa girdi. Būrzū-yı 

Kūçek’üñ (14) miyānı dü-tā oldı. Başı bindügi raħşuñ başına berāber olup cihān başına 

ŧar oldı. Rüstem gürz-i kāvseri żabŧ idüp geçdi. Ser-i meydāna vardı. Öteden (15) 

dönince Būrzū-yı Kūçek kendin dirüp gördi. Vücūdı raǾşe-nāk olmış. Bildi ki Rüstem 

ile nįze ve gürzde başa çıķup (16) ĥerįf olımaz. Hemān el tįr ü kemāna urup bir laǾl 

dudaķlu ħadengi baĥr-ı kemāna vażǾ idüp sįne-i Rüstem’i nişāna aldı. [MİNYATÜR]  

[399b] (1) “Yā Rüstem! Eger merd iseñ bu ĥamleyi daħı menǾ eyle.” diyüp ĥadengi iç 

ķabżadan güşād virdi. Rüstem tįziyye siper berāber (2) virdi. Ammā Būrzū-yı Kūçek’üñ 

ĥadengi āyine-i sipere ŧoķınduķda siperden güźer idüp bebr-i yabana486 uġradı. Andan 

daħı (3) güźer idüp Rüstem’üñ sįnesine śaplana ķaldı. Būrzū-yı Kūçek’üñ tiziyye bir oķ 

daħı urdı. Anı da geçürdi.  

 

(4) Ħāśılı Rüstem’üñ vücūdına on beş yirden tįr urup vücūdın ħār-püşte döndürdi. 

Rüstem ġayrı ġażaba (5) gelüp at sürdi. İrişdi Kūçek’e bir gürz öyle urdı kim altında 

olan raħşınuñ bili kütür kütür ķırılup (6) zįr ü zeber oldı. Būrzū-yı Kūçek zemįne 

yıķılınca başı bir ŧaşa rāst gelüp dört yirden pāre pāre oldı. (7) Leşker-i Būrzū-yı Kūcek 

bu ĥāli görince ġulüv idüp Būrzū-yı Kūçek’i ķapup ķalǾaya girdiler. Rüstem daħı 

dönüp (8) serā-perdesine geldi. Keyħusrev Kāmrān ve pehlivānlar gelüp gördiler. 

Rüstem’üñ vücūdı ĥadengden kirpiye dönmiş. (9) “Oķları çeküp çıķaralar.” didiler 

çıķmadı. Ĥukemā eyitdiler: “Buña Ǿilāc Rüstem’e dārū virüp andan vücūdın yarup (10) 

ĥadengleri öyle çıķaruruz.” didiler. Rüstem ġażaba gelüp: “Girü ŧuruñ!” {di}didi. 

Andan zūr idüp eliyle (11) kendi vücūdından oķları birer birer çeküp çıķardı. Herkes 

Rüstem’üñ cigerdārlıġına taĥsįn eyledi. Oķların (12) yirinden ķan fevvāre miŝāl atılup 

revān oldı. Ĥukemā yirine merhem urup ħoş-bend eylediler. Öteden Būrzū-yı (13) 

Kūçek’üñ daħı başın śarup merhem urdılar. İki cānibden niçe günler ceng olmayup 

Rüstem ile Būrzū-yı (14) Kūçek’üñ zaĥmları eyü olmasına muntažır oldılar.  

 

Ammā eź-įn-cānib rāvį-i şįrįn-edā öyle naķl u beyān ider kim meger (15) Rüstem 

pehlivānlarından bir dilāver var-ıdı. Adına Ķırŧūs-ı Ħūristānį dirlerdi. Bir bįr-i fertūt 

idi. Rüstem’e çoķ (16) ħiźmeti geçmiş-idi. Ammā Ķırŧūs’uñ Ferhād Ħūristānį nām bir 
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tüvānā oġlı irişmiş-idi. Ġāyet zįr-dest pehlivān (17) idi. Bir ķız içün kendüye cünūn 

getürmiş idi. Ve ŧaġlara düşüp bir zamān gezdi. Śoñra kendi gibi (18) başına on iki biñ 

dįvāne cemǾ idüp “Elbetde varur Rüstem’üñ başın keserem.” diyüp Ǿazm-i Įrān eyledi. 

Gelürken (19) Türkistān’a uġradı. Efrāsiyāb’uñ niçe vilāyetin ġāret eyledi. Ħaber 

Efrāsiyāb’a gelüp Efrāsiyāb biraz Ǿasker ile (20) süvār olup Ferhād’uñ olduġı semte 

revān oldı. Meger Efrāsiyāb’uñ ĥaremi yaylaķa gidüp anda Ǿişret (21) iderlerdi. Ferhād 

dįvāne ħaber alup vardı. Yaylaķda bunlara śataşdı. Yanlarında ġulām cāriye ve ħādim 

çoķ idi. (22) Ceng idüp arada vāfir ādem helāk oldı. Birķacı at boynına düşüp 

Efrāsiyāb’a ħaber gitdi. Yolda ittifāķı Efrāsiyāb’a (23) rāst gelüp aĥvāli bildürdiler. 

Efrāsiyāb’uñ Ǿaķlı gitdi. Yaylaķa yüridi. Kendi girü ķalup ılġar ilerü biraz Ǿasker (24) 

gönderdi. Ferhād dįvāne bunları ķarşulayup urdı. Deste-çūpı on iki biñ zįr-dest dįvāne 

ile bunları bozdı. (25) Ve perįşān eyledi. Oradan Įrān’a geçdi. Der-bend-Kāş’a ŧoġrı 

yüridi. Efrāsiyāb’a tekrār feryādcı vardı. Efrāsiyāb [400a] (1) Efrāsiyāb olduġı yirden 

süvār olup yaylaķa geldi. Gördi dįvāne Įrān’a ŧoġrı gitmiş. Ardınca yüridi, (2) irişemedi. 

Efrāsiyāb tįz bir nāme yazup ılġar ile Keyħusrev’e gönderdi. “İşte aĥvāl şöyle oldı. 

Dįvānenüñ (3) ĥaķķından gelesin. Yoħsa Įrān’ı daħı ħarāb eyler.” diyü nāmeyi götüren 

bir gün Belħ’da Keyħusrev’e gelüp nāmeyi virdi. Keyħusrev (4) oķıtdı. Mefhūmı 

maǾlūm olduķda “Niçe olur?” dirken nā-gāh feryādcı geldi. “Pādişāhum dįvāne öñine 

gelen ķara (5) ve ķaśabātı yaķup yıķup gelür.” diyü. Şāh-ı Įrān: “Bre meded! Binüñ 

eyledi. ǾAsker binüp birbiri ardınca gitmekde tā maĥalle dek (6) gerek Rüstem’üñ ve 

gerek Būrzū-yı Kūçek’üñ zaĥmları eyü olmış-ıdı. Rüstem binüp gitdi. Būrzū-yı Kūçek 

daħı tāc (7) ħānede begleri ve Cem Şāh ile oturup Ǿişret eylerdi. Nā-gāh Ǿasker-i Įrān’da 

bir ödgündilik oldı. Herkes (8) binüp gitmege başladı. Şāh ve Rüstem daħı binüp 

gitdiler. Būrzū-yı Kūçek bu ĥāli görüp güldi. Ve Cem Şāh’a dönüp: (9) “Gördüñ mi nā-

bekār Įrānįlerüñ ĥįlelerin. Keǿennehū biz daħı bunlaruñ ġulġulesin görüp ‘ǾAcabā ney 

ki?’ diyü ardlarınca ķalǾadan (10) çıķup gideyüz de girüden gelüp ķalǾayı alalar. 

Śaķınuñ muķayyed olup kimse Įrānįden yaña ĥareket eylemesün.” (11) didi. Ammā 

Cem Şāh daħı baķup: “Ħayır pehlivān! Bu ĥįleye beñzemez. Lā-büdd bunuñ bir aślı 

olmaķ gerekdür.” didi. Būrzū-yı (12) Kūcek: “ǾAcabā öyle miydi?” dirken bu maĥalde 

Zenge-i Şāvrān gelüp geçerdi. Būrzū-yı Kūçek görüp ŧura “İy pehlivān! (13) saña bir 

suǿālüm var.” diyü tāc-ħāneden ĥayķırdı. Zenge[-i] Şāvrān Būrzū-yı Kūçek śadāsın 

işidüp yuķarı (14) baķdı. Gördi Būrzū-yı Kūçek’dür. “Ne istersin iy dilāver?” diyüp 

ŧurdı. Būrzū-yı Kūçek Zenge’ye: “İy dilāver-i (15) Ǿālem! Yezdān-ı pāk ĥaķķı-çün ŧoġrı 
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söyle487 şimdi siz böyle Ǿacele ile ķanda gidersüñüz? Aślı nedür?” didi. (16) Zenge-i 

Şāvrān Būrzū-yı Kūçek’e: “İy nāmdār aślı budur ki śāĥib-ķırān-ı Ǿālem Rüstem 

pehlivānlarından bir emek-dār pehlivānı (17) var idi. Adına Ķırŧūs-ı Ĥūristānį488 dirler. 

Ve laġabına Bįr-i fertūt dirler. Anuñ bir oġlu irişmiş idi. Adına Ferhād (18) Ħūristānį 

dirler. Şimdi dįvāne olmış. Ve başına on iki biñ deli cemǾ idüp her biri deste-çūb 

ķullanur. (19) Zįr-dest delüyi “Varup Rüstem’üñ başın keserem.” diyü yürimiş. Öñine 

gelen diyārı ħarāb iderek gelürmiş. (20) Bu araya yaķın bir der-bend vardur. Der-bend-

i Kāş dirler. Şimdi ol Der-bend-i Kāş’a gelmiş. Keyħusrev’e feryādcı geldi. (21) Şāh-ı 

Įrān daħı binüñ idüp gitdi. İşte biz daħı bütün bār-ħāneyi ķaldırup ardınca gideyoruz.” 

(22) didi. Ve Ǿaceleten ilerüye ŧoġrı geçdi gitdi. Būrzū-yı Kūcek Cem Şāh’a ve Behrām’a 

ve Kāpūs’a (23) ve Behmen’e baķup: “Gelüñ sizüñle biz daħı varup ceng eyledüklerin 

temāşā eyleyelim.” didi. Cem Şāh eyitdi: “Be hey (24) oġul! Neylersin, şunda oturup 

Ǿālem eyleyelim. Ne ĥālleri var ise görsünler. Düşmen Ǿaskerine ķarşu (25) varup 

görünmekde Ǿālem yoķdur. Zįrā anlaruñ cümlesi senüñ düşmen-i cānuñdur.” didi. 

Būrzū-yı Kūçek: “Herçi [400b] (1) bād-ābād yazılan bozulmaz.” diyüp ķalķdı. Yanına 

üc yüz ġulām aldı. Ve dilāverleri aldı. Cem Şāh’uñ iki (2) oġlı var-ıdı. Birine Feraħ ve 

birine Ķaŧġar dirlerdi. Belħ’ı aña sipāriş idüp ķalǾadan çıķdılar. Der-bend-i Kāş489 (3) 

cānibine revān oldılar. Bir kūha gelüp açmazdan temāşāya ŧurdılar.  

 

Ammā eź-įn-cānib rāvį ķavlince öteden (4) Ferhād dįvāne on iki biñ eli deste-çūplı zįr-

dest dįvāne ile yüriyüp der-bend-i kāşı geçdi. Beri (5) cānibine ķondı. Įrān Ǿaskeri daħı 

gelüp dįvānelere muķābil ķondılar. Ammā Ferhād dįvāne Ǿasker-i Įrān’ı (6) görüp 

hemān binüp śaf ŧutdı. Ferhād birden yüridi. Įrān Ǿaskeri daħı binüp śaf490 ŧutdı. Hemān 

birden (7) Įrān Ǿaskerin daħı yüridüp birbirlerine ķarılup ķatışdılar. Delü ceng içre rāst 

geldügi pehlivānı (8) bir deste-çūb ile ser-nigūn eyledi. Nā-gāh Cihān-baħş-ı Cihān-ārā 

dilāvere rāst gelüp bir deste-çūb (9) ĥavāle eyledi. Ammā delünüñ elinden hendese yoķ. 

Ĥikmet-i ilāhį Cihān-baħş ol gün bir gergedāna binmiş-idi. Delü gergedānuñ (10) başına 

bir deste-çūb urup ħurd eyledi. Gergedān yıķılınca Cihān-baħş gergedān ile bile 

yıķıldı. “Ķalķayım.” (11) diyince dįvāne gürleyüp üzerine yüridi. Nā-gāh Bānū Güşāsb 
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ol araya çıķageldi. Bu ħāli görüp: “Çek elüñ (12) bre śıñaram […]491 delü.” diyüp irişdi. 

Bu kerre Deli Bānū[’ya] ĥamle eyledi. Bunuñ ĥamlesin menǾ idüp dįvāneye bir sille 

(13) öyle urdı kim dįvānenüñ gözlerinden āteş śaçıldı. Hemān ġıjġırup ħışm-ıla irişdi. 

Bānūya yine bir deste (14) çūb ĥavāle eyledi. Ammā Cihān-baħş gibi aña da eksük urup 

bānūnuñ bindügi raħşınuñ kellesine rāst (15) gelüp ħurd-ħām eyledi. Bānū daħı piyāde 

ķaldı. Bu arada ķanda imiş Ferāmurź-ı ser-āmed geldi. Dįvānenüñ itdügi (16) işleri 

gördi. “Hay nā-bekār deli!” diyüp üzerine varınca dįvāne Ferāmurź’a da deste-çūb 

ĥavāle eyledi. (17) Ferāmurź irüp Ferhād dįvānenüñ sįnesine bir sille öyle urdı kim 

dįvānenüñ dem-i nefesi sįnesinde bend olup (18) bir cānibe dırāz-be-dırāz ser-nigūn 

oldı. Yine cān ĥavliyle tįz yirinden ŧurup ŧaġ cānibine ŧoġrı süpüri (19) ŧutup ķaçdı. 

Būrzū-yı Kūçek dįvānenüñ ķaçduġın görüp hemān Cem Şāh’a vesāǿir yanında olan 

dilāverlere (20) eyitdi: “Varayım şol nā-bekār dįvāneyi getüreyim. Neyler?” diyüp at 

ķoparup gitdi. Cem Şāh daħı pehlivānlara: “Siz bunda (21) ŧuruñ, ben ardınca gideyim. 

Mebādā bir ħaŧā ola.” diyüp Būrzū-yı Kūçek’üñ ardınca gitdi.  

 

Ammā eź-įn-cānib rāvį (22) eydür: Bįjen ibn-i Kürdiz gördi kim Ferhād dįvāne Ferāmurź 

muşt-ıla yıķup dįvāne ķalķup ħavfından ŧaġa (23) ŧoġrı ķaçdı. Ŧaġdan bir pehlivān at 

ķoparup dįvānenüñ ardına düşdi. Biri anuñ daħı ardınca (24) gitdi. Bįjen ise ġāyet 

cigerdār bahādırdur. Gözin budaķdan śaķınmaz. “Göreyim şol dįvānenüñ ardınca (25) 

gidenler kimlerdür?” diyüp Bįjen daħı berüden at ķopardı. Dāmen-i kūha gelince 

Būrzū-yı Kūçek geçdi. Cem Şāh [401a] (1) Cem Şāh ķaldı. Bįjen ŧurup Cem Şāh geldi. 

Bįjen’üñ üzerine uġradı. Türbede yılan görmişe (2) dönüp: “Hay nā-bekār Įrānį! Sen 

bunda ne ararsın?” diyü cān ĥavliyle Bįjen’e tįġ ĥavāle eyledi. Zįrā ķıyās (3) eyledi kim 

kendüsin görüp geldi. Aślında Cem Şāh daħı ziyāde zįr-dest ĥerįfdür. Ammā Bįjen 

pil492 daħı nām-dār serverdür.  

 

(4) Ħāśılı Bįjen Cem Şāh’ı görince şād oldı. Ve bildi kim ilerü giden Būrzū-yı 

Kūçek’dür. Tįz siper ile çarpup (5) Cem Şāh’uñ tįġını menǾ eyledi. Ve Cem Şāh’a: “İy 

nā-bekār Ǿādį hep bu ķadar fitne ve fesāda bāǾiŝ ve bādį olan (6) sen degül misin? Eyüsi 

senüñ vücūduñı Ǿālemden ĥak eyleyüp düşmenüñ şād u ħandān eylemekdür. Bir ķılıc 
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öyle çaldı kim (7) meger bį-cārenüñ eceli gelmiş. Ve peymāne-i Ǿömri ŧolmış ve dāne-

i ķısmı tamām olmış-ıdı. Cem Şāh’ı Bįjen tįġ ile iki (8) pāre eyledi. Ve inüp kellesin 

bedeninden kesüp cüdā eyledi. Fitrākine beste idüp yine raħşına süvār oldı. (9) Ve 

döndi.  

 

Gelelim biz dįvāne ile Būrzū-yı Kūçek’e. Dįvāne ķaçup giderken ammā eź-įn-cānib 

rāvį eydür: Meger (10) Neyrem-i Ŝānį oġlı Hūm ǾĀbid ile seyāĥate gidüp nice yıllar idi 

Ǿālem-i seyāĥatde gezerler idi. Şimdi seyāĥatden (11) tekiyyelerine gelüp ammā çoķdan 

Şāh-ı Įrān ve ħūşyāvendimüz olan evlād-ı Ķahramān ile görüşmedük, varup (12) bir 

kerre ziyāret idüp görüşelim.” diyüp Ǿazm-i Įrān eylemişlerdi. Belħ’e gelür iken ittifāķ 

delünüñ uġrına gelüp (13) Ferhād bunlara: “Siz kimsüñüz?” diyü suǿāl eyledi. Bunlar 

da kendüleri kim olduġın diyüvirdiler. Hemān dįvāne bunlara (14) ĥamle idince 

Neyrem-i Ŝānį dįvānenüñ sįnesine bir muşt urup yıķdı. Ve dıraħtuñ birine bend idüp 

geçdi, (15) gitdi. Būrzū-yı Kūçek gelüp gördi. Dįvāneyi bir dıraħta śaraķomışlar. Ve 

ilerüde iki dervįş çekilüp giderler. (16) TaǾaccüb idüp Dįvāne’nüñ yanına geldi. 

Ferhād’a: “İy dįvāne! Seni bu dıraħta böyle kim baġladı.” didi. Ferhād (17) dįvāne: “Şol 

giden iki dervįşüñ biri baġladı.” didi. Būrzū-yı Kūçek: “Yā ol dervįşler kimlerdür? 

Bilür misin?” (18) didi. Dįvāne: “Belį, bilürem. Suǿāl eyledüm ‘Siz kimlersüñüz?’ diyü. 

‘Birimüz Neyrem-i Ŝānį ibn-i Dād-şem’dür. Birimüz Hūm ǾĀbid ibn-i Neyrem’dür.’ 

(19) diyü cevāb virdiler.” didi. Būrzū-yı Kūçek dįvāneye: “Yā Ferhād seni şimdi 

aġacdan śalıvirüp bendden (20) ħalāś eylesem gelüp baña tābiǾ olur mısın?” didi. {didi.} 

Dįvāne daħı: “Amān! Pehlivān oluram.” didi. Būrzū-yı (21) Kūçek daħı gerçek śanup 

inandı. Raħşından inüp vardı. Dįvāneyi dıraħtdan çözdi. Śalıvirdi. (22) Dįvāne bendden 

ħalāś olınca: “İy nā-bekār! Sen misin gelüp beni ħalāś eyleyen? Yā şimdi elümden niçe 

ħalāś olursın?” (23) diyüp Būrzū-yı Kūçek’e śarıldı. Būrzū-yı Kūçek: “Bre ne yabana 

söyler bu nā-bekār deli ķaltabānı?” diyüp ol daħı (24) dįvāneye śarıldı. Ammā deli zūr-

āver gidi Būrzū-yı Kūcek ile vāfir sürüşdiler. ǾĀķıbet Būrzū-yı Kūcek ġayrete (25) 

gelüp ķaldurdı. Delüyi yire urdı. Ve sįnesine binüp dal-ħançer oldı. “Niçesin nā-bekār 

deli, şimdi senüñ başuñı [401b] (1) tenüñden cüdā ideyim mi?” diyüp ħançeri gerdānına 

ŧayadı. Cān Ǿazįz dįvāne ħançeri görince: “Amān! iy dilāver-i Ǿālem! Beni öldürme. (2) 

Āzād eyledi. Ölince ķuluñ olayım.” diyü yemįn eyledi. Būrzū-yı Kūcek daħı gördi, 

dįvāne bir zūr-āver bir zįr-dest (3) dilāverdür, öldürmege acıdı. Gögsinden ķalķup 

śalıvirdi. Ferhād dįvāne daħı gelüp Būrzū-yı Kūçek’üñ dest-i (4) dāmenin pūs idüp 



 

 

423 

 

öñinde ser-fürū eyledi. Bu arada meger ötede Ǿasker-i Įrān dilāverleri daħı on iki biñ 

(5) dįvāneyi ķırup perįşān ve perākende eylediler. Baķıyyetü’s-seyf olanları ķaçup 

Ferhād’uñ yanına geldi.  

 

Ħulāśa-i (6) kelām üc biñ miķdārı dįvāne ile Ferhād dįvāne Būrzū-yı Kūçek’e ķul olup 

oradan döndiler. ǾAzm-i şehr (7) eylediler. Būrzū-yı Kūçek Cem Şāh’uñ küştesi yatan 

yire gelüp gördi Cem Şāh’uñ başın kesmişler. Ĥayf idüp (8) küştesin aldı. Oradan 

pehlivānlaruñ yanına geldi. Pehlivānlar gördiler. Būrzū-yı Kūcek dįvāneyi kendüsine 

bend (9) eylemiş. Ve Cem Şāh’uñ başsuz gövdesin görüp suǿāl eylediler. Būrzū-yı 

Kūçek: “Ben de bilmem. Žāhir Įrān pehlivānlarından (10) biri görüp kesmişdür.” didiler. 

Meger Bįjen’üñ ol cānibe at ķoparup gitdügin pehlivānlar görmişlerdi. Ammā ne içün 

(11) bilmezlerdi. Oradan şehre geldiler. Cem Şāh’ı bir yirde defn idüp ol gün, ol gice 

mātemin eylediler.  

 

Bu yañadan (12) dįvāneler perįşān olınca Ǿasker-i Įrān manśūr mužaffer dönüp ķondılar. 

Cümle begler gelüp Keyħusrev’üñ bār-gāhına cemǾ oldılar. (13) Keyħusrev Kāmrān’a 

ħaber geldi kim: “Pādişāhum, dįvāne Ferhād firār eylemişdi. Būrzū-yı Kūçek ardınca 

gidüp ŧutmış, (14) kendüsine yār eylemiş. Şimdi ikisi bir oldı.” dirken “Neyrem-i Ŝānį 

geldi. Hūm ǾĀbid ile.” diyü ħaber virdiler. Keyħusrev ķarşuladup (15) Neyrem geldi 

pādişāh öñinde yir öpdi. Ve dedesi Rüstem’üñ dest-i dāmenin öpdi. Ferāmurź ve 

Zevvāre ve bānūlar ile görişdi. (16) Gördi śaded Ferhād dįvānenüñdür. Neyrem rāst 

gelüp bende çekdügin naķl eyledi. Keyħusrev Kāmrān “Hep bu ġavġālara sebeb (17) 

Cem Şāh didükleri ķaltabāndur. Birisi şu Cem Şāh’ı ķatl eylese Ǿažįm riǾāyet 

eylerdüm.” dirken Bįjen geldi. Keyħusrev öñinde (18) yir öpüp Cem Şāh-ı ǾĀdįnüñ 

kellesin Ǿarż eyledi. Keyħusrev suǿāl eyledi. “Cem Şāh’uñdur.” diyüp olduġı gibi naķl 

eyledi. (19) Keyħusrev şād olup Bįjen’e taĥsįn eyledi. Ve ħılǾat geyürüp Ǿažįm inǾām 

eyledi. Ve herkes Bįjen’e āferįn eylediler. Andan (20) Rüstem Neyrem-i Ŝānį’den seyr 

u seyāĥatin śuǿāl idüp Rüstem’üñ göñli ārzū-yı seyāĥat eyledi. Ve yine Ǿasker-i Įrān 

Belħ’ı iħāŧa (21) ve muħāśara eylediler. Ammā Cem Şāh’uñ oġulları Feraħ ve Ķaŧġar 

tenhā müşāvere idüp: “Evvel ve āħir Būrzū-yı Kūçek Rüstem’e (22) ķarşu ŧuramaz ve 

ŧurmaġa daħı ķādir degüldür. İmdi muķaddem Keyħusrev’e bir ħiźmet yanaşup 

yanında maķbūl ve muķarreb olalım.” (23) diyüp ķalǾanuñ muǾteber aǾyānından biraz 

kimse daǾvet idüp bunlara altunlar virüp vaǾdler eylediler. Ve müşāvere eylediler (24) 
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kim Būrzū-yı Kūçek bir daħı ŧaşra çıķarsa ġayrı ķalǾaya ķomayalar. Ammā muķaddem 

Keyħusrev Kāmrān’a bir kerre bildirelim. Tā kim (25) ĥiźmetümüz maǾlūm olsun.” 

didiler. İttifāķ ile Feraħ şeh-zādeyi gönderdiler. Feraħ şeh-zāde kimsenüñ ħaberi yoķ 

iken ķalǾadan [402a] (1) ķalǾadan çıķup Keyħusrev’e geldi ve buluşdı. DuǾā idüp: “İy 

Şāh-ı heft-i kişver! Eger bize Deşt-i Serā’yı virürseñ (2) Būrzū-yı Kūçek ŧaşra çıķduķda 

ķapuyı açup içeri ķomayalım.” didi. Keyħusrev: “Nola!” diyüp Feraħ’a ħılǾat geyürdi. 

Ve bį(3)-ĥadd altun ve cevāhir virdi. Feraħ dönüp ķalǾaya girdi. Ve Ķaŧġar’a gelüp 

Keyħusrev ile olan kelimātı naķl eyledi.  

 

(4) Ol gice geçüp śabāĥ oldı. Āfitāb-ı Ǿālemtāb ķulle-i ufķdan baş ķaldırup Ǿālemi nūr-

ı Yezdānį birle münevver ve müzeyyen (5) eyledükde Būrzū-yı Kūçek emr eyledi. 

Ceng-i ĥarbįler çaldırup yüz biñ sipāh ile ve cümle pehlivānları ile (6) Belħ’ı Ķaŧġar ve 

Feraħ’a ısmarladı. Kendi ŧaşra çıķup Įrān Ǿaskerine ķarşu śaf çekdi. Ve Būrzū-yı Kūçek 

meydāna girüp (7) luǾb-ı hüner Ǿarż eyledükden śoñra: “Gele yā Rüstem meydānuma. 

Bugün senüñ ile devlet śınaşalım.” diyü naǾra urdı. Berüden (8) Rüstem daħı Ebreş-i 

Gül-endām’ı yanar āteş gibi meydāna sürüp Būrzū-yı Kūçek’üñ öñin aldı. Söyleşürek 

azġaşup cenge (9) başladılar. ǾĀķıbet Rüstem Būrzū-yı Kūçek’i kemerinden ķapup 

ķolına aldı. Ferhād dįvāne bunı görüp ĥayķırdı. At (10) sürüp irişdi. Rüstem’üñ ġāfil 

ķafasından iki ketfinüñ mā-beynine bir deste-çūb öyle urdı kim Rüstem’üñ miyānı (11) 

iki ķat olup Būrzū-yı Kūçek ķolından düşdi. Būrzū-yı Kūçek yine raħşına süvār oldı. 

Ammā Rüstem (12) dönüp Ferhād divaneye ĥamle idince Būrzū-yı Kūçek irüp eñseden 

Rüstem’e bir đarb urdı kim Rüstem’üñ gözinden (13) āteşler śaçıldı. Rüstem Ferhād 

dįvāneyi bıraġup Būrzū-yı Kūcek’e ĥamle idince dįvāne irüp bir deste-çūb urdı. (14) 

Rüstem dįvāneye dönince Būrzū-yı Kūçek irüp urdı. Rüstem ġayrı ġażaba gelüp āteş-

maĥż oldı. Ve ħışm-ıla öyle (15) bir naǾra ĥayķırdı kim Būrzū-yı Kūçek serāsime olup 

yıķıldı. Rüstem dönüp dįvāneye bir muşt öyle urdı kim dem-i (16) nefesi sįnesinde bend 

olup dırāz-be-dırāz yıķıldı. Hemān Rüstem irüp dįvānenüñ bir ayaġın iki ayaġı ile 

baśup (17) iki eliyle daħı bir ayaġından ŧutup öyle zūr eyledi kim çayır çayır eski bez 

gibi ħulķūmına varınca iki yırtdı. Dönüp (18) Būrzū-yı Kūçek’e gelince Ǿaskeri hücūm 

idüp Būrzū-yı Kūçek’i ķapdılar. Süvār eylediler. Rüstem nāmdār ol ġażab ile (19) 

Ebreş’e süvār olup kendin Būrzū-yı Kūcek Ǿaskerine urdı. Fi’l-ĥāl Ǿaskeri bölük bölük 

eyledi. Girüden (20) pehlivānlar daħı yüridi. Rüstem irüp Būrzū-yı Kūçek’üñ Ǿalem 

Ǿalemdārın ikişer pāre idüp Gįv ibn-i Kürdiz daħı (21) ceng içre Behmen ĥarāmiye rāst 
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gelüp nįze ile helāk eyledi. Būrzū-yı Kūçek gördi Ǿasker perişān oldı. (22) Dönüp ķalǾa 

ķapusına geldi. “Açuñ ķapuyı!” diyü naǾra urdı. Feraħ burc üzerine gelüp eyitdi: “İy 

dilāver! Düşmen (23) Ǿaskeri ķarşu ŧurup ceng eylerken ķaçup ķalǾaya girmek inśāf 

degüldür. Evvel düşmen Ǿaskerin münhezim eyle. (24) Andan ķalǾaya gir.” didi. Būrzū-

yı Kūçek: “Hay nā-bekār-ı küfrān-ı niǾme gördüñ mi baña virdügi cevābı?” diyüp 

döndi. (25) iy şeh-zāde ħoş sözüñ yirinde ammā şimdi felek-i ġaddār bį-vefālıķ eyledi. 

Baħt-ı nā-pāydār ve müsāǾade eylemedi. Böyle [402b] (1) iķtiżā eyledi. Hele gelüñ 

ķapuyı açuñ. Aşaġasın üçerüde müşāvere eylerüz.” didi. Feraħ eyitdi: “Dilāver, 

şimdiki ĥālde bizler (2) ķalǾayı açmaġa ķādir degülüz. Zįrā Keyħusrev’den ve 

Rüstem’den ķorķaruz.” didi. Būrzū-yı Kūçek bildi ki kendüye (3) ġayrı ķalǾadan fāǿide 

yoķdur. “Bārį düşmenden intiķām almış olayım.” diyüp uśūl ile bir ħadeng-i ser-tįz 

çıķarup (4) baĥr-i kemāna vażǾ eyledi. Ve tįz-destlik ile Feraħ’uñ sįnesine bir ħadeng 

öyle urdı kim sįnesinden güzer idüp (5) žahrından perrān oldı. Feraħ “Āh!” idüp 

burcdan aşaġa düşüp pāre pāre oldı. Ķaŧġar’a ħaber eylediler. Ķaŧġar birāderi (6) içün 

nāle vü feryād idüp geldi. Niçe tįr-endāzlar getürüp Būrzū-yı Kūçek’i tįr-i bārān 

eylediler. Būrzū-yı (7) Kūcek tįr-i bārān eyledüklerine Kūçek ĥayf u dirīġ iderek bir 

semte revān oldı.  

 

Behrām ve Kāpūs on iki (8) biñ Deşt-i Serā493 Ǿaskeri ile Būrzū-yı Kūcek’den 

ayrılmayup ol yire geldiler kim vālidesi Gordāferįd kendüsin (9) vażǾ idüp Ŧūs gelüp 

başın kesdügi yir idi. Raħşından inüp ol yirde nālān olup biraz girye eyledi. (10) Andan 

yanında olanlara eyitdi: “Begler{e} bize şimden girü Įrān ülkesi devr oldı. Benüm 

murādum bundan ķalķup (11) Tūrān’a geçüp Efrāsiyāb’a varup ser-fürū idüp eger redd 

eylemez ise ħiźmetinde olmaķdur. Hā nihāyet Siyāveş (12) gibi beni de ķatl eyleye.” 

didi. Behrām ve Kāpūs maǾķūl gördiler. Ol gice Įrān Ǿaskerine on iki biñ Ǿasker (13) ile 

bir eyü şeb-ĥūn idüp vāfir ĥasāret eyledi. Oradan dönüp “Ķandasın Tūrān?” diyüp 

revān oldı. (14) Įrān Ǿaskeri śabāĥ olınca birbirin ķırup śabāĥ olduķda gördiler kim 

içlerinde yād bir kimse yoķdur. Hep (15) birbirin ķırmışlar. Pehlivānlar Būrzū-yı Kūcek 

eyledügin ħaber alup: “Ardınca gidelim.” didiler. Rüstem rıżā virmedi. (16) “Ķaçanı 

ķovmaķ olmaz.” didi. Pehlivānlar: “Şimden girü Rüstem ķocadı. Üşenür oldı. Bārį 

yirine Ferāmurź’ı śāĥib-ķırān (17) idüp kendi Ǿişret ve śoĥbete meşġūl olsa.” didi. 

                                                 
493 Metinde “Dest-i Serā”. 
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Rüstem’üñ bu güft-gū gūşına irüp göñli seyāĥat ārzū (18) eyledi. Bu arada Neyrem-i 

Ŝānįden gezüp seyāĥat eyledügi yirleri suǿāl idüp niçe Ǿacāyibāt ve ġarāyibāt şeyler 

(19) naķl idüp Rüstem’e sevķ-ı derūn ĥāśıl oldı ve seyāĥat eylemege kemāl mertebe 

rāġıb ve ŧālib oldı. (20) Nā-gāh ķalǾadan Ķaŧġar Şāh gelüp Keyħusrev Kāmrān öñinde 

yir öpdi. Ve Belħ’uñ miftāĥların getürüp şāha teslįm (21) eyledi. Şāh “Āferįn!” diyüp 

bir ħılǾat geyürdi. Andan śoñra cellāda emr eyledi. “Ur nā-bekāruñ boynın!” diyü. 

Ķaŧġar Şāh (22) feryād idüp: “Pādişāhum benüm cürmüm nedür? Saña Būrzū-yı 

Kūcek’den ķalǾayı alıvirdüm.” didi. Keyħusrev eyitdi: “MelǾūn (23) sen Būrzū-yı 

Kūcek ile birāder gibi bir yirde büyüdüñ. Bundan śoñra Būrzū-yı Kūcek saña kendi öz 

birāderinden (24) ziyāde riǾāyet eyledi. Getürüp seni babañ yirine pādişāh naśb eyledi. 

Sen anuñ iyiligin bilmeyüp bu berzaħa uġratduñ. (25) Baña ne ħayruñ olsa gerekdür.” 

diyüp başın kesdürdi. Ve ķalķup ķalǾayı żabŧ eyledi. Yine adına sikke ķazdırup [403a] 

(1) ķazdırup taħtında ķarār eyledi. Bundan śoñra Ǿaskere destūr virüp herkes vilāyetine 

gitdi. Kendü daħı bār-gāhın (2) devşirüp ħazįneyi ķaldurdı. Rüstem daħı oġulların alup 

Zābil’e gitdi. Bu śaded bunda tamām oldı.  

 

Gelelim (3) biz şimdi Būrzū-yı Kūcek śadedine. Ammā eź-įn-cānib rāvį-i şįrįn-kelām 

öyle rivāyet eyler kim: Būrzū-yı (4) Kūçek çünkim şebħūn idüp gitdi. Ŧoġrı Tūrān 

yaķasına geçüp bir yirde nüzūl eyledi. Ve bir nāme inşā (5) idüp Behrām-ı Ĥadeng-

endāz ile Efrāsiyāb’a irsāl eyledi. Behrām bir gün Behiştkend’e varup sarāy-ı 

Efrāsiyāb’a (6) irdi. Dįvān ķapusında kendin Ǿarż eyledi. Bevvāblar Efrāsiyāb’a Ǿarż 

idüp destūr oldı. Behrām içeri (7) girüp Efrāsiyāb öñinde zemįn-pūs idüp nāme-yi 

Kūçek’i virdi. Efrāsiyāb alup dānā eline virdi. (8) Dānā ķırāǿat eyledi. Mefhūm-ı nāme: 

“İy Şāh-ı Türkistānį! Eger beni redd eylemeyüp ķabūl iderseñ ħāk-i pāye varup 

baķıyye-i (9) Ǿömrimi ħiźmetüñde geçüreyim. Zįrā şimden girü Įrānįler ile benüm 

ülfetim muĥāldür. Eger ķabūl eylemezseñ aña göre şāfį (10) cevāb irsāl idesin. Ben de 

başum tedārügin görüp bir āħar yire daħı gidem.” diyüp ħatm-i kelām eylemiş. 

Efrāsiyāb (11) nāme-i Kūcek’den bu cevābı işidüp şād oldı. Evvelden daħı Būrzū-yı 

Kūçek’üñ vasfın işitmiş-idi. “Śafā geldi, (12) ħoş geldi. Başum üzere yiri var. 

Muķaddem pederi Būrzū daħı benüm perverdüm idi. Aña riǾāyet idüp pederi (13) 

maķāmında manśıb da vireyim.” didi. Ve Pįrān’ı istiķbāl daǾvete gönderdi. Pįrān gelüp 

Būrzū-yı Kūçek ile görüşdi. (14) Ve alup taǾžįm ü tekrįm iderek Efrāsiyāb’a getürdi. 

Būrzū-yı Kūçek Efrāsiyāb ĥużūrına girüp yir öpdi. (15) Ve Efrāsiyāb’uñ varup dest-i 
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dāmenin pūs eyledi. Efrāsiyāb daħı: “Ħoş geldüñ dilāver!” diyü Ǿažįm ikrām eyledi. 

Ve śol (16) pāy-i taĥt śandalįsin virüp riǾāyet eyledi. Būrzū-yı Kūçek on iki biñ er-ile 

Efrāsiyāb’a bende olup ķaldı. (17) Bugün Efrāsiyāb’a şekvācılar gelüp Eşkūh ve Nestūh 

nām iki birāder pehlivānlar var idi. Anlardan şikāyet (18) eylediler. “Anlar bizi 

incidirler. İlimüz urup ġāret iderler. Biz de varup sizden şāh-ı Türkistān’a şikāyet (19) 

ve tažallüm eylerüz.” diyü ħaber gönderdük. “ ‘Varuñ benüm Efrāsiyāb’dan pākem.’ 

diyüp her biri öyle cevāb virdiler.” didiler. (20) Efrāsiyāb bu sözden ġażab-nāk olup 

kendi üzerlerine gitmek murād eyledi. Būrzū-yı Kūçek Efrāsiyāb’a (21) eyitdi: 

“Pādişāhum sen bunda kendi źevķuñda ol. Ben varup ĥaķlarından geleyim.” diyüp iźin 

ŧaleb eyledi. (22) Efrāsiyāb da iźin virüp Būrzū-yı Kūcek on iki biñ Ǿaskerin alup 

Behrām ve Kābūs ile ķalķup (23) ol şekvācıları öñine ķatup üzerlerine vardı. Muķābil 

olup anlaruñ daħı yigirmi biñ Ǿaskerleri (24) var idi. Ceng eylediler. Būrzū-yı Kūçek 

meydāna girüp Eşkūh öñin aldı. Būrzū-yı Kūçek Eşkūh’uñ (25) ĥamlelerin menǾ idüp 

bir đarb-ıla Eşkūh’ı ālūde eyleyüp bende çekdi. Ķarındaşı Nestūh girdi. Būrzū-yı 

Kūcek [403b] (1) anuñ da ĥamlelerin menǾ idüp bir đarb-ıla yıķdı. Ve bend eyledi. 

ǾAskeri ġulüvv eyledükde Būrzū-yı Kūcek on iki biñ (2) er-ile bunları ķarşulayup baśdı. 

Tįġı ħvāh-nā- ħvāh yüzlerin döndürüp bu yigirmi biñ Ǿaskeri münhezim (3) ve perįşān 

eyledi. Ve manśūr mužaffer döndi. Ve bu iki pehlivānı bend-i girān-ıla Efrāsiyāb’a 

getürdi. Efrāsiyāb (4) bunları ķarşusına getürdüp vāfir Ǿıtāb u Ǿıķāb eyledükden śoñra 

cellād eyledi. Bunlar aġlaşup Būrzū-yı (5) Kūçek’den meded ŧaleb eylediler. Būrzū-yı 

Kūcek şefāǾat idüp Efrāsiyāb bunlaruñ günāhların Ǿafv eyledi. (6) Bunlar ķırķ biñ er-ile 

derūnį Būrzū-yı Kūcek’e tābiǾ oldılar. Mā-beyni bir zamān geçüp bir gün yine 

Efrāsiyāb (7) dįvān eyledi. Ġalebe dįvān iken biraz kimseler gelüp dād-ı feryād “İy şāh-

ı Tūrān! Peleng-serler maħlūķından (8) ilimüz diyārımuz ħarāb eyledi.” didiler. 

Efrāsiyāb: “Peleng-serler maħlūķı kimdür?” didi. Gelenler eyitdiler: “Pādişāhum 

başları (9) ķaplan başına beñzer. Lākin gövdeleri insan gibidür. Ne bulurlarsa lūt iderler 

yine giderler. Deryādan (10) gemiler ile gelürler. Gemileri daħı başķa bir gūnedür. 

Bizüm gemilerimüze beñzemez. Altları dendān-ı māhįdür.” didiler. (11) Efrāsiyāb daħı 

“Şimdi anlara kimi gönderelim?” didükde Būrzū-yı Kūçek eyitdi: “Ben giderem 

pādişāhum. Hemān (12) beni gönder.” diyüp bu kerre Būrzū-yı Kūcek ķırķ biñ er-ile 

pehlivānların alup gelen ādemleri öñine ķatup (13) Ǿazm-i rāh eylediler.  
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Bir gün ol köye geldiler kim deryāya yaķın idi. Būrzū-yı Kūcek ol yirde ķonup ķarār 

(14) eyledi. Köylüler bir yire gelüp Būrzū-yı Kūçek’e nüzūl niǾmet getürdiler. Būrzū-yı 

Kūcek daħı deryā ŧarafına nigeh-bān (15) ķodı. Ol maħlūķ ne zamān žuhūr eylerse gelüp 

ħaber vireler. Bir gün ol maħlūķuñ yine gemileri görindi. (16) Leb-i deryāya yaķın 

geldiler. Ol sefer Bebr-serler maħlūķın daħı uydırup iki dürlü ŧāǿife geldiler. 

Gemilerden çıķup (17) eŧrāfa yayıldılar. Nigeh-bānlar gelüp Būrzū-yı Kūçek’e ħaber 

virdiler. Būrzū-yı Kūçek ol ħadeng-endāzı (18) olan on iki biñ er-ile leb-i deryāya bu 

maħlūķuñ gemileri üzere taǾyįn eyledi. “Var ne ķadar gemileri var ise (19) āteşe yaķın.” 

didi. Behrām: “Nola!” diyüp on iki biñ er-ile leb-i deryāda olan gemilere gitdi. Ilġar 

ile (20) varup gördi. Bu maħlūķ gemileri bıraġup gitmişler. Behrām bu gemileri cümle 

āteş urup yaķdurdı. Bir dāne (21) ķalmadı. O yañadan Būrzū-yı Kūcek daħı otuz biñ 

miķdārı Ǿasker ile yüriyüp bu Peleng-serlere muķābil (22) oldı. Peleng-serler ve Bebr-

serler Būrzū-yı Kūcek Ǿaskerin görüp bir uġurdan hücūm eylediler. Būrzū-yı Kūçek 

(23) bir naǾra öyle urdı kim bu ķavm serāsime olup ķaldılar. Būrzū-yı Kūcek otuz biñ 

mübāriz ile ve Eşkūh ve Nestūh (24) ve Kāpūs ile Peleng-serlere giriş girdi kim fi’l-ĥāl 

bu ķavmüñ yüzin çevirdiler. Bunlara ķılıc urup ķova ķıra (25) bunları deryā kenārına 

sürdiler. Bunlar Ǿaķıllarınca gemilerine cān atup gitdiler. Tā kim leb-i deryāya geldiler 

ne gördiler. [404a] (1) gördiler. Gemileri cümle iĥrāķ-ı bi’n-nār olmış yanar. Bunlaruñ 

ġayrı gücleri üzilüp ilerüsi āteş girüsi ķılıc (2) nā-çār dönüp cān ĥaķķına ceng eylediler.  

 

Netįce-i murād Būrzū-yı Kūçek bunları ol mertebe ķırdı kim dil çıķmadı. (3) Cümlesi 

ŧuǾme-i dendān-ı tįġ-ı perrān oldı. Būrzū-yı Kūçek üstādlar getürdüp kendi ķalıbını 

tucdan dökdürdi. (4) Ve bunlaruñ gelecekleri maĥalde leb-i deryānuñ bir açıķ yirine ol 

ķalıbı diküp ŧılsım itdürdi. Ķacan bu ķavm gelüp ŧaşra çıķmaķ (5) murād idince ol 

tucdan ķalıbı görüp dönüp ķaçarlardı. Ve Būrzū-yı Kūcek ol ķavmüñ kellesinden bir 

ķalǾa yapdı. (6) Ve bu fetĥi Efrāsiyāb’a bildürüp ol yirde bir ķalǾa binā eylemek murād 

eyledi. Ve istįzān eyledi. Nestūh dilāver ile gönderdi. (7) Nestūh bir gün Efrāsiyāb’a 

gelüp müjde nāmeyi virdi. Efrāsiyāb oķıyup şād oldı. Ve biraz ħazįne gönderüp (8) 

ķalǾa bināsına iźin virdi. Būrzū-yı Kūçek’e ħazįne ve iźin nāme geldükde şād olup emr 

eyledi. Üstādlar (9) cemǾ olup az zamānda ol yirde bir metįn ķalǾa binā itdirüp adın 

Źer-peleng-serān ķodı. ĶalǾadur tamām olduķda (10) Efrāsiyāb’a daǾvet-nāme 

gönderdi. Ol yire daǾvet eyledi. Nāmedür Efrāsiyāb’a varup mefhūmına ıŧŧılāǾ ĥāśıl 

(11) eyledükde bütün Tūrān-zemįn dilāverleri ile süvār olup geldi. Būrzū-yı Kūcek 
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istiķbāl itdirüp getürdi. (12) Efrāsiyāb’ı ķondurdı. Üç gün żiyāfet eyledi. Efrāsiyāb Źer-

peleng-serān’ı begendi, ĥažž eyledi. Ve eŧrāf u eknāfdan ħalķ (13) sürüp şehri ŧoldurdı. 

Ķırķ biñ Ǿaskeri de Būrzū-yı Kūçek’üñ var idi. Cümlesin ol şehre yirleşdürdi. (14) 

Andan birķaç gün Efrāsiyāb ol ķalǾada Būrzū-yı Kūcek ile Ǿişret eyleyüp bir gün 

ķalķup Tūrān diyārın (15) seyr ü temāşā iderek Behiştkend’e gelüp taħtında ķarār eyledi. 

İşte Būrzū-yı Kūçek daħı o ķalǾada Ǿişret eyleyüp (16) bir gün ķalķup ķırķ biñ er-ile 

Türkistān’uñ bir Ǿāśį semti var idi. Efrāsiyāb iźniyle ol yiri urup (17) ġārāt eyledi. Vāfir 

ħazįne eline girdi. Ol ħazįne ile Ǿasker yazup ķırķ biñ Ǿasker daħı peydā eyledi. 

MecmūǾ-ı (18) Ǿaskeri seksen biñ oldı. Bir gün ķalķup Behiştkend’e geldi. Dįvān-ı 

Efrāsiyāb’a girüp yir öpdi. Getürdigi (19) peşkeşleri virüp śol pāy-i taħtda geçüp ķarār 

eyledi. Efrāsiyāb Būrzū-yı Kūçek’den suǿāl eyledi: “Dilāver bu ķadar (20) Ǿaskeri 

neylersin?” didi. Būrzū-yı Kūçek: “Pādişāhum bu Ǿaskeri anuñ-çün tedārük eyledüm 

ki Įrān’uñ bir ŧarafın urup (21) Keyħusrev ve Rüstem’e bir raħne geçmek murādumdur. 

Lākin senden destūr isterem.” didi. Efrāsiyāb eyitdi: “Olmaz dilāver. Şimdi (22) biz śulĥ 

üzereyüz. Bi-lā-sebeb śulĥı bozmaķ eyü maǾnā degüldür. Śoñra yine aramuza Ǿadāvet 

düşüp ceng u cidāl iķtiżā (23) eyler. Hele şimdi ŧursun. Görelim ne žuhūr eyler. Bir kerre 

müşāvere eyleyelim.” didi. Būrzū-yı Kūçek: “Söyleyem.” didi. Gerşįvez (24) 

“Muķayyed olma.” diyü Kūçek’e işāret eyledi. Būrzū-yı Kūçek daħı ġayrı muķayyed 

olmadı. Birazdan ķalķup Būrzū-yı Kūcek (25) Ǿaskere gitdi. Gerşįvez biraz Tatar’a 

taǾlįm eyledi. “Yarın gelüp Efrāsiyāb’dan aķın isteyüñ.” diyü. Ve tenhā varup Būrzū-

yı Kūçek’e buluşdı. [404b] (1) “İşte ben Tatar’a taǾlįm eyledüm. Yarın gelüp aķın 

isteseler gerekdür. Sen de ve ben de Tatar’a iǾānet idüp ‘MaǾķūl olan iźin (2) 

virmekdür.’ diyelim. Ve sen Efrāsiyāb’a: ‘Pādişāhum eger zūr olur ise sen cürmi 

benüm üzerime at. ‘Ben rıżā virmedüm (3) ancaķ işte Būrzū-yı Kūçek varup böyle 

eylemiş. Benüm ħaberim yoķdur.’ di. Baña suǿāl olunursa ben cevābın virürem.’ di. (4) 

Bundan śoñra Efrāsiyāb ġayrı ‘Yoķ!’ dimez. Biraz Tatar Ǿaskeri daħı alup varur 

Įrān’uñ bir ŧarafın urup ħarāb-ı yebāb (5) eylersin. Śoñra ne žuhūr eylerse aña göre 

tedārüki görilür.” didi. Būrzū-yı Kūçek bu sözi ķabūl idüp ol (6) gice geçdi. Śabāĥ oldı. 

Yine ķalķup dįvān-ı Efrāsiyāb’a vardılar. Būrzū-yı Kūcek yir öpdi. Ve geçüp 

śandalįsinde oturdı. (7) Efrāsiyāb yanında Gerşįvez daħı gelüp vezāret mesnedinde 

ķarār eyledi. Nā-gāh Tatar Ǿaskerinden iki biñ miķdārı Türk Tatar (8) gelüp dįvān-ı 

Efrāsiyāb’uñ der-dįvān-ħānesinde yıġınaķ idüp ġulüv eylediler. Efrāsiyāb bunları 

görüp: “Bre nedür bu (9) ġulüvnuñ aślı?” didükde bevvāblar girüp: “Pādişāhum iki biñ 
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miķdārı Tatar Ǿaskerisi gelüp pādişāh-ı Tūrān’a buluşmaķ isterler.” (10) didiler. 

Efrāsiyāb destūr virüp içeri birazı girdiler. Efrāsiyāb öñinde yir öpüp aķın ŧaleb 

eylediler. Efrāsiyāb: “Şimdi (11) zamānı degüldür.” diyü destūr virmedi. Hemān Būrzū-

yı Kūçek nuŧķa gelüp: “İy şāh-ı Tūrān! Niçün iźin virmezsin? (12) Ķo bir ālāy sipāh 

varup ġanįmet alup ŧoķ ŧoyum olsun. İşte seksen biñ Ǿasker daħı benüm var. Eger saña 

bir söz (13) gelürse benüm üzerime at. ‘Ķabāĥati iden oldur. Benüm bundan ħaberim 

yoķdur.’ diyü başuñdan ġavġāyı śavuşdur. Ben ħaśmum ile (14) söyleşürem.” didi. 

Gerşįvez daħı “Belį birāder maǾķūl olan budur. Bilürsin Ǿaskerį ŧāǿifesi bir Ǿārsuz 

ķavmdür. Başuñdan (15) bu ġavġāyı sen śav. Ne ĥālleri var-ısa görsünler.” didi. 

Efrāsiyāb daħı destūr virdi. Tatar Ǿaskerinden yüz biñ miķdārı (16) ħāżır oldı. Seksen 

biñ Ǿasker de Kūçek’üñ. MecmūǾı yüz seksen biñ Ǿasker oldı. Göñli dileyen 

pehlivānlardan biraz (17) dilāver daħı ĥāżırlanup bir gün Behiştkend öñinden ķalķup 

çapul eylediler. Ceyĥūn kenārına geldiler. Śuyı yıldırup (18) Įrān yaķasına geçdiler. Bir 

yirde inüp müşāve[r]e eylediler. “Şimdi bu araya yaķın Sipend’dür. Gice varup 

añsuzın ĶalǾa-i Sipend’i (19) muĥāśara idüp uralım. Keyħusrev’e ħaber śalıvirmeyelim. 

Göz açdurmayup ķalǾaya śarılalım.” didiler. Bu rāy śavāb görüp (20) oradan binüp 

çapdılar. Śabāĥa yaķın gelüp ĶalǾa-i Sipend’i ķat-ender-ķat ķuşadup śabāĥ erkenden 

ķalǾa ķapuları (21) güşād olınca Ǿasker-i Tatar ķapulardan içeri ķoyulup ŧoldılar. Ve 

apansuz ķılıc urup ķalǾa ķavmi bu ĥāli görince (22) “Amān!” diyüp ķalǾayı teslįm 

eylediler. Būrzū-yı Kūçek ĶalǾa-i Sipend’i żabŧ eyledi. Ve ol sāǾat bir nāme yazup (23) 

Efrāsiyāb’a irsāl eyledi. Nāme Efrāsiyāb’a gelüp oķıdı. “İy şāh-ı Tūrān! DuǾā ve 

himmetüñüz berekātıyla gelüp ĶalǾa-i Sipend’i (24) āsān-ı ŧarįķ ile fetĥ eyledük. Eger 

murād iderseñüz gelüp żabŧ idesüñüz. Biz bir āħar ķalǾaya daħı gidelim.” dimiş. 

Efrāsiyāb (25) Ħān şād olup tįz emr idüp Ǿasker tedārük eyledi.  

 

Üç gün içinde ne ķadar Ǿasker ĥāżır494 oldıysa alup Ǿazm-i [405a] (1) Ǿazm-i Sipend 

eyledi. Bir gün Sipend’e gelüp dāħil oldı. Būrzū-yı Kūçek Efrāsiyāb’ı ķarşulayup 

ķondurdı ve getürüp ĶalǾa-i Sipend’üñ (2) miftāĥların Efrāsiyāb’a teslįm eyledi. 

Efrāsiyāb taĥsįn idüp Būrzū-yı Kūçek’e ħılǾat geydürdi. Ve Gerşįvez’i Būrzū-yı (3) 

Kūçek’üñ yanına ķoşup ĶalǾa-i Kābil üzerine taǾyįn eyledi. “Varup ĶalǾa-i Kābil’i 

daħı alabilürseñüz ġayrı işümüz rāstdur.” (4) didi. Būrzū-yı Kūçek yine yüz seksen biñ 

                                                 
494 Metinde “ĥāśır”. 
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er-ile Gerşįvez’i aldı. Ve kendi pehlivānların alup Kābil üzerine gitdiler. Bir gün (5) 

gelüp ĶalǾa-i Kābil’i ĥiśār eylediler. Mihrāb-ı Kābilį iş görmiş kimesnedür. Ħaber-dār 

olup ķalǾa ķapuların acmadı. Burc-ı bārū üzerine (6) Ǿasker ķoyup cenge başladı. Ve tįz 

el altından Belħ’e ħaber uçurdı. Bir ħaber de Zābil’e Rüstem’e gönderdi. Ammā 

Būrzū-yı Kūçek muķaddem (7) ĶalǾa-i Sipend’i gelüp żabŧ eyledükde bir kimesne fırśat 

bulup cān atup Belħ’e gelüp şāh-ı Įrān’a buluşup: “Pādişāhum! Būrzū-yı (8) Kūçek 

gelüp añsuzın ĶalǾa-i Sipend’i baśup aldı.” didiler. Keyħusrev Kāmrān bu ħaberi 

işidince dil-teng olup tiz bir nāme yazup Rüstem’e Zābil’e (9) gönderdi. Ve eŧrāf u 

eknāfa ħaberler gönderüp Ǿasker tedārügine meşġūl oldı. Der-Ǿaķab bir nāme daħı 

Mihrāb-ı Kābilį’den (10) geldi. Keyħusrev oķıtdı. Dimiş ki: “Benüm pādişāhum Būrzū-

yı Kūçek Efrāsiyāb’uñ ķarındaşı Gerşįvez ĥarāmzāde ile gelüp ķalǾayı (11) muĥāśara 

eylemişdür. İmdād idesiz. Ve’s-selām.” Keyħusrev Kāmrān tekrār Rüstem’e bir nāme 

daħı “ǾAle’l-Ǿacele gelesin Kābil ķalǾası (12) daħı giderse iş müşkil olur. Zįrā ĶalǾa-i 

Kābil Įrān’uñ kilįdidür. Śoñra zaĥmet çekilür.” diyü tamām idüp Kürdiz Pįr ile (13) 

gönderdi. Muķaddem gönderdügi nāme Rüstem’e gelüp oķıdı. ĶalǾa-i Sipend’i 

almışlar. Rüstem: “Tįz tedārük görülsün.” diyüp (14) Ǿasker ĥāżır oldılar. Nā-gāh 

Mihrāb-ı Kābilį’den daħı nāme gelüp oķıdı. “Devletlü śāĥib-ķırān! ĶalǾa-i Kābil’i 

Būrzū-yı Kūçek (15) gelüp añsuzın muĥāśara eyledi. Eger gelüp Ǿacele ile irişmez iseñ 

Būrzū-yı Kūçek ĶalǾa-i Kābil’i alur.” dimiş. Rüstem bu kerre (16) fikr eyledi. “Şimdi 

kendi ķalķup Kābil üzerine gitse śoñra Keyħusrev ‘Benüm ķanum üzere niçün ĥareket 

eylemedüñ.’ diyü incinür.” (17) diyüp Ferāmurź’a eyitdi: “Ciger kūşem! Sen Ǿaskerüñ 

alup bundan Kābil üzere yüriyüp Kābil şāhuñ imdādına iriş. Ben Belħ’e (18) varup 

göreyim Keyħusrev’üñ murādı nedür? Ķanda gider?” didi. Ferāmurź: “Nola!” diyüp 

kendi ķırķ biñ Ǿaskerin alup Ǿazm-i Kābil (19) eyledi. Rüstem daħı tedārügin görüp 

ķalķdı. ǾAzm-i Belħ eyledi. Bir ķonaķ gelüp ķonduķda ħāŧırına Rüstem’üñ bir nesne 

gelüp (20) Cihān-baħş’ı daǾvet eyledi. Cihān-baħş geldükde: “Oġul şundan Ǿaskerin 

alup var. Pederüñ Ferāmurź’uñ ardınca Kābil’e ŧoġrı (21) git, bile bulun. Şāyed iķtiżā 

ide.” didi. Cihān-baħş daħı: “Nola!” diyüp on iki biñ Ǿasker ile Ǿazm-i Kābil eyledi.  

 

O yañadan (22) Keyħusrev Kāmrān Rüstem’e nāme gönderdükden śoñra Kābil’den daħı 

nāme gelince Keyħusrev ol sāǾat Rüstem’e ħaber gönderdi. (23) Ve müşāvere idüp 

“Elbetde Rüstem ŧoġrı bunda gelür. ĶalǾa-i Sipend’i ħōd alınmış ġayrı alınacaķ Kābil 

ķalǾası elde iken imdāda (24) muĥtācdur.” diyüp Gįv’i Kürdizyān üzere serdār idüp 
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Bįjen daħı bile yanlarına yüz biñ Ǿasker ķoşup Kābil üzere (25) gönderdi. Birķac günden 

śoñra Rüstem gelüp Keyħusrev Kāmrān ķarşuladı. Rüstem Belħ öñine ķonup şāh ile 

görüşdi. Keyħusrev Kāmrān [405b] (1) Rüstem’e eyitdi: “Gördüñ mi yā Rüstem, 

nebįre-źāduñ Būrzū-yı Kūçek’üñ itdügi işe.495 Biraz Tatar Ǿaskeri ile gelüp ĶalǾa-i 

Sipend’i almış. (2) Şimdi ĶalǾa-i Kābil üzere gitmiş.” didi. Rüstem: “İşitdüm 

pādişāhum ben daħı Ferāmurź’ ile Cihān-baħş’ı Kābil üzere gönderdüm.” (3) didi. 

Keyħusrev daħı eyitdi: “Yā Rüstem! Ben daħı Gįv ile Kürdizyān’ı gönderdüm.” didi. 

Rüstem: “Pek maǾķūl eylemişsin pādişāhum.” (4) diyüp birķac gün içinde gelüp cemǾ 

olan Ǿaskeri ĥesāb eylediler. Üç kerre yüz biñ Ǿasker gelmiş.496 Anları alup bir gün 

Belħ (5) öñinden Ǿazm-i Sipend eylediler.  

 

Gelelim şimdi biz Gįv aĥvāline. Gįv yüz biñ er-ile bir gün Kābil üzerine geldi. Gördiler 

Būrzū-yı (6) Kūçek Tūrān Ǿaskeri ile ĶalǾa-i Kābil’i ĥıśār idüp ceng eyler. Ol gün ġayrı 

bunlar yüriyiş eyleyüp ķalǾaya sarılmışlardı. (7) Gįv Kürdizyān ile ve yüz biñ güzįde 

sipāh-ı Įrān ile naǾaralar urup kendilerin Tūrān Ǿaskerine urdılar. Gįv (8) ceng idüp 

giderken ķarşudan Eşkūh-ı497 Türkistānį’ye muķābil gelüp bir nįze ile aķdardı. Geçüp 

gitdi. Ardınca ķarındaşı (9) Nestūh gelüp elinde ķılıc Gįv’e bir tįġ ĥavāle eyledi. Gįv’e 

Nestūh’uñ tįġ ĥamlesin redd idüp irişdi. Nestūh’uñ gögsine (10) bir nįze urup yardı. 

Nestūh’ı daħı zaĥm-dār eyledi. Andan geçüp Kāpūs’a rāst geldi. Gįv anı da zaĥm-dār 

eyledi. Bu kez (11) Hūmān’a rāst geldi. Hūmān’ı daħı zaĥm-dār eyledi. Yārmān’a rāst 

geldi. Anı da zaĥm-dār eyledi. Būrzū-yı Kūcek meger (12) gürz-ile ĶalǾa-i Kābil’üñ 

ķapusın dögerdi. Girüden vāveylāyı işidüp “Bre bunuñ aślı nedür?” diyü ķalǾa ķapusın 

bıraķdı. (13) Ve raħşına süvār olup girü döndi. Gördi Ǿaskerde bir ceng u āşūb vardur 

kim olmaz. Nā-gāh “Benem Gįv, benem Bįjen, benem (14) Ruĥĥām, benem Hecįr, 

benem Gejdehem, benem filān” diyü naǾralar urdılar. Būrzū-yı Kūçek bildi ki Įrān 

Ǿaskeri gelüp irişdi. (15) Ceng içre Eşkū[h]’a rāst geldi. Zaĥm-dār olmış. Suǿāl eyledi. 

“Gįv dirler bir pehlivān zaĥm-dār eyledi.” didi. (16) Būrzū-yı Kūçek anı geçüp 

Nestū[h]’a rāst geldi. Ol daħı zaĥm-dār. Anuñ ardınca Hūmān’a, Yārmān’a rāst geldi. 

Suǿāl (17) eyledi. “Bizi Gįv ibn-i Kürdiz zaĥm-dār eyledi.” didiler. Būrzū-yı Kūçek: 

“Bre ne yabana söyler bu gec-nažar nā-bekār?” diyüp ileri (18) yüridi. Gįv daħı öteden 

                                                 
495 Metinde “ise”. 
496 Metinde “gelmis”. 
497 Metinde “Eşāde”. 
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gelürdi. İttifāķį birbirlerine rāst gelüp Būrzū-yı Kūçek: “İy nā-bekār kec-nikāh-ı āhen-

ger peçe ķaltabān! (19) Bu pehlivānları böyle zaĥm-dār eylemek senüñ yanuña ķalur mı 

śanursın? Al imdi benden bu yādigārı.” diyüp irişdi. Gįv’e (20) bir đarb-ı gürz urdı. Gįv 

daħı Būrzū’nuñ gürzine gürz berāber virüp ne ĥāl-ise redd eyledi. Gįv daħı Būrzū-yı 

(21) Kūçek ĥamlesin menǾ idüp bir gürz urdı. Būrzū-yı Kūçek daħı Gįv’üñ đarb-ı gürzin 

menǾ idüp biraz (22) gürz cengi eylediler. Gįv gördi, gürz-ile cengüñ fāǿidesi yoķdur. 

Gürzi ŧarafeyle śalup el nįzeye urdı. (23) İrişüp Būrzū-yı Kūçek’e bir nįze ĥavāle eyledi. 

Būrzū-yı Kūçek siper berāber virdi. Ammā Gįv’üñ nįzesi Būrzū-yı (24) Kūçek’üñ āyine-

i siperin pūs eyledükde parmaķ ħamįrden ve sūzen ĥarįrden ne resme güźer eylerse 

daħı āsān-ı güźer idüp (25) sįne-yi Būrzū-yı Kūçek’e uġradı. Hemān Būrzū-yı Kūçek 

siperin bendin alup sipere güşād virdi. Nįze-yi Gįv, Būrzū-yı [406a] (1) Būrzū-yı 

Kūçek’üñ siperin alup ŧoparladı gitdi. Būrzū-yı Kūçek bundan Ǿār idüp: “İy nā-bekār! 

Senüñ nįzeñ var ise benüm (2) daħı ħadengüm vardur.” diyüp el tįre urdı. Uzaķdan 

Gįv’üñ raħşınuñ alnın nişāna alup bir ħadeng öyle urdı kim (3) dümminden çıķdı. Raħş 

yıķılınca Gįv daħı üzerinden tekerlenüp başı bir ŧaşa rāst gelüp yarıldı. ǾAsker ġulüv 

idüp (4) Gįv’i ķapdılar.  

 

Ammā Ruĥĥām bu arada gelüp gördi. Birāderi Gįv zaĥm-dār olmış. Būrzū-yı 

Kūçek’üñ öñin alup cenge (5) şurūǾ eylediler. Būrzū-yı Kūçek Ǿāķıbet Ruĥĥām’ı daħı 

zaĥm-dār eyledi. Hecįr geldi, anı da zaĥm-dār eyledi. Bįjen gelüp gördi. (6) Būrzū-yı 

Kūçek pederin ve Ǿammuların zaĥm-dār eylemiş. “Hay nā-bekār Tatar-peçe!” diyüp 

irişdi. Būrzū-yı Kūcek’e bir đarb (7) urdı. Būrzū-yı Kūçek gerçi menǾ eyledi. Ammā 

zaĥmet çekdi. Ol daħı irüp Bįjen’e bir đarb-ı gürz ĥavāle eyledi. (8) Bįjen gürz berāber 

virüp arķada menǾ eyledi. Ammā ol daħı zaĥmet çekdi. Bu iki ādem ejderhāsın biraz 

gürz cengin (9) idüp Būrzū-yı Kūçek hemān gürzin ŧarafeyle śalup el tįr ü kemāna urdı. 

Bir ħadeng-i ser-tįzi baĥr-i kemāna vażǾ (10) idüp iç ķabżadan güşād virdi. Bįjen tįziyye 

siper ķapup berāber ŧutdı. Ammā ħadeng āyine-i siperden güźer idüp (11) Bįjen’üñ śol 

bāzūsına bir zaĥm urdı. Bįjen daħı bir ħadeng atup Būrzū-yı Kūçek siper ile Bįjen’üñ 

ħadengin (12) menǾ eyledi. Ve bir ĥadeng daħı urup Bįjen’i zaĥm-dār eyledi.  

 

Ħulāśa-i kelām Būrzū-yı Kūçek Bįjen’e ölüme berāber yidi zaħm (13) ħadeng urdı. 

Bįjen atdı. Būrzū-yı Kūçek menǾ idüp vücūdına zaĥm irişdürmedi. Bįjen ġayrı Ǿāciz 

olup (14) cān ĥavliyle: “Bre hey nā-bekār! Senüñ tįrüñ var-ısa benüm de tįġum vardur.” 
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diyüp raħş sürdi ve irişdi. Būrzū-yı Kūcek’e (15) bir ķılıc ĥavāle eyledi. Būrzū-yı Kūçek 

siperin ķapup berāber virdi. Ammā Bįjen’üñ tįġı Būrzū-yı Kūçek’üñ siperine indükde 

(16) mantar gibi siperi iki bölük Būrzū-yı Kūçek’üñ śol omuzı başından tįġuñ ucı ilüp 

memesine inince yardı. (17) Andan tįġuñ ucı ķurtılup egerüñ öñ ķaşını daħı yufķaldup 

śaġ uyluġın yardı. Būrzū-yı Kūçek (18) “Āh!” idüp Ǿaķl dāǿiresinden gitdi. Bįjen daħı 

yidi yirden ķan aķmaķ ile bayıldı. Gerşįvez ħaber-dār olup ŧabl-ı ārām (19) çaldurdı. 

Berüden Įrān Ǿaskeri daħı çaldırup iki cānibden döndiler. Ve ķondılar. Būrzū-yı 

Kūçek’üñ Gerşįvez (20) zaĥmın śardırup ol bir pehlivānlaruñ daħı zaĥmların śardılar.  

 

Ħāśılı iki ŧarafda olan pehlivānlar cümle zaĥm-dār olmışlardı. (21) Zaĥmları śarılup ħoş-

bend oldı. İrtesi gün ceng olmadı. Nā-gāh Sipend ŧarafından tozlar belürdi. “Āyā ne 

ola?” diyüp (22) iki cānibden baķışdılar. Bād-ı śabā ķarşu varup ol tozı dāmeninden 

girįbānına varınca iki şaķķ idüp içinden (23) on iki Ǿalem žāhir oldı. ǾAlem sāyesinde 

bir pehlivān çįn-pūlād’a ġarķ olmış. Yaķın gelince gördiler. Gelen Pįrān ibn-i (24) 

Veyse’dür. Tūrānįler ķarşulayup getürüp ķondurdılar. Gerşįvez: “Ħoş geldüñ yā 

Pįrān!” diyüp görüşdiler. Ve ceng ne yüzden (25) olduġın naķl eyledi. Gerçi bizüm 

pehlivānlarımuz cümle zaĥm-dār oldı. Ammā anlaruñ da serverlerinde zaĥm-dār 

olmaduķ kimse ķalmadı.” [406b] (1) didi. Bįrān varup Būrzū-yı Kūçek ile görüşdi. 

Būrzū-yı Kūçek yaturdı. Oturmaġa liyāķatı yoġ-ıdı. Ol gice (2) geçüp śabāĥ oldı. 

Gerşįvez sözi ile ceng-i ĥarbį çaldırup śaf baġladılar. Andan Pįrān at sürüp meydāna 

(3) girdi. Ve naǾra urup er ŧaleb eyledi. Įrānįler daħı nā-çār süvār olup śaf baġladılar. 

Ammā Pįrān’uñ meydānına girer (4) pehlivān yoġ-ıdı. Cümlesi zaĥm-dār idi. “Nice 

idelim?” diyüp herkes Pįrān’a nažar eyledi. Nā-gāh anı gördiler. Belħ (5) ve Zābil 

ŧarafından tozlar āsmāna peyveste oldı. İki cānibden ol ŧarafa nigerān oldılar. Bād-ı 

śabā ķarşu varup (6) dāmeninden girįbānına varınca ol ġubārı iki şaķķ idüp içinden ķırķ 

Ǿalem žāhir oldı. Ķırķ biñ erüñ nişānesi (7) Ǿalem sāyesinde bir dilāver gök āhene ġarķ 

olmış. Altında bir Ǿacāyib raħş-ı heşt-pā, rikābında bir Ǿayyār-ı ŧarrār ħançer-güźār (8) 

yaķın gelince gördiler, gelen Ferāmurź-ı gord-ı leşker-şiken ol dilāver-i şįr-efgendür. 

Altında olan Heşt-pāy-ı Baĥrį (9) rikābında Śarśar-ı Sebük-bār üzerinde yitmiş iki pāre 

ālāt-ı śāĥib-ķırānį. Başında yidi dāne murġ-ı būķalemūn otaġası (10) flandra miŝāl 

rūzgār esdükçe mevc urur. Ķafasında ķırķ biñ musallaĥ ve müretteb Ǿasker gelüp irişdi. 

Ne (11) gördi, iki leşker birbirlerine muķābil olup śaf ŧutmışlar. Ve Pįrān ibn-i Veyse 

meydāna girmiş er ŧaleb eyler. Hemān (12) Ferāmurź Ǿaskere: “Siz ķonuñ.” diyüp kendi 
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meydāna girdi. Pįrān’uñ öñin alup “ǾAşķ olsun yā Pįrān!” didi. Pįrān (13) merĥabā 

eyledi. Ammā Ferāmurź’ı görince türbede yılan görmüşe dönüp ödi aġzına geleyazdı. 

Ferāmurź: (14) “Yā Bįrān! Ne ŧurursın, ĥamle eyle.” diyince Pįrān el nįze ve gürze urup 

üc ĥamle eyledi. Ferāmurź bį-bāk (15) ve bį-pervā Bįrān’uñ ĥamlelerin menǾ eyleyüp 

el gürze urdı. Ve irüp bir đarb öyle urdı kim Bįrān gürz (16) berāber virdi. Ammā pāydār 

olmayup đarb-ı gürz arķasında olan sipere indükde siperi çįnį ŧabaķ gibi ŧaġıldı. (17) Ve 

aġzından ķan gelüp miyānı iki ķat oldı. Ve lenger virince altında olan raħşınuñ bili 

kütür kütür ķırılup (18) yıķıldı. Bįrān daħı üzerinden bile yıķıldı. Ferāmurź işāret eyledi. 

Śarśar üzerine düşüp döge döge iki (19) elin ķafasına beste eyledi. Boġazına pālheng 

ŧaķup Ǿalem sāyesine iletdi. Ferāmurź naǾra urup er ŧaleb eyledi. (20) Gerşįvez gördi. 

Ferāmurź’dur hemān ŧabl-ı ārām çaldırup döndiler. Ferāmurź da dönüp bār-gāhına 

geldi.  

 

Üzerinden (21) ceng ālātın bıraġup Bįjen bār-gāhına geldi. Gördi, Bįjen yatur. Yidi 

yirden fitil işler. Ferāmurź Bįjen’üñ (22) ĥālin śorup tesellį virdi. Ve merhem-i 

Süleymānį virüp zaĥmın ħoş-bend itdürdi. Sāǿir dilāverlere daħı merhem-i (23) 

Süleymānį virüp yine bār-gāhına geldi. Bįrān’ı ĥapse śaldılar. Ötede Gerşįvez daħı 

zaĥm-dār olanlaruñ zaĥmına tįmār (24) idüp: “Yarın Ferāmurź ile ĥālimüz nice olur? 

Pehlivānlar da zaĥm-dār.” diyüp fikre vardı. Meger Şeydįz ǾAyyār (25) Gerşįvez ile bile 

idi. Gerşįvez’üñ Ǿaķlına gelüp Şeydįz’i çaġırdı. Tenhā: “Yā Şeydįz! Şimdi aĥvālimüz 

böyle [407a] (1) böyle oldı. Nice idelim? Elüñden gelür mi şol Ferāmurź’ı bir ŧarįķ ile 

dārūlayup getürmek ve Bįrān’ı ĥapsden (2) ħalāś eylemek? Eger idebilürseñ iki yüz 

filori vireyim.” didi. Şeydįz: “Yā Gerşįvez! Himmet-i mühmelātuñla iderem. (3) Ancaķ 

altun azdur. Bārį üç yüz eyle.” didi. Gerşįvez: “Bize öyle olsun. Tek hemān iş498 gör.” 

diyüp işte Şeydįz (4) aħşama muntažır oldı.  

 

Bu yañadan ol gice Ferāmurź daħı yorġun bir{i} yoldan geldi. Bir de geldügi gibi 

cenge (5) girdi. Ĥāśılı vaķt-ı ħvāb olınca śoĥbet idüp cāme-ħvābına girüp yatdı. Şeydįz 

ǾAyyār ise aħşamdan (6) gelüp tebdįl-i śūret gözedürdi.499 Tamām fırśat bulup geldi. 

İbtidā Ferāmurź’ı ħvābda iken dārūlayup çaldı. (7) Andan kilįm perdesine śarup 

arķasına urdı. İñleyürek ne ĥāl ise Ǿaskerden çıķarup Gerşįvez’e (8) getürdi. “İşte 

                                                 
498 Metinde “ateş”. 
499 Metinde “göredürdi”. 



 

 

436 

 

Ferāmurź’ı getürdüm. Varayım Bįrān’ı daħı getüreyim.” diyüp Ferāmurź’ı Gerşįvez’e 

teslįm eyledi. Ve kendi (9) ŧaban alup gitdi. Varup ĥaps-ħāne bār-gāhından Bįrān’ı daħı 

çalup getürdi. Gerşįvez hemān gice içre (10) Ferāmurź’ı Yārmān’a teslįm idüp ķırķ biñ 

er-ile Sipend’de Efrāsiyāb’a gönderdi. “Şāyed bunda çalarlar.” (11) diyü Yārmān zįrā 

eyü idi. Gice mürūr idüp śabāĥ oldı. Gördiler Ferāmurź cāme-ħvābında yoķdur. Her 

cānibi (12) cüst-cū eylediler. Nām-ı nişān bulunmadı. Ĥaps-ħāne bār-gāhında daħı 

gördiler Bįrān ġayb olmış. Bildiler kim Ǿayyār (13) işidür. Meger Ferāmurź gelince 

Mihrāb-ı500 Kābilį ķalǾa ķapusın açdırup Kābil ħalķı ile Ferāmurź’a istiķbāle çıķup (14) 

görüşmişlerdi. Şimdi Ferāmurź ġayb olınca Mihrāb-ı Kābilį: “Pehlivānlar zaĥm-

dārlardur. Şāyed Tūrānįlere bir ŧarafdan imdād (15) gele iş ber-Ǿaķs ola.” diyü 

pehlivānları cümle ķalǾaya ķodı. Kendi iki yüz biñ er-ile ŧaşrada ķaldı. Śarśar ǾAyyār 

(16) tebdįl-i śūret Gerşįvez bār-gāhına varup ħaber aldı kim Ferāmurź’ı Şeydįz ǾAyyār 

çalup Gerşįvez Yārmān ile Sipend (17) cānibine Efrāsiyāb’a göndermişler. Ardlarına 

düşüp bir ķonaķda irişdi. Bir ŧarįķ ile Ferāmurź’a yanaşup dārūsın (18) defǾ eyledi. Zįrā 

dārūlı ŧutarlardı. Ferāmurź kendüsine gelüp gördi. Cāme-ħvāb libāsı ile baġlu bir 

çādırda (19) ŧurur. TaǾaccüb idüp: “Bu ne ĥāldür?” diyü şamāta idüp bekciler gelüp 

gördiler kim Ferāmurź’uñ Ǿaķlı başına gelmiş. Bunlar ħavf (20) idüp segirtdiler. 

Yārmān’a ħaber virdiler. Ferāmurź’uñ dārūsı defǾ olmış. ǾAķlı başına gelmiş. ‘Beni 

kim baġladı?’ diyüp (21) çaġırur. İĥtimāldür kim bendin şikest idüp ħalāś ola.” didiler. 

Yārmān’uñ cān başına śıçradı. Yirinden sıçrayup (22) silāĥın ŧaķındı. Ĥaps-ħāne bār-

gāhına geldi. Ferāmurź gördi Yārmān’dur. “Yā Yārmān beni kim baġladı. Ve ķanda 

gidersin? (23) Beni nereye götürürsin?” didi. Yārmān daħı vuķūǾı501 üzere ħaber virdi. 

Seni şāh-ı Tūrān Efrāsiyāb Ħān ĥużūrına (24) iletsem gerek. Ancaķ yolda giderken 

zaĥmet virürsin yine seni dārūlasunlar.” didi. Ve geldi kim Ferāmurź’ı dārūlaya. 

Ferāmurź (25) zūr idüp bendin ķırdı. Yārmān dal-tįġ olup “Ferāmurź cıblaķdur.” diyü 

fırśatı ġanįmet bilüp üzerine yüridi. Ferāmurź [407b] (1) cüst atılup Yārmān’uñ śūretine 

bir sille-i śāĥib-ķırānį öyle urdı kim gözlerinden āteşler śaçılup ķılıc elinden düşdi (2) 

ve gitdi. Daħı zįr ü zeber oldı.  

 

Śarśar hemān muǾallāķ atup kendi śūretine girdi. Ferāmurź’a duǾā eyledi. Ferāmurź 

gördi (3) Śarśar’dur: “ǾAyyār sen bunda ne zamān geldüñ?” didi. Śarśar-ı Sebük-bār 
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daħı olduġı gibi naķl eyledi. ǾAsker bu ħāli görüp (4) firār eylemek dilediler. Ferāmurź 

“Oturuñ yiriñüzde elem çekmeñ. Eger giderseñüz sizi ķıraram.” didi. ǾAsker daħı 

yirlerinde (5) oturup ķaldılar. Ferāmurź Śarśar’a eyitdi: “Var Ǿayyār baña esb ü ālātum 

getür.” didi. Śarśar: “Be-ser-çeşm” diyüp (6) ŧaban aldı. Leşkere gelüp aĥvāli bildürdi. 

Mihrāb-ı Kābilį şād oldı. Meger Şeydįz ǾAyyār tebdįl bunda idi. Aĥvāli (7) duyup 

Gerşįvez’e varup naķl eyledi. Gerşįvez ġama düşdi. “Yine gelürse iş müşkil olur.” didi. 

Dönüp Şeydįz’e (8) eyitdi: “Yā Şeydįz! Varup Ferāmurź’ı yine bir ŧarįķ ile dārūlayup 

bend eylesen.” didi. Şeydįz: “Nola!” diyüp tebdįl-i śūret (9) Sipend yolına Ǿazm eyledi. 

Berüde Śarśar-ı Sebük-bār daħı Ferāmurź’uñ ālāt-ı ĥarbın alup İblāġ-ı Şeş-pāy-ı 

Baĥrį’yi aldı. (10) ǾAzm-i Ferāmurź eyledi. Bįrān ise meydāna girüp er ŧaleb eyledi. 

Mihrāb-ı Kābilį nā-çār berāber olup cenge başladılar.  

 

(11) Anlar cengde, biz gelelim bu ŧarafda Ferāmurź aĥvāline. Ammā rāvį ķavlince 

Śarśar-ı Sebük-bār Şeş-pāy-ı Baĥrį’yi ālāt-ı śāĥib-ķırānįsi (12) ile Ferāmurź’a getürüp 

Ferāmurź ālāt u eŝvābın geyindi. Dönüp Śarśar ǾAyyār’a “Var sen Yārmān’ı Ǿaskerde 

Mihrāb-ı Kābilį’ye teslįm (13) eyle. Ve yine baña irişin. Ben bunda Sipend’e varup 

Sipend’i Efrāsiyāb’uñ elinden aluram.” didi. Şeydįz ǾAyyār daħı tebdįl-i (14) śūret 

gelmiş diñlerdi. Śarśar: “Nola!” diyüp Yārmān’ı aldı. ǾAzm-i Kābil eyledi. Şeydįz 

Ferāmurź’ı ķoyup “Yārmān’ı evvel (15) ħalāś ideyim.” diyü Śarśar’uñ ardına düşdi. 

Ammā olmadı. Bir ŧarįķ ile fırśat bulup Yārmān’ı Śarśar’uñ elinden ħalāś (16) idemedi. 

Gördi olmaz, ilerü ŧaban ķaldırup vardı. Gerşįvez’e aĥvāli bildürdi. Gerşįvez on biñ 

miķdārı Ǿasker (17) ile Hūmān’ı ķarşu gönderdi. “Var ķarındaşuñı Ǿayyāruñ elinden 

ħalāś eyle.” diyü. Hūmān daħı eyüce olmış-ıdı. On biñ (18) Ǿasker alup Śarśar’a ķarşu 

yüridi. Bir maĥal yirde ķarşu gelüp Hūmān on biñ er-ile Śarśar’uñ üzerine yüridi. 

Śarśar (19) teber çeküp bunlara girişdi. Gāh teber gāh ķārūre-i neft ile on biñ Ǿaskeri 

perįşān idüp dögüşe dögüşe Yārmān’ı (20) leşkere ulaşdurdı. Hūmān’a virmedi. Bįrān 

bu maĥalle dek Mihrāb-ı Kābilį’yi ālūde idüp Ǿasker-i Mihrāb’ı meydāndan ķapdılar. 

(21) Ceng ķarışma olup Bįrān Ǿaskeri zebūn eyledi. Zįrā Įrān dilāverleri zaĥm-dār 

ķalǾada idiler. Hūmān ve Kābūs (22) ve Eşkūh ve Nestūh eyü olmışlardı. Lākin Būrzū-

yı Kūçek daħı ħasta idi. Zaĥmı ziyāde idi. Mihrāb-ı Kābilį tekrār süvār (23) olup 

derūndan Ħudā’ya niyāz idüp istiǾānet ŧaleb eylerken nā-gāh Belħ cānibinden tozlar 

belürdi. Bād-ı śabā ķarşu (24) varup dāmeninden girįbānına varınca iki şaķķ eyledi. 

İçinden on iki Ǿalem žāhir oldı. On iki biñ erüñ (25) nişānesi Ǿalem sāyesinde bir dilāver 
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çįn-pūlāda ġarķ olmış. Altında bir raħş-ı ejderį. Heybet ü śalābet ile gelür, ammā ne 

gelür! [408a] (1) ammā ne gelür! Yaķın gelince gördiler Cihān-baħş-ı Cihān-ārā’dur. 

Cihān-baħş daħı gelüp gördi. Ceng-i maġlūbedür. (2) On iki biñ Ǿasker ile kendin Tūrān 

Ǿaskerine urup alaķ bulaķ eyledi. Ceng içre Pįrān’a rāst (3) gelüp Pįrān daħı Cihān-

baħş’ı görüp ĥamle eyledi. Cihān-baħş Pįrān’uñ ĥamlelerin menǾ idüp bir đarb ile ser-

nigūn (4) eyledi. Ŧārıķ ǾAyyār rikābında idi. Bende çekdi. Ve ķılıc uraraķ Cihān-baħş 

Ǿalemlere irüp çalup Ǿalem ve Ǿalemdārı (5) ikişer pāre eyledi. Gerşįvez bu ĥāli görince 

Būrzū-yı Kūcek’i alup orduya geldi. Ne buldı ise alup Sipend’e (6) ŧoġrı firār eyledi. 

ǾAsker-i Tūrān bozılup ikisi bir yirde ķalmadı. Cihān-baħş gelüp Mihrāb-ı Kābilį’ye 

buluşdı. Mihrāb-ı (7) Kābilį Ciĥan-baħş’a duǾā ve taĥsįn idüp: “İy server-i Ǿālem! Eger 

gelüp irişmeseñ işüm tamām olmış-ıdı.” didi. Andan Tūrānįlerüñ (8) orduların żabŧ idüp 

Pįrān’ı ķarındaşı Yārmān yanında ĥaps eylediler. Cihān-baħş, Gįv ve Ruĥĥām ve Bįjen 

ve Hecįr (9) ile görişdi. Anlar da eyü olmışlardı. Lākin daħı bir ħoş ceng eylemege 

iķtidārları yoķ idi. Ħāśılı işte (10) bunlar bunda.  

 

O yañadan Gerşįvez Hūmān ve Eşkūh ve Nestūh ile firār idüp berāber gitdiler. Bir yire 

ķondılar. Girüden (11) ķaçup gelen Ǿasker yine anda biriküp cemǾ oldılar. Yüz biñ 

miķdārı oldılar. “Şimden girü Sipend’e gitmekden ġayrı çāre (12) yoķdur.” didiler. 

Ancaķ Şeydįz’i Gerşįvez girü gönderdi. “Varup Bįrān ile Yārmān’ı ħalāś eyle.” diyü. 

Şeydįz ǾAyyār (13) dönüp Kābil öñine geldi. Bunlar mesrūr ve manśūr Ǿayş u nūşda bį-

pervā idiler. Ol gice Şeydįz fırśat bulup (14) Pįrān ile Yārmān’ı ĥapsden ħalāś idüp birer 

at daħı peydā idüp bunları süvār eyledi. Murād eyledi kim (15) Cihān-baħş-ı Cihān-

ārā’yı daħı el irişdire. Ammā Ŧārıķ ǾAyyār’dan ħavf idüp: “Bre ne üzerime lāzım. 

Maķśūd (16) olan Bįrān ile Yārmān idi. Ħalāś eyledüm. Sāǿirinden ne isterem.” diyüp 

döndiler. Gerşįvez’üñ olduġı yire (17) geldiler. Bįrān ve Yarmān Gerşįvez’e buluşdılar. 

Şeydįz ǾAyyār daħı buluşup “Cihān-baħş’uñ bu cānibe gelmege şimdiki ĥālde (18) 

niyyeti yoķ.” didi. Bunlar daħı ķalķup Ǿazm-i Sipend eylediler. Būrzū-yı Kūcek biraz 

eyüce olmış-ıdı. İşte bunlar gelmekde.  

 

(19) Biz Ferāmurź-ı ser-āmede gelelim. Ferāmurź çünkim Śarśar’ı Yārmān ile Kābil’de 

Ǿaskere gönderdi. Kendi Yārmān’uñ ķırķ biñ (20) Ǿaskerine destūr virüp: “Varuñ gidüñ.” 

didi. Bunlar da dönüp Sipend üzere gitdiler. Ammā Ferāmurź İblāġ’ı sürüp Sipend’e 

(21) geldi. Gördi Efrāsiyāb Ǿasker-i Türkistān ile Sipend öñinde ķonup kendüsi Sipend 
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ķalǾasında şāh-ı Sipend’üñ sarāyın żabŧ (22) idüp taħtında ķarār eylemiş. Ol maĥal 

girüden Śarśar-ı Sebük-bār da gelüp yolda itdügi cengi ve Yārmān’ı leşkerde Mihrāb-

ı (23) Kābilį’ye teslįm eyledügin naķl eyledi. Ferāmurź “Benüm murādum Ǿayyār şimdi 

ķalǾaya girüp ĶalǾa-i Sipend’i Efrāsiyāb’uñ elinden (24) đarb-ı dest ile almaķdur.” didi. 

Śarśar: “Pek maǾķūl.” didi. Ferāmurź hemān ķalǾadan içeri yüridi. Yüzinde niķāb 

ķalǾadan (25) içeri girince niķābı refǾ idüp ŧoġrı dįvān-ı Efrāsiyāb’a yüridiler. Görenler 

segirdüp Efrāsiyāb’a varup: “Pādişāhum [408b] (1) Ferāmurź geliyor. Rikābında bir 

Ǿayyār-ıla.” didüklerinde Efrāsiyāb’uñ cān başına śıçradı. “Bre binüñ!” idüp ķalķdılar. 

Binen (2) binenüñ oldı. Sarāy ĥavlısına ŧoldılar. Ferāmurź gelince Efrāsiyāb: “Uruñ!” 

eyledi. Bu ķadar Ǿasker Ferāmurź’uñ üzerine (3) ġulüv eylediler. Ferāmurź el tįġa urup 

bunlara öyle girişdi kim ac ķurd ķoyuna ne resme girerse öyle (4) girüp kişver gibi 

ŧoġramaġa başladı. Efrāsiyāb ħışt ile gelüp Ferāmurź ħıştın tįġ ile çalup iki böldi. (5) 

Ve Efrāsiyāb’a zaĥm irişdürdi.  

 

Ĥāśıl-ı kelām Ferāmurź ol gün ol gice baśdı şemşįri. İrtesi gün Gerşįvez geldi. (6) 

Aĥvāli duyup Kūçek daħı eyü olmış-ıdı. Raħşına binüp cenge girdiler. Gerşįvez 

ŧaşrada olan Ǿaskeri daħı içeri alup (7) ķalǾa ķapusın bend itdürdi. “Göreyim sizi 

Ferāmurź’ı bir ĥāl-ile helāk idebileydük.” didi. Ammā Ferāmurź tįġ urup (8) Tūrānįleri 

tįġ āteşine yandırup feryād u fiġānları āsmāna peyveste oldı. Efrāsiyāb gördi iş bitmez. 

ĶalǾa (9) ķapusın açdırup “Ķandasın Behiştkend!” diyüp firār eyledi. Gören pehlivānlar 

ve Ǿasker ardlarına düşüp gitdi. Ferāmurź (10) yalñız Ǿasker-i Tūrān’ı bozup ħvāħ nā 

ħvāħ ķalǾadan sürüp çıķardı. İçerüde bir ferd ķalmadı Tūrān Ǿaskerinden. Sipend’i (11) 

żabŧ eyledi. Sipend ħalķı çıķup Efrāsiyāb ordusın yaġma eylediler. Ferāmurź Śarśar’ı 

Kābil cānibine gönderdi.  

 

(12) Ammā eź-įn-cānib rāvį eydür: Belħ öñinde Keyħusrev Kāmrān ve Rüstem-i Dāstān 

Cihān-baħş’ı gönderdükden śoñra bir gün ķalķup (13) Ǿazm-i Sipend eylediler. Tamām 

tā kim yiye ice ĶalǾa-i Sipend öñine geldiler. Ferāmurź ħaber-dār olup istiķbāl eyledi. 

Şāh ve Rüstem (14) daħı Ferāmurź’a taĥsįn ķat ķat ħılǾat geyürdiler. Ferāmurź olduġı 

gibi naķl eyledi.  

 

O yañadan Śarśar-ı Sebük-bār Kābil’e varup (15) Cihān-baħş’a buluşdı. Ferāmurź 

Sipend’i żabŧ eyledügin ħaber virdi. Cihān-baħş-ı Cihān-ārā daħı anda olan Ǿaskeri (16) 
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ve pehlivānları alup Ǿazm-i Sipend eyledi. Bir gün Sipend’e gelüp pādişāh-ı Įrān’a ve 

Rüstem-i śāĥib-ķırāna buluşup görişdi. (17) olan aĥvāli naķl eyledi. Pehlivānlar 

Rüstem’den iźin ŧaleb eylediler. “Efrāsiyāb’uñ ardınca gidüp ĥaķķından gelelim.” 

didiler. Rüstem (18) śalıvirmedi. “Şimdi zamānı degüldür.” didi. Pehlivānlar ġayrı güft 

u gūya vardılar. “Rüstem ġayrı ķocadı. Şimden girü (19) göñli ceng istemez oldı. Bārį 

śāĥib-ķırānlıķ raħtın oġlı Ferāmurź’a teslįm idüp kendi varup sarāyında kendi (20) Ǿişret 

ve Ǿibādetine meşġūl olsa.” didiler. Rüstem pehlivānlaruñ bu güft-gūsın işidüp seyāĥat 

eylemege bil baġladı. (21) “Nice eylesem?” diyü ol fikre düşdi.  

 

Ħulāśa-i kelām birķac gün Sipend{’e} öñinde oturup Ǿayş u nūş eylediler. Bir gün (22) 

ittifāķ Belħ’e gidecek oldılar. Herkese destūr virüp vilāyetlerine gitdiler. Şāh-ı Įrān 

daħı emr eyledi. “Yarın göçdür (23) Belħ’e.” diyü Ŧūs-ı sipehbed Ǿaskerde münādįler 

nidā itdirüp Ǿaskeri āgāh eyledi. Herkes tedārükin görüp irtesi (24) gün Sipend’den 

ķalķup Ǿazm-i Belħ eylediler. Bir gün Belħ’e gelüp dāħil oldılar. Bir gün Rüstem 

ķalķup Zābil’e gitdi. (25) Keħusrev de bār-gāhların divşürüp taħtında ķarār eyledi. İşte 

bu meclis daħı bundan tamām oldı.  

 

Şimden śoñra ġayrı [409a] (1) ġayrı Rüstem seyāĥatidür. Āġāz-ı Dāsıtān-ı Seyāĥaht-i 

Rüstem. Ammā eź-įn-cānib rāvį-yi şįrin-kelām öyle rivāyet eyler kim: (2) Bir gün nevrūz 

olup cümle şāhān ve pehlivānān Įrān’da Keyħusrev Kāmrān’uñ şemǾine cemǾ oldılar. 

Rüstem-i Dāstān cümle Įrān (3) şāhı ĥużūrına evlād u ensābı ile gelüp Neyrem-i Ŝānį 

daħı oġlı Hūm ǾĀbid ile geldi.  

 

Ħāśılı meclis ķurılup Ǿayş (4) u nūşa bünyād urdılar. Eŝnā-yı śoĥbetde Ferāmurź ve 

Neyrem-i Ŝānį seyāĥat Ǿāleminde vāķiǾ olan śadedleri açup görüp işitdüklerin (5) naķl 

u beyān eylediler. Rüstem’üñ ħōd evvelden derūnında ārzū-yı seyāĥat cāy-gįr olmışdı. 

Hemān yirinden ŧurup vardı. (6) Keyħusrev Kāmrān öñinde zemįn-pūs idüp duǾā eyledi. 

Şāh-ı Įrān görüp: “Nedür murād iy pehlivān-ı Ǿāli-şān?” didükde (7) Rüstem-i Dāstān 

eyitdi: “Pādişāhum murādum oldur kim ben ķuluña icāzet virüp duǾā ve himmet idesin. 

Bu Ǿālemi bir zamān (8) gezüp seyāĥat-ıla seyr ü temāşā ideyim.” didi. Keyħusrev 

Kāmrān bunu işidüp melūl oldı. Dönüp: “İy server-i yegāne! (9) Bu ķābil midür kim 

sen gidüp biz bunda senüñ her rūz ġamuñ çeküp ‘Āyā śāĥib-ķırān şimdi ķandadur? 
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Śaġ mıdur yoħsa (10) bir ķażāya mı düş oldı, yoħsa kendi eceli ile vefāt mı eyledi?’ diyü 

ķayd ve telāşa düşüp ġażabnāk oluruz.” (11) didi. Gitmege cevāz göstermedi.  

 

Çünkim aħşam oldı. Rüstem ħalvet-ħāne bār-gāhına girüp bir ġulām gönderüp 

Selāmūn (12) Ĥakįm’i daǾvet eyledi. Selāmūn Dānā daħı geldi. Rüstem ikrām idüp 

yanına aldı. Bir iki cām şarāb nūş idüp eyledükden śoñra (13) dönüp Rüstem Selāmūn 

Dānā’ya eyitdi: “İy dānā-yı źū-fünūn! Seni niçün daǾvet eyledüm, bilür misin?” didi. 

Selāmūn Dānā (14) eyitdi: “Ħayır bilmem devletlü śāĥib-ķırān. Neden ötüri daǾvet 

eyledüñ?” didi. Rüstem eyitdi: “İy dānā seni anuñ içün daǾvet eyledüm ki (15) bir niçe 

eyyāmdur derūnuma seyāĥat ārzūsı düşdi. Elbetde yā śuyumdur yā ŧopraġumdur çeken 

bir ĥāl-ile bu ħāŧırayı ķalbimden (16) refǾ idemedüm. Senden anı dilek iderem kim beni 

bu şekilden çıķarup tebdįl-i śūret eyleyesin. Gezdügüm yirlerde benüm (17) Rüstem 

olduġum bilmeyeler. Öyle cihānı bir eyyām geşt-güźār idüp niçe Ǿacāyib ve ġarāyib 

temāşā eyleyüp Ǿibret alam.” (18) didi. Selāmūn Dānā “Güzel fikr eylemişsin server. 

Anuñ işi ķābildür. Ben Hindistān’da bir giyāh bulmışamdur. Anuñ yaġı çıķar (19) 

gįvdür. Tek bir yaġdur. Her neye sürseñ siyāh ābnūs gibi boyar. Ġayrı çıķmaz502 

muǾālecesin eylemedükçe. Ol dühn ile (20) seni boyayayım. Siyāh bir zengį olursın. 

Ancaķ yiriñe kimi śāĥib-ķırān eylersin?” didi. Rüstem eyitdi: “Oġlum Ferāmurź’ı (21) 

eylerem. Bir zamān Ĥıżır Ǿaleyhi’s-selāma503 rāst gelüp ‘Senden śoñra śāĥib-ķırānlıķ 

postı Ferāmurź’uñdur.’ dimişdi. Bir de bu kim (22) Ferāmurź śāĥib-i seyf dilāverdür. 

Bu āna dek kimse kendüsine ġālib gelmedi ve gelmez.” didi. Selāmūn Dānā eyitdi: 

“Śāĥib-ķırānlıķ (23) nizāǾı çoķ olup arada niçe ġavġā ve fesāda bāǾiŝ ceng ü cidāl olsa 

gerekdür. Münāsib olan bir kerre pehlivānlaruñ (24) aġzın arayup nabżların ŧutduķdan 

śoñra cümlesin birbirleri ile imtiĥān eylersin. Her ķanķısı şöyle merd-i meydān ķalursa 

(25) anı śāĥib-ķırānlıķ postına geçürüp sāǿirlerin andan inābet itdirürsin.” didi. Rüstem: 

“Nola!” diyüp Selāmūn ķalķup [409b] (1) Rüstem’e şeb-i bi-ħayr idüp boya tedārükine 

gitdi. Rüstem daħı yatup uyudı.  

 

Śabāĥ oldı. Yine ber-ķāǾide pehlivānlar Keyħusrev (2) Kāmrān bār-gāhına cemǾ oldılar. 

Rüstem daħı gelüp śāĥib-ķırān śandalįsinde ķarār eyledi. ŦaǾām yindi, meclis gelüp 

                                                 
502 Metinde “çıķmar”. 

503  “selam onun üzerine olsun.” 
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biraz da şarāb-ı (3) nāb nūş olup keyfler germ-ā-germ olduķda Rüstem baş ķaldırup 

Keyħusrev’üñ yüzine baķdı. Ve nuŧķa aġaz idüp: “İy şehin-şāh-ı (4) heft-i kişver! Bu 

gice Ǿālem-i ruǿyāda baña tenbįh olundı. ‘Şimden girü senüñ devrüñ tamām oldı. 

Cümle evlād ve aĥbābuñ ile (5) ve şāh-ı Įrān ile vedāǾlaşup raħşuña bin. Bir ŧarafı ŧutup 

git. Zįrā senüñ meyyitüñ daħı ġāyib olsa gerekdür.’ didiler. (6) İmdi ben şimden śoñra 

göçerem. Velākin śāĥib-ķırānlıķ postuna kim oturur māniǾ degüldür. Ŧālib olan var ise 

meydāna (7) çıķsun.” didi. Ve Ferāmurź-ı ser-āmede baķup sen otur, diyü işāret eyledi. 

Ferāmurź daħı muķayyed olmadı. Ammā Rüstem böyle (8) diyince cümleden 

muķaddem Bįjen ayaġa ŧurup: “Śāĥib-ķırānlıķ postuna ben geçerem. Zįrā cihānda bu 

ķadar erlik eyledüm. (9) Bi-lā-şān Türkį ve Cem Şāh’ı ķatl eyledüm. Çünki Rüstem 

gider, yirine ben śāĥib-ķırān oluram.” didi. Babası Gįv: “Yabana (10) söyleme oġlan. 

Śandalį benümdür. Yidi sene ben yalñız Türkistān’da zār u sergerdān gezüp 

Keyħusrev’i Efrāsiyāb (11) ve Bįrān gibi ejderhālaruñ elinden aldum. Vālidesiyle 

getürdüm.” didi. Ŧūś504 “Yoķ śandalį benüm ĥaķķumdur. Zįrā ben Nevrez (12) Şāh 

oġluyam. Ǿİlm-i kāviyānį bendedür. Ser-Ǿasker-i şāhān-ı Įrān’am. Ve śāĥib-i rezįne-

kefşem” didi. “Çünki şāh olmadum. (13) Bārį Rüstem gitdükden śoñra śāĥib-ķırān 

oluram.” didi. Deli Bānū öteden kükreyüp: “Sizüñ nā-bekārlar śāĥib-ķırānlıķda (14) 

Ǿalāķañuz nedür. Evvelā ben Rüstem’üñ ķīzıyam. Ve sille ile ŧaġları yirinden ķoparup 

sürme-i Śafāhān’a döndürirem. (15) Ve zūr-ı bāzū ile kimse daħı ketfüm zemįne 

getürmedi. Aśıl śandalį benüm biñ baş ĥaķķumdur.” didi.  

 

Ħāśılı arada ġavġā (16) ve nizāǾ olup çoķ güft u gū oldı. Rüstem’üñ ħōd bundan murādı 

var idi. Dönüp: “İy dilāverler! Sizüñ her biriñüz (17) śāĥib-ķırānlıķ postına lāyıķ 

serverdür. Ancaķ bunuñ ķolayı budur kim meydān-ı maǾrekede cümleñüz birbiriñüz 

ile (18) imtiĥān olursuñuz. Meydānda ķanġıñuz ķalursa andan inābet idüp emrine rām 

olursuñuz.” didi. Cümlesi bu ķavle (19) rāżį oldılar. Rüstem dönüp Ferāmurź’a baķdı 

ve eyitdi: “Gir ciger-kūşem! Şol pehlivānlar ile imtiĥān ol da herkesüñ (20) miķdarı bir 

eyüce maǾlūm olsun.” didi. Ferāmurź “pe-ser-çeşm!” diyüp yirinden peleng-miŝāl 

atıldı. Ve dāmenlerin (21) dermeyān idüp meydāna girdi. Göñlinden geçenler birer birer 

gelüp Ferāmurź ile güreşdiler. Ferāmurź cümlesinüñ ketfin (22) źemįne getürdi. Cihān-

baħş’ı, Bįjen’i, Gįv’i, Ŧūs’ı baśdı. Bānū Güşāsb girdi, anı da. Neyrem-i Ŝānį girdi. 

                                                 
504 Metinde “Ŧūş”. 
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Ferāmurź (23) bilür kim Neyrem’üñ ketfi zemįne gelmez. Zemįn ĥamlesi idüp 

birbirlerin ikisi de zānūları üzere çökerdiler. Ferāmurź (24) zūr idüp zānūların aldı. 

“Neyrem śalur.” didiler. Rüstem Ferāmurź’a irüp ķolından ŧutdı. Getürüp kendi eliyle 

(25) Ferāmurź’ı Gürşāsb-ı Āhen-dest śandalįsine oturtdı. İbtidā kendi Ferāmurź öñinde 

el arķası yirde idüp [410a] (1) idüp bįǾat eyledi. BaǾde cümle nāmdārlar gelüp Ferāmurź 

öñinde el arķası yirde idüp tābiǾ oldılar. Rüstem dönüp: (2) “Bunda iy dilāverler, işte 

ben ġayrı giderem. Bir gün hemān ġāyib olsam gerekdür. Kimse ol sırra vāķıf olmasa 

(3) gerekdür. Eger ölmeyüp yine gelürsem ħoş ve-illā gelmezsem śaķınuñ. Ferāmurź’a 

muħālefet idelim śanmañ śoñra ziyān (4) görürsüñüz.” diyü teǿkįd ve tenbįh eyledi. 

Andan cümleye vedāǾ idüp ķalķdı. Sarāyına gitdi. Pehlivānlar ve Keyħusrev (5) ġam-

gįn oldı. Rüstem sarāya geldükde Selāmūn Ĥakįm’i daǾvet eyledi. Selāmūn gelüp 

Rüstem: “Neyledüñ iy Ĥakįm (6) dānā tedārügüñ gördüñ mi?” didükde Selāmūn 

Ĥakįm: “Ĥāżırdur devletlü śāĥib-ķırān! Tamām oldı. Yarın filān pįşe-zāra (7) gel.” 

diyüp gitdi. Rüstem ol gice sarāyında yatup irtesi gün vālidesi Ridāye Bānū’nuñ ve 

pederi Zāl-ı Zamān’uñ ellerin öpüp (8) ve ehli Senduħt Bānū ile öpüşüp cümleden 

ĥelāllıķ dileyüp vedāǾ eyledi. Ve silāĥın üzerine ārāste idüp Ebreş-i (9) Gül-endām’a 

süvār oldı. Ve Ĥakįm’üñ didügi pįşe-zāra vardı. Selāmūn Ĥakįm daħı muķaddem 

gelüp her şeyi ĥāżır āmāde (10) eylemiş-idi. Rüstem gelince Selāmūn Rüstem’üñ yüzine 

ol yaġdan sürüp eline bir āyine virdi. Rüstem nažar eyledi. (11) Gördi bir zişt-i rū-zengį 

olmış kim kendi kendiden vehm aldı. Selāmūn’a eyitdi: “İy Ĥakįm! Baña ne Ǿaceb 

reng eyledüñ? (12) Bu śoñra gider mi yoħsa hemān böyle ķalur mı?” didi. Selāmūn Dānā 

eyitdi: “Dilāver! Böyle ķalursın hįc boya (13) bir daħı çıķar mı?” diyince Rüstem melūl 

oldı. “Benüm ĥālim niçe olur?” diyü. Selāmūn Dānā gördi Rüstem melūl oldı. (14) 

Gülüp: “Elem çekme devletlü śāĥib-ķırān. Anuñ da Ǿilācı vardur.” diyüp bir yaġ daħı 

çıķardı. Rüstem’üñ yüzine sürdi. (15) Yine beyāż oldı. Rüstem şād oldı. Andan Selāmūn 

Rüstem’i başdan ayaġa varınca ol yaġ-ıla yaġlayup (16) bir zişt-i zengį eyledi. Yüzine 

bir yaġ daħı sürüp şerĥalar gösterdi. Ve gözine sürüp aġı çoķ oldı. (17) Ve bir maǾcūn 

yidirüp sesi mutaġayyir oldı. Andan Ebreş’e ve bütün ālātına sürüp cümlesi siyāh oldı. 

Andan Rüstem’e (18) “Benüm üç şākirdüm vardur. Bu boyayı ücüne de taǾlįm eyledüm. 

Bilürler. Eger ben ölürsem anlaruñ biri biri lā-büdd (19) bāķį ķalur. Saña Ǿilāc iderler.” 

didi. Ve Rüstem’üñ ketfinde olan ĥāli Ķahramānį eŧrāfın mumlayup beyāż ķodı. Tā 

kim (20) bu maĥalde nişān ola. Andan Rüstem Selāmūn’a vedāǾ idüp bir ŧarafa gitdi.  
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Selāmūn daħı dönüp şehre geldi. Rüstem Belħ’uñ (21) ķarşusında ŧaġda eglenüp 

“Göreyim niçe ĥareket iderler.” diyüp ķaldı. Çünkim Rüstem ġāyip oldı. Bildiler kim 

(22) gitmişdür. Üç gün Rüstem’üñ mātemin eylediler. Dördinci gün Keyħusrev Kāmrān 

dįvān idüp ve cümle begler gelüp yirlü (23) yirinde ķarār eylediler. Keyħusrev Kāmrān 

baş ķaldırup: “İy dilāverler! Neyleyelim Rüstem naśįĥat ķabūl eylemez. Gitdi. (24) Eger 

śaġ ise uġrı acıķ olsun. Eger öldi ise Allāh raĥmet eylesün.” didi. Dönüp Selāmūn’a 

eyitdi: (25) “İy dānā! Rüstem öldi mi śaġ mıdur? Bir reml eyle.” didi. Selāmūn Ĥakįm 

Rüstem’e meger tenbįh eylemiş-idi. “Filān gün batarken [410b] (1) bir çuķur yirde 

Ǿuryān olup yat.” diyü. Şimdi Keyħusrev öyle diyince: “Pādişāhum bu sāǾat naħs 

sāǾatdür. Birazdan (2) baķayım.” didi. Ġurūb maĥalli baķup “Ĥāliyā Rüstem Ǿuryān bir 

çuķur yirde śırtı üzere yatur.” didi. “Žāhir ölmişdür. Rüstem’üñ (3) çıplaķ çuķurda 

yatmasınuñ münāse[be]ti yoķ.” didiler. Keyħusrev: “El-ĥükmü li’l-lāh”505 diyüp irtesi 

gün Keyħusrev cümle begler ile (4) şikāra çıķdı. Śaĥrāya ŧaġılup herkes bir cānibe 

cevelān eylemege başladı. İttifāķ Bānū Güşāsb öñinden bir āhū (5) pertāb idüp Güşāsb 

Bānū at sürdi. Āhūya bir ĥadeng bertāb eyledi. Gerçi āhūyı urup zaĥm-dār eyledi. (6) 

Ammā dürüst ŧoķunmayup āhū bir cānibe ķaçdı. Ferāmurź daħı şikār idüp giderken 

āhū üzerine uġradı. Ferāmurź (7) görince ĥayķırup Ķuŧb-ı Āteş-dem’i sürdi. Bir nįze 

urup āhūyı yıķdı. Biyāde olup başın kesdi. Güşāsb Bānū (8) bu ĥāli görince ġażabından 

gözleri ŧas-ı pür-ħūna dönüp evvelden daħı kendüyi pehlivānlar arasında ķaldırup yire 

(9) urduġından ziyāde dil-gįr idi. At sürüp geldi. “Bre nā-bekār sen benüm zaħm-ħurde 

şikārum niçün alduñ?” diyüp gürzin (10) ķapdı. Ferāmurź’a ĥamle eyledi. Rüstem ķulle-

i kūhdan bunları temāşā eylerdi. Ferāmurź eyitdi: “İy hemşįre, Ǿaybdur bir āhūdan (11) 

ötüri ġavġā eyleme. Eger murāduñ āhū ise al āhūyı var ķoçañ Gįv ile śafālan.” diyince 

bānū dibelik āteş-maĥž (12) olup: “Vāy bre nā-bekār daħı söylersin.” diyüp gürzi ĥavāle 

eyledi. Ferāmurź gürz berāber virüp menǾ eyledi. Bānū (13) başladı cenge. Ferāmurź 

“Yeter!” didükce bānū śataşdı. Gördi olmaz, Ǿāķıbet Ferāmurź bir đarb urup Bānū 

Güşāsb’ı raħş (14) boynına bıraķdı. Hemān Rüstem ķulle-i kūhdan yıldırım gibi inüp 

Ferāmurź’uñ öñin aldı. “Bre nā-bekārlar! Nedür bu sizüñ itdügüñüz (15) ceng ve ġavġā? 

Beni uyķudan uyandurdıñuz. Hįc Pehlivān-ı Siyāh’dan ķorķmadıñuz mı?” diyince 

Ferāmurź evvelden bānūya (16) darılmışdı. Rüstem’üñ böyle didüginden dibelik ġażaba 

gelüp gözleri ŧas-ı pür-ħūna döndi. Rüstem bu ĥāli görince (17) “Oġlanı darıltduķ. 

                                                 

505  “Hüküm Allah’ındır.” 
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Ġażab ile tįġa yapışursa menǾi muĥāldür. Bir ħaŧā olur. Muķaddem çāresin görmek 

gerekdür.” diyüp döndi. (18) Ferāmurź’a “Ben seni bir kimseye beñzetdüm. Ķorķaram 

sen olasın.” didi. Ferāmurź: “Kime beñzetdüñ?” didi. “Rüstem oġlı Ferāmurź degül 

misin?” (19) didi. Ferāmurź daħı: “Belį oyam.” diyince Rüstem güldi. Ferāmurź dibelik 

āteş olup: “İy bed-çehre zengį nā-bekārı! Ne gülersin? (20) Yoħsa begenmedüñ mi?” 

didi. Rüstem eyitdi: “Yoķ andan ötüri degül. Lākin seni işidirem, yigitligüñ hemān tįġ 

ile imiş. Bir pehlivān-ıla (21) ceng idüp biraz ol pehlivān metįn olursa hemān el tįġa 

urup ķılıc ile ĥamle idermişsin. Ol ise (22) pehlivān arasında Ǿaybdur ķılıc Ǿācizler 

işidür.” didi. Ferāmurź: “Bre nā-bekār! Ben senden Ǿāciz mi oldum ki ķılıca 

yapışayım? (23) Nā-merd olayım saña şimdi ķılıç çekersem. Bildüginden ķalma.” diyüp 

nįze ve gürz cengine başladılar. Bu maĥalde Keyħusrev (24) Kāmrān pehlivānlar ile ol 

yire gelüp bu cengi görince temāşāya ŧurdılar. ǾĀķıbet nevbet Rüstem’e gelince “Yā 

Rüstem, bu oġlanuñ (25) elinden ħalāś olmaġa çāre gerekdür. Yoħsa śoñra iş müşkil 

olur. Şimdi anuñ zamānı degüldür.” diyüp gürz-i kāvseri [411a] (1) kāvseri on ikinci 

baħşından żabŧ idüp ġayret-ile irişdi. Ferāmurź’a bir gürz öyle urdı kim Ferāmurź sāǿir 

(2) gürzlere ķıyāsen boş ŧutup đarb-ı gürzi arķada olan sipere alınca siper āyineleri 

yoġrılup Ferāmurź’uñ (3) başı at başına berāber olup mest oldı. Toz Ferāmurź’ı büridi. 

Gürzin żabŧ idüp Rüstem geçdi. Ser-i meydāna (4) vardı. “Yeter bu ķadar gūş-māl” 

diyüp rāh-ı kūhı ŧutup aldı, yüriyüvirdi. Birazdan Ferāmurź’uñ Ǿaķlı gelüp (5) göz açdı. 

Gördi bütün Įrān dilāverleri ile şāh-ı Įrān gelmişler. Kendüzin seyr iderler. Vücūdın (6) 

yoķladı. Gerçi bir mūyuña ħaŧā gelmemiş. Ammā bir đarb yimiş kim daħı bu đarbı 

pederi Rüstem’den bile görmemiş idi. (7) “Ķanı o{n} zengį nice oldı?” diyince “Zengį 

ŧaġa ŧoġrı gitdi.” didiler. Ferāmurź murād eyledi kim ardınca ŧaġa (8) gide. Keyħusrev 

rıżā virmedi. “Gitme yā Ferāmurź iźnüm yoķdur. Ķaçanı ķovmaķ olmaz. Eger üzeriñe 

gelürse bildügin (9) idesin.” diyüp döndiler. Ammā Ferāmurź’uñ çoķ zamān bu đarb ve 

zengį ħāŧırından çıķmadı. “Bu zengį nā-bekārı naśıl (10) zengį idi.” diyü.  

 

Ammā eź-įn-cānib rāvį-i dānā ve nāķıl-ı süħan-edā öyle naķl u beyān eyler kim: Bir gün 

Tūrān diyārında (11) Efrāsiyāb Ħān ħaber aldı kim “Rüstem ġāyib olmış. Ölüsi dirisi 

belürsüz olup kimse nice olduġın bilmemiş. (12) Ancaķ Selāmūn reml idüp ‘Ġālibā 

ölmişdür.’ diyüp şimdi yirine Ferāmurź śāĥib-ķırān olmış.” didiler. Efrāsiyāb 

Rüstem’üñ (13) gitdüginden şād olup “Bir kerre Ferāmurź ile daħı devlet śınaşalım. 

Görelim nice olur.” didi. Yidi kerre yüz biñ (14) Ǿasker peydā idüp Įrān’a yüridi. Ammā 
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Rüstem Ferāmurź’a çünkim ol gūş-mālı virdi. “Şāyed ardumca gelür.” diyüp (15) Tūrān 

semtine Ǿazm eylemiş-idi. İttifāķ Efrāsiyāb’ı gördi. Yidi kerre yüz biñ er-ile Įrān’a 

yüridi. Rüstem “Göreyim (16) aĥvālleri neye müncerr olur?” diyüp döndi. Bu Ǿaskeri 

ķollamaġa başladı.  

 

Ammā feryādcı Keyħusrev’e varup: “İy şāh-ı (17) Įrān-zemįn! Ne ŧurursın işte aĥvāl 

şöyle oldı. Efrāsiyāb Įrān’ı urup köyleri ħarāb idüp (18) gelür.” diyü ħaber virdiler. 

Keyħusrev biraz Ǿasker ile Kürdizyānı taǾyįn eyledi. Kürdizyān varup Efrāsiyāb’ı bir 

(19) maĥal yirde ķarşulayup muķābil oldılar. Nāmeleşüp cenge başladılar. Efrāsiyāb 

meydāna girüp cümle Kürdizyān’ı zaĥm-dār (20) ve ālūde eyledi. Ve bozup ķaçurdı. 

Bunlar Belħ’e gelüp ĥāli ħaber virdiler. Bu kerre keyħusrev Kāmrān Bįjen’i taǾyįn 

eyledi. (21) Bįjen varup muķābil oldı. Efrāsiyāb ħışt-ıla Bįjen’i daħı zaĥm-dār eyledi. 

Zenge ve Gurgįn ve Sām ve bānūlar her kim vardı (22) ise Efrāsiyāb elinde zaĥm-dār 

olup Ǿasker bozuldı. ǾĀķıbet Ferāmurź eyitdi: “Be hey pādişāhum bir ālāy pehlivānı 

niçün (23) beyhūde zaĥm-dār eylersin. Efrāsiyāb’uñ ĥāli ħōd maǾlūm. Ben ķuluñ varup 

inşāǿa’l-lāhu’r-raĥmān506 ĥaķķında[n] geleyim.” diyüp ķırķ biñ (24) er-ile Efrāsiyāb 

üzere geldi. Hemān ol gün meydāna girüp giren pehlivānı ālūde eyledi. ǾĀķıbet 

Efrāsiyāb girdi. (25) Efrāsiyāb’uñ daħı ĥamlelerin menǾ eyledi. Bu kerre Efrāsiyāb el 

ħışta urup Ferāmurź’a bir ħışt endāħte eyledi. Ferāmurź [411b] (1) āteş olup tįġ-i 

Ǿaķraba-i Süleymānį çıķardı. Ve at śaġrısına yatup ħışt üzerinden gecerken bir tįġ urup 

iki (2) pāre eyledi. Ve ŧoġrılup irişdi. Efrāsiyāb’a bir tįġ ĥavāle idince Efrāsiyāb 

Ferāmurź’uñ tįġına ķarşu ŧurmaġa (3) cesāret idemeyüp döndi. Murād eyledi kim firār 

eyleye. Ferāmurź bunuñ zırħınuñ ve pįrāheninüñ yaķasından tįġ (4) ucın507 irişdirüp 

atuñ śaġrısına varınca kesdürdi. Ammā atına żarar olmadı. Andan atuñ śaġrısından (5) 

yunķaldup uyluġından Efrāsiyāb’uñ bir miķdār yirin yardırup geçdi gitdi. Tatar Ǿaskeri 

ġulüvv idüp (6) bu arada Efrāsiyāb’ı ķapdılar. Ferāmurź Ǿaskere ķılıc urup nücūm sāǾate 

ķomadı. ǾAlem Ǿalemdāra irüp ikişer pāre (7) eyledi. Ġayrı Tūrān Ǿaskeri muķāvemet 

idemeyüp girįzān oldılar.  

 

Ħulāśa-i kelām Ferāmurź Tūrān Ǿaskerin bir mertebe (8) burdı ve gözlerin ķorķutdı kim 

tā Rüstem seyāĥatdan gelince Įrān’dan śu içmezler. Bir daħı Efrāsiyāb Įrān (9) ŧarafına 

                                                 
506  “Rahman olan Allah dilerse”. 
507 Metinde “uħın”. 



 

 

447 

 

nažar eylemedi. Ferāmurź manśūr mužaffer dönüp geldi. Keyħusrev Kāmrān 

Ferāmurź’a ħılǾat-ı ħāś geyürüp Ǿažįm riǾāyet (10) eyledi. Āferįn idüp “İnşāǿa’l-lāh 

Rüstem’i unutdurur. Düşmenden elem getürmez.” diyüp ĥažž eyledi. Rüstem daħı 

Ferāmurź’uñ (11) bu ĥālin görüp taĥsįn eyledi. “Şimden girü ben yolumdan 

ķalmayayım. Ferāmurź cümleye cevāb virür.” diyüp aldı yüriyü(12)virdi. İşte Rüstem’e 

niçe eyyām gidüp tā kim Hindistān’a ķadem baśdı.  

 

Ammā eź-įn-cānib rāvį-i şįrįn-kelām öyle naķl (13) u beyān eyler kim: Sābıķā Ferāmurź 

Sohrāb vaķǾasında Hindustān’dan feryādcı gelüp bir maħlūk žuhūr eyleyüp 

gergedān(14)serler anları ķırup ol zamān Hind şāhlarından Selįm Şāh’uñ ķızın almış-

ıdı. Māh-duħt508 Bānū dirler. Ferāmurź (15) gāh u gāh gelüp görişürdi. Māh-duħt Bānū 

Ferāmurź’dan ĥāmile ķalup bir erkek oġlı olmış-ıdı. Adın (16) Sām-ı Yegāne 

ķomışlardı. Ammā yine Selįm Şāh ķalǾasına yaķın bir pādişāh var idi. Ķādir Şāh 

dirlerdi. Ol (17) Ķādir Şāh’uñ daħı bir oġlı var idi509. Şābūr Şāh-ı Zįr-dest dirlerdi. Māh-

duħt Bānū’nuñ āvāze-i ĥüsnin işidüp (18) uzun ķulaķdan Ǿāşıķ oldı. Babası Ķādir Şāh’a 

“Elbetde baña Selįm Şāh’uñ ķızın alıvir.” diyü śataşdı. Selįm (19) Şāh daħı bundan 

ħaber-dār degül idi. Ķādir Şāh oġlınuñ ibrāmından bir nāme yazup gönderdi. “Ķızuñ 

Māh-duħt (20) Bānū’yı oġlum Şābūr Şāh’a viresin.” diyü nāme Selįm Şāh’a gelüp oķıdı. 

Mażmūnına muŧŧaliǾ olınca ġam-gįn olup: “Yā Ķādir Şāh! (21) Ķızum ĥāliyā Įrān śāĥib-

ķırānı olan Rüstem’üñ oġlı Ferāmurź-ı Dilįr’üñ menkūĥasıdur. Bir dilāverüñ Ǿavratını 

saña nice (22) vireyim.” didi. Böyle cevāb-nāme yazup gönderdi. Cevāb Ķādir Şāh’a 

varup Şābūr Şāh “Elbetde ben ol ķızı alup (23) ber-murād oluram. Herçi bād-ābād.” 

diyüp biraz Ǿasker peydā eyledi. Ķādir Şāh daħı bile ķalķup Selįm Şāh ħaber-dār (24) 

olup tįz ķalǾa ķapuların bend eyledi. Zįrā bilürdi ki Ķādir Şāh olsun ve Şābūr Şāh olsun 

zįr-dest ĥerįflerdür. (25) Kendi anlar ile muķāvemet idemez. Ammā Ķādir Şāh ve Şābūr 

Şāh gelüp gördiler. Selįm Şāh ķalǾaya ķapanup [412a] (1) ķapanup ķapuları bend 

eylemiş. Bunlar da ķonup ķalǾayı muĥāśara eylediler. Selįm Şāh ise tįz elden bir nāme 

yazup bir süvār (2) ile Įrān’da Ferāmurź’a uçurmış-ıdı. Ķādir Şāh daħı tekrār ħaber 

gönderüp ķızı istedi. Selįm Şāh virmedi. Ķādir (3) Şāh ŧaşradan binüp cenge ŧurdı. 

Birķaç gün ceng eylediler. Ammā bir nesne ĥāśıl idemeyüp gāh ceng ve gāh (4) 

muĥāśara idüp niçe zamān ķaldılar.  

                                                 
508 Metinde “Ruħt”. 
509 Metinde “eyledi”. 
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Ammā eź-įn-cānib rāvį ķavlince bir gün Ferāmurź’a giden süvār ılġar u iķdām ile (5) 

Įrān’a irüp Ferāmurź’a buluşdı. Ve Selįm Şāh’uñ nāmesin virdi. Ferāmurź oķıdı. 

Mefhūm-ı nāme: “Devletlü śāĥib-ķırān! (6) Ķādir Şāh nām bir pādişāh gelüp bir aydur 

ķalǾamı muĥāśara eyledi. Murādı Māh-duħt Bānū’dur. Oġluna ister.” dimiş. (7) 

Ferāmurź nāmeden bu cevābı işidüp āteş-maĥž oldı. Ol sāǾat Ǿasker ĥāżır idüp Azrā 

Bānū’yı aldı. Güşāsb (8) Bānū’yı yirine naśb idüp gelen ādem ile Ǿazm-i Hind eyledi. 

Bir gün gelüp ĶalǾa-i Selįm Şāh görindükde ol (9) gelen ādem ilerü müjdeye gitdi.  

 

Ammā eź-įn-cānib rāvį ķavlince Rüstem nāmdār bir gün giderken bir ķalǾa üzerine (10) 

geldi. Gördi bir Ǿasker ol ķalǾayı muĥāśara idüp ceng iderler. “ǾAcabā bu ķalǾa naśıl 

ķalǾadur? Ve bu Ǿasker nedür?” (11) dirken nā-gāh ķalǾadan ŧabl-ı beşāret calındı. Ve 

bārū üzerinden ĥayķırışup “Ķaçmañ iy nā-bekārlar. İşte ħaśmuñ (12) Ferāmurź-ı ser-

āmed geldi.” didiler. Rüstem Ferāmurź adın işidince bildi ki bu ķalǾa Ferāmurź’a 

tābiǾdür. Anı gördi. ĶalǾa (13) ķapusı açılup bir iħtiyār yollı pādişāh çıķdı. Seksen ķadar 

ġulām ile Įrān ŧarafına ŧoġrı gitdi. Ammā Įrān (14) yolından daħı tozlar belürdi. Bād-ı 

śabā ķarşu varup dāmeninden girįbānına varınca iki şaķķ eyledi. Ķırķ (15) Ǿalem žāhir 

oldı. Ķırķ biñ erüñ nişānı. Baş Ǿalem dibinde Ferāmurź-ı ser-āmed. Yitmiş iki pāre 

ālāt-ı śāĥib-ķırānįsine (16) mustaġraķ olmış. Altında Ķuŧb-ı Āteş-dem, Evren-i Ser-

āhen-ten, Heşt-pāy-ı Ǿİfrįt-zād ve rikābında Śarśar-ı Sebük-bār (17) Ķahķaşān-ı Zįr-dest 

gelüp evvel serā-perde-i İskender-i Kübrā’yı ķurdı. Ferāmurź gelürken Firāz-ı Kūh’da 

Rüstem’i gördi. (18) Kendülerin temāşā eyler. Aynı ile Belħ öñinde gelüp kendüyi đarb-

ı gürz mest idüp firār iden zengįye beñzer. (19) Muķayyed olmadı. Geçüp serā-perdesine 

indi. Rüstem Ferāmurź’ı kūhdan görüp andan inüp Ķādir Şāh ŧarafında (20) vardı. Bir 

dıraħt sāyesine nüzūl eyledi. Şābūr Şāh’uñ gözi Rüstem’e rāst gelüp ġulāmlarına 

eyitdi: (21) “Şol ķarşu dıraħt sāyesinde olan zengį pehlivānı kimdür bilür misiz?” didi. 

Ġulāmlar: “Ħayır şehzadem bilmezüz.” didi. (22) Şābūr Şāh “Besbelli müsāfir, ancaķ 

ŧaǾāmı yoķdur. Varuñ bir śofra ŧaǾām getürüñ. Ve bir śurāĥį bāde getürüñ.” didi. (23) 

“Ve görüñ eger sipāhį ise gelsün. Ħiźmetümüz ķabūl eylesün, aña iĥsān idelim.” didi. 

Ol ġulāmlar Rüstem’e bir śofra ŧaǾām (24) ile bir śurāĥį bāde getürdiler. “Şeh-zādemüz 

sizi görüp gönderdi. Maġrūr olsun.” didi. Ve hem “Eger sipāhį ise (25) gelsün 

ħiźmetümüzde olsun. Aña Ǿažįm riǾāyet eylerüz.” didi. “Buyuruñ.” didiler. Rüstem: 

“Ħoş imdi lāzım geldügi zamān varuruz.” [412b] (1) diyüp ŧaǾāmdan yidi. Ve bādeden 
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icdi. Göñlinden “Gerçi bi-maǾnā ħām sevdāya düşmişler. Ammā Ferāmurź’a (2) bir 

gūş-māl lāzımdur.” didi. Ġulāmlar Şābūr Şāh’a gelüp Rüstem’üñ virdügi cevābı 

virdiler. Ķādir Şāh Ferāmurź’uñ (3) geldüginden melūl olup “Bizüm Ferāmurź ile cenge 

iķtidārımuz yoķdur. Böyle Ferāmurź’uñ gelecegin bilsem gelmezdüm.” (4) diyüp 

ziyāde ġam-gįn ve perįşān-ħāŧır oldı.  

 

Ammā bu ŧarafdan rāvį ķavlince Selįm Şāh daħı dāmādı Ferāmurź’a (5) ķalǾadan nüzūl-

ı niǾmet getürüp żiyāfet ve riǾāyet eyledi. Ve Ķādir Şāh’dan ve Şābūr Şāh’dan Ǿažįm 

şikāyet eyledi. (6) Ferāmurź daħı eyitdi: “Elem çekme yā Selįm Şāh! Ġayrı ben geldüm. 

Ġam degüldür.” didi. Ferāmurź daħı bu ħuśūśda boş bulunup (7) “İnşāǿa’l-lāh!” dimedi. 

Hele ne ĥāl ise ol gice mürūr idüp śabāĥ oldı. Āfitāb-ı Ǿālem-tāb ķulle-i ufķdan baş 

gösterüp (8) Ǿālemi nūrı ile pür-żiyā eyledükde iki cānibden ceng-i ĥarbįler calınup 

raħşlarına süvār oldılar. Ve meydān (9) merkezine gelüp śaf keşįde ķıldılar. Rüstem-i 

Dāstān daħı pür-silāĥ olup Ebreş-i Gül-endām’a süvār olup (10) şöyle başķa temāşāya 

ŧurdı. Ammā Ferāmurź meydāna at sürüp ĥalǾa dürüst cevelāndan510 śoñra naǾra urup 

(11) er ŧaleb eyledi. Bu kerre Ķādir Şāh ŧarafından giren dilāverleri birer ĥamlede ālūde 

eyledi. Āħir Şābūr şeh-zāde (12) raħş-ı cihān-peymāsın sürüp yanar āteş gibi meydāna 

girdi. Ve Ferāmurź’uñ öñin aldı. Ferāmurź Şābūr Şāh’a (13) baķdı. Bir şeh-zāde śūret 

dilāverdür. “Kimsin dilāver? Aduñ nedür?” didi. Şābūr Şāh kendin taǾrįf idüp (14) kim 

idügin bildürdi. Ferāmurź dönüp Şābūr Şāh’a: “Bre nā-bekār! Sen bir dilāverüñ 

Ǿavratından n’istersin (15) kim gelüp böyle daǾvā-yı bāŧıla ile Selįm Şāh’a muķābil olup 

ceng eyleyesin? Hįc bu olur mı kim bir kimsenüñ (16) ĥālā taĥt-ı nikāħında iken ‘Bu 

Ǿavratı elbetde ben aluram.’ dimek.” didi. Şābūr şeh-zāde eyitdi: “Yā neyleyem, 

Ǿāşıķam.” diyüp (17) cenge başladılar. Ferāmurź Şābūr’uñ511 ĥamlelerin menǾ idüp 

ħışm-ıla Şābūr’a bir đarb-ı gürz öyle urdı kim (18) Şābūr’uñ aġzından ķan tüfenk gibi 

atılup ayaķları rikābdan boşanup dırāz-be-dırāz źemįne ser-nigūn olınca (19) pederi 

Ķādir Şāh at ķoparup meydāna girdi. Ve gelüp Ferāmurź’uñ öñin aldı. ǾAskeri daħı 

ġulüvv idüp Şābūr’ı (20) meydāndan ķapup çıķardılar. ǾAķlı başında yoķ idi. Ammā 

Ķādir Şāh bį-iħtiyār Ferāmurź’a bir nįze ĥavāle eyledi. (21) Ferāmurź Ķādir Şāh’uñ 

nįzesin āsān-ı ŧarįķ ile menǾ eyledi. Ķādir Şāh bu kerre gürz-ile geldi. Ferāmurź gürzin 

(22) daħı çarpup menǾ eyledi. Ķādir Şāh tekrār geldi. Ferāmurź tekrārında menǾ idüp 
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Ķādir Şāh’a bir đarb-ı gürz (23) öyle urdı kim Ķādir Şāh daħı gerçi gürz berāber virdi. 

Ammā gürz gürze indükde Ķādir Şāh’uñ gürzi (24) elinden fırlayup baş ķaçurdı. Đarb-

ı gürzi arķaya alınca Ķādir Şāh’uñ daħı aġzından burnından ķan (25) tüfenk miŝāl atılup 

ayaķları rikābdan boşanup depesi üzerine ser-nigūn olınca Rüstem bunı gördi. [413a] 

(1) gördi. Kendü kendüsine “İnsāf degüldür. Şol şāhlaruñ niǾmetin yiyüp düşmen 

elinden ħalāś eylememek.” diyüp hemān (2) ŧurduġı yirden Ebreş-i Gül-endām’ı 

meydāna raǾd-ı felek gibi sürüp bād-ı Śarśar gibi Ferāmurź’uñ öñin aldı.  

 

Bu maĥalde (3) Şābūr Şāh’uñ Ǿaķlı başına gelüp Rüstem’i gördi. Bildi ki nüzūl-ı niǾmet 

gönderdigi zengįdür. Ķādir Şāh daħı niçe (4) pehlivānları alup lā-yaǾķıl Ǿalem sāyesine 

iletdiler. Ammā bu ŧarafdan Rüstem çünki Ferāmurź’uñ öñin aldı. Ferāmurź gelüp (5) 

şikārın alduġına ġażaba gelüp Rüstem’e: “İy siyeh-rū512 zengį nā-bekār! Sen kimsin 

kim gelüp ejderhā öñinden şikār (6) alasın? Ve benüm gibi maǾreke-ārā bir dilāver-i 

zūr-azmāya berāber olursın?” didi. Rüstem Ferāmurź’a eyitdi: “Pehlivān! Ben (7) bir 

tenhā süvār dilāverem. Benüm adıma Pehlivān-ı Siyāh dirler. ǾĀlemi böyle yalñız 

geşt-i güźar ve seyr u temāşā eylerem. Ammā (8) sen kimsin ki gelüp bu Ǿaskere böyle 

cefā eylersin?” didi. Ferāmurź daħı kendin bildürüp ve cengüñ aślını naķl (9) eyledi. 

Rüstem dönüp Ferāmurź’a eyitdi: “Yā Ferāmurź! Senden bir nesne suǿāl ideyim. 

Ammā rāst söyle.” didi. Ferāmurź (10) “Söyle, ne suǿāl eyleseñ gerek?” didükde Rüstem 

eyitdi: “Yā Ferāmurź! Pederüñ Rüstem ile zūr-ı bāzūda nicesin?” didi. (11) Ferāmurź 

eyitdi: “Va’l-lāhi bir ħoş imtiĥān olup ġālib maġlūb olduġum yoķdur. Ancaķ pederüm 

benden ziyādece olmaķ (12) gerek.” didi. Rüstem eyitdi: “Yā Ferāmurź! Ben senüñ 

pederüñ Rüstem ile bir vaķitde görişüp imtiĥān olduķ. Birbirimüze (13) ġalebe 

idemedük. İmdi senüñ ile şimdi imtiĥān olalım. Māhiyyetüñ bellü olur.” didi. 

Ferāmurź: “Nola! İmtiĥān olalım. (14) Velākin benüm daħı senden bir suǿālüm var. 

Evvelā sen pehlivānam, Rüstem’le berāberem, dirsin. Saña insāf mıdur kim şimdi 

benümle (15) ceng eyleyesin? Bu ķażiyyede medħlik olmaya. Bir nā-beķār benüm ĥālā 

taĥt-ı nikāĥumda olan Ǿavratum almaķ murād eyleye. (16) Öyle nā-ħalefe śāĥib çıķmaķ 

saña düşer mi?” didi. Rüstem Ferāmurź’a eyitdi: “Nā-bekār! Ben ol ŧaġ başında 

otururdum. (17) Beni gördüñ ‘Şol dilāver müsāfire beñzer. Bir miķdār ŧaǾām 

göndereyim.’ dimedüñ. Bir de bu kim Şābūr Şāh benüm dostlarumdur. (18) Tuz ekmek 
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yidüm. Şimdi lāyıķ degüldür kim düşmen elinden almayayım. Eger benden ķorķarsañ 

in, rikābım öp. El arķası (19) yirde eyle. Ben de senüñ cürmüñden geçüp sizi Şābūr Şāh 

ile barışdırayım.” didi. Ferāmurź Rüstem’üñ bu sözinden pür(20)-āteş olup: “Vāy bre 

nā-bekār! Sen kimsin kim inüp senüñ rikābuñ öpeyim. Ben saña mülāyemet ile 

söyledügümden beni (21) kendüñden ħavf eyledi mi ķıyās eyledüñ. Ŧurma ĥamle eyle.” 

didi. Rüstem Ferāmurź [’a] eyitdi: “İy dilāver! Niçün ġażaba gelürsin? (22) Baña böyle 

vażǾ eylersin. Ben saña kim dimedüm, işidirem senüñ bir ĥālüñ daħı var-ımış. Bir 

dilāver ile ceng idüp Ǿāciz (23) olınca hemān ķılıca yapışup ħaśmuña ķılıc çekermişsin. 

Ol ise pehlivānlıķ degüldür ħaśmuña tįġ çekmek Ǿācizler (24) kārıdur.” didi. Ferāmurź 

eyitdi: “Ben senden bre nā-bekār Ǿaciz miyem ki saña tįġ çekem. Nā-merd olayım. Tā 

sen tįġa yapışmaduķça (25) ben daħı yapışursam.” diyü yemįn eyledi. Rüstem göñlinden 

“Eyü sen hele tįġ çekmege yemįn virdüm” didi. Bundan śoñra Ferāmurź [413b] (1) ile 

Rüstem başladılar nįze ve gürz cengine. Aħşam olınca ceng idüp döndiler.  

 

Şābūr ve Ķādir Rüstem’i daǾvet (2) eylediler. Rüstem varmadı. Yine ol dıraħt sāyesine 

indi. Şāhlar da şarāb ve niǾmet alup vardılar. Buluşdılar ve görüşdiler. (3) Rüstem 

bunlara tesellį virdi. İrtesi gün yine cenge mübāşeret eylediler. Bunda söz çoķ, taŧvįl-i 

kelām eylemeyelim. Ferāmurź (4) ķırķ gün bunda gürz cengi eyleyüp ķırķıncı gün 

Rüstem ġayret ile Ferāmurź’a bir đarb-ı şedįd urup mest eyledi. (5) Azrā Bānū at sürüp 

irişdi. Rüstem’e bir đarb ĥavāle eyledi. Rüstem menǾ idüp yanından geçerken Azrā 

Bānū’yı (6) düvālinden ķapup ķolına aldı. İki ŧarafdan leşker yürimiş-idi. Birbirlerine 

ineriş eylediler. Rüstem Ebreş’üñ başın (7) çevirüp śaĥrāya ŧoġrı gidüp nā-bedįd oldı. 

Ferāmurź kendüye gelüp gördi. Zengį yoķdur. Suǿāl eyledi. “Azrā (8) Bānū’yı ķapup 

şol śaĥrāya gitdi.” didiler. Ferāmurź: “Hay nā-bekār zengį!” diyüp ardınca at ķoparup 

gitdi. Ammā Rüstem (9) muķaddem Azrā Bānū’yı bir dıraħt sāyesinde źemįne ķoyup 

kendi daħı Ebreş-i Gül-endām’dan indi. Dönüp Azrā Bānū’ya (10) eyitdi: “İy nā-bekār! 

Sen kimsin, kimüñ nesisin? Ve erenler arasında işüñ nedür?” didi. Azrā Bānū: “Nā-

bekār zengį! Ben Rüstem’üñ (11) kūçek ķızıyam. Adıma Azrā Bānū dirler. Ĥālümce 

ĥaylį maǾreke-ārāyam.” didi. Rüstem eyitdi: “İy bānū! Senüñ ķocan var mıdur?” (12) 

didi. Azrā Bānū: “Yoķ ben daħı bekāram, cemįǾi Ǿömrümde ere varmadum. Ve 

kimseye maŧǾ olmadum. Çoķ pehlivānlar istediler. Pederüm (13) Rüstem daħı murād 

idüp bir ere virmege niyāz eyledi. Ammā ben rıżā virmedüm.” didi. Rüstem: “Çünkim 

iy bānū, ġayrıya rām (14) olmamışsın. Bārį gel baña rām ol. Seni kendime menkūĥa 
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ideyim.” didi. Bānū bundan ziyāde ġażaba gelüp eyitdi: (15) “İy nā-bekār zengį! Ben 

bu ķadar cılasın yigitlere varmadum da şimdi senüñ zişt-rū513 kebūd çehreñe mi māǿil 

olup (16) varayım?” didi. Rüstem eyitdi: “İy nā-bekār! Çünkim beni begenmezsin, 

benüm Hind’de birāderlerüm vardur. Güzellerdür. Seni onlaruñ birine (17) vireyim.” 

didi. Bānū: “Gel yā zengį! Baña bu teklįfi eyleme. Hemān başum kes. Şimden girü ben 

śaġlıķ daħı istemem. Baķ ‘Bir zengį Azrā (18) Bānū’yı düvālinden ķapup götürmiş 

gitmiş. Hįc zengį anı boş śalıvirür mi? Elbetde bir yüz ķaralıġı eylemişdür.’ dirler.” 

didi. (19) Rüstem Azrā Bānū gördi kim ķavlinde śādıķdur. Fį-nefsi’l-emr ķoca istemez. 

Şād olup bendin aldı. “Āferįn ķızım, ber-ħūrdār (20) ol. Ķavlüñde śādıķ imişsin. Benüm 

murādum seni imtiĥān idi. El-ĥamdüli’l-lāĥ śādıķa buldum. Elem çekme ben senüñ 

pederüñ Rüstem’em.” (21) didi. Azrā Bānū şaşup: “İy zengį bundan murāduñ ne olsa 

gerek? Baña tesellį virseñ gerek? Yoħsa bir ĥįle mi eylersin?” (22) didi. Rüstem: “Niçe 

ĥįle eylerem. Rāst söylerem.” didi. Bānū eyitdi: “Yā benüm pederüm Rüstem senüñ 

gibi ķara śūretlü mi idi? Beyāż (23) ādem idi.” diyince Rüstem gülüp aślın naķl eyledi. 

“İǾtimād eyle ķızum.” diyüp baǾż nişānlar śalıķ virdi. Ve ketfinde olan (24) ĥāl-i 

Keyūmerŝ’i gösterdi. Azrā Bānū ġayrı inandı. Ve bildi kim pederi Rüstem. Ayaġına 

düşdi. Ve dönüp: “Devletüm ata! Şimdi (25) birāderüm Ferāmurź benüm içün ažįm 

kederdedür. Ħaber idelim.” didi. Rüstem: “Belį, öyledür. Ġayretlüdür. Elem çeker. 

Lākin seni de gördük de [414a] (1) belki birden saña ġażab eyleye. Bir nişān alup 

göster.” diyüp tįġ-ı ġamġamı virdi.  

 

Bānū raħşına süvār olup (2) leşkere ŧoġrı gelürken meger Ferāmurź daħı ardlarınca 

gelürdi. Azrā Bānū’yu görüp ġażab-ıla: “Ķanı zengį mekkāre? Evvel seni (3) öldirüp 

śoñra ol zengį nā-bekārın helāk eylerem.” didükde Azrā Bānū: “Birāder, ġażaba gelme. 

Zengį yabandan degül, pederimüz imiş.” (4) diyüp aślın naķl eyledi. Ve tįġ-i ġamġamı 

gösterince Ferāmurź daħı iǾtimād idüp bānū ile ol dıraħt sāyesine geldiler. Rüstem’i (5) 

görince Ferāmurź raħşından inüp vardı. Pederi Rüstem’üñ ķademinde baş ķoyup elin 

öpdi. Rüstem dahı el açup (6) “Gel benüm nūr-ı514 cihān-dārum, Ferāmurź’um gözüm 

nūrı!” diyüp Ferāmurź’u der-āġuş eyledi. Ve gözlerinden öpdi. Andan oturup (7) bir 

miķdār śoĥbet eylediler. Berüde Ǿasker ŧabl-ı ārām çalup dönmişlerdi. Rüstem 

Ferāmurź’a ve bānūya “Śaķınuñ bu sırrı kimseye (8) fāş eylemeñ.” diyü tenbįh ve 
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sipāriş eyledi. Ferāmurź ve bānū ol aradan raħşlarına süvār olup leşkere geldiler. 

“Bānū’yı (9) nice alduñ?” diyü suǿāl eylediler. Ferāmurź “Birbirimüze ġalebe 

idemedük. Bānū’yı aldum. Yine gelüp benümle imtiĥān olsa gerekdür.” (10) didi. 

Leşker daħı böyle inanup şübheleri defǾ oldı.  

 

Eź-įn-cānib bu ŧarafdan Rüstem daħı Ebreş’e süvār olup (11) yine evvelki dıraħt 

sāyesine geldi. Şābūr Şāh ve Ķādir Şāh görüp biyāde Rüstem’üñ yanına gelüp temennā 

idüp “Buyuruñ (12) dilāver-i Ǿālem! Ħiźmetde olalım.” didiler ve bār-gāhlarına daǾvet 

eylediler. Rüstem daħı “Nola!” diyüp ķalķdı. Şābūr Şāh’uñ (13) ĥaymesine geldi. Şābūr 

Rüstem’e Ǿizzet idüp taħta teklįf eylediler. Rüstem oturmadı. Pāy-i taħt śandalįsinde 

(14) geçüp ķarār eyledi. Andan Rüstem eyitdi: “Śaķınuñ raħşımuñ yanına kimse 

varmasun.” diyüp tenbįh eyledi. Biraz śoĥbetden śoñra (15) bunlara eyitdi: “İy şāhlar! 

MaǾķūl ve münāsib olan Ferāmurź ile barışup śulĥ eylemekdür. Fi’l-ĥaķįķa bu 

dilāverin nikāĥlu (16) Ǿavratın aluram, dimenüñ bir dįnde yiri yoķdur. Eger ben 

irişmesem idi Ferāmurź sizi ol ġażab ile helāk idüp (17) belki dil çıķarmayup Ǿaskeriñüz 

de ķırardı. Bir dilāver ĥāliyā bugün śāĥib-ķırān postunda otururken ve dünyāda (18) bir 

daħı muǾādili yoķdur. İmdi öyle kimse ħuśūmet eylemek münāsib degüldür. Ancaķ bir 

nāme gönderüp daǾvet (19) idelim. Gelsün sizüñ mā-beynüñüz ıślāĥ idüp sįne-śāf 

idelim.” didi. Bunlar eyitdiler: “İy şįr-i siyāh! Hįc Ferāmurź (20) nāme ile bunda gelüp 

bizüm-ile śulĥ olur mı?” didiler. Ferāmurź’uñ ne mertebe Ǿāli-cenāb olduġın bilürlerdi. 

Rüstem (21) eyitdi: “Gelür. Benüm aġzumdan bir nāme inşā idüp bir pehlivān ile 

gönder.” di[di]. Nāme Ferāmurź’a gelüp oķıdı. Dimiş kim “Ben ki (22) Pehlivān-ı 

Siyāĥ’am! Sen ki ĥālā śāĥib-ķırān-ı Ǿālem olan Ferāmurź’sın. Nāme vuśūl bulduķda 

bu cānibe teşrįf idesin. (23) Bir miķdār dįdār515 görişüp Ǿişret idelim. Ve hem śulĥ 

eyleyelim.” dimiş. Ferāmurź daħı “Nola, daǾvete icābet, şimdi (24) varmasam 

‘Ferāmurź zengįden ķorķup gelmedi.’ dirler.” diyüp Azrā Bānū’yı aldı. Andan Selįm 

Şāh’ı aldı. Raħşlarına (25) süvār olup biraz kimse ile Şābūr Şāh ĥaymesine geldi. Şābūr 

Şāh ile Ķādir Şāh istiķbāl itdirüp bār-gāha [414b] (1) indürdiler. Ferāmurź Rüstem 

berāberinde śandalį ķodılar. Ve altı yanında bir śandalį daħı ķodurup Ferāmurź ile 

Azrā Bānū (2) ol śandalįlerde geçüp ķarār eylediler. Selįm Şāh’ı taħta çıķardılar. Żiyāfet 

ŧaǾāmı gelüp yindi. Meclis gelüp biraz da (3) bāde nūş eylediler. Dönüp Rüstem şāhlara 
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eyitdi: “İy şāhlar, işte ħaśmuñuz ayaġıñuza geldi. Eger diñlerseñüz (4) ol sevdādan fāriġ 

olup mā-beynüñüzde olan ħuśūmet ve Ǿadāveti giderüp dost olasız. Zįrā ĥaķķa (5) 

baķılsa sizüñ murād eyledigüñüz maǾnā ħılāf maǾnādur. Ancaķ Selįm Şāh’uñ bir ķızı 

daħı var ise virsün. (6) Ve kendi ķızı daħı yoķ ise kendine müteǾallıķ olanların lā-büdd 

ŧabǾına muvāfıķ ve saña lāyıķ bir duħteri bulunur. (7) Anı yirine bedel alıvirsün.” didi. 

Selįm Şāh dönüp Rüstem’e “İy siyāh şįr, benüm bir küçek ķızum daħı vardur kim (8) 

mevśūfı{n} ebruvānı ŧāķ-ı burc-ı melāĥatdur. Ĥüsn iķlįminüñ şāhı ve güzellik 

āsmānınuñ mihr ü māhıdur. Adına Gül-çehre (9) Bānū dirler. Eger muķaddem anı 

istemiş olaydı aślā muħālefet eylemez virürdüm. Ammā neyleyem, vardı ħılāf-inhā 

teklįf-i (10) mā-lā-yuŧāķ eyledi. Arada bu ķadar ceng u cidāle sebeb oldı.” didi. Rüstem 

eyitdi: “Pek Ǿālā! İşte anı Şābūr şeh-zādeye (11) vir.” didi. Selįm Şāh: “Nola!” diyüp 

Gül-çehre Bānū’yı Şābūr Şāh’a Ǿaķd idüp yidi gün muħtaśarį sūr eylediler. Ve Şābūr 

(12) Şāh’ı Gül-çehre Bānū ile ber-murād eylediler. Birķac gün daħı eglenüp bir gün 

Ķādir Şāh ve Şābūr Şāh vilāyetlerine (13) gideçek oldılar. Rüstem bir kaġıd yazup 

mührledi. Bunlaruñ ellerine virdi. Ķaçan benden bu mührde kaġıd gelürse (14) içinde 

olan mefhūm üzere Ǿamel idersiñüz.” didi. Bunlar “Nola!” diyüp vilāyetlerine gitdiler. 

Rüstem ķalķup Ferāmurź’uñ (15) sarāyına gitdi. Öñlerine meclis ķurup tenhā Ǿişret 

iderken bir ħādim gelüp Ferāmurź’uñ eline bir maǾśūm śundı. (16) Rüstem gördi. Bir 

maǾśūm. Ammā çehresinde olacaġı müşāhede olunurdı. Suǿāl eyledi. “Bu maǾśūm 

kimdür?” diyü. (17) Ferāmurź eyitdi: “Ciger kūşemdür.” İşte Şābūr Şāh’uñ aluram 

didügi bānūdan olmış. Adın Sām-ı Yegāne ķomışlar.” didi. (18) Rüstem bunı ķucaġına 

alup gördi. Ziyāde sengįndür. Çoķ ķuvvet śāĥibi dilāver olur.” diyüp taĥsįn ve duǾā 

eyledi. (19) Ferāmurź ile ol ķalǾada niçe gün Ǿişret idüp bir gün yine Rüstem’üñ göñline 

ārzū-yı seyāĥat düşüp (20) Ferāmurź’a “Gözüm nūrı, ben ġayrı giderem. Ancaķ saña 

naśįĥatüm bu olsun kim śaķın kimseye žulm eyleme. Daħı kendinden ednāya (21) 

ĥaķāret nažarı ile nažar eyleme. ŻuǾafāya dāǿimā iǾānet üzere ol.” didi. Andan Ebreş’e 

süvār olup Ferāmurź’a vedāǾ (22) idüp Ǿazm-i rāh eyledi. Ferāmurź daħı oradan dönüp 

Azrā Bānū ile Ǿazm-i Įrān eyledi. Bir gün Įrān’a gelüp (23) kendi źevķinde oldı. Gāh 

gāh śayd u şikār ve gāh Įrān vādįlerinde geşt-i güźār eylemekde.  

 

Bu ŧarafda yine (24) biz gelelim Rüstem’üñ seyāĥati aĥvāline. Rāvį-i şįrįn-zebān öyle 

naķl u beyān eyler kim: Rüstem nāmdār ĶalǾa-i Selįm (25) Şāh’dan ayrılup niçe günler 

śayd u şikār iderek gitdi. Ĥikmet-i Rabbānį bir gün bir āsiyāba geldi. Gördi sāǾat 
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raķķāsı [415a] (1) raķķāśı gibi döner. İki göz idi. Bu degirmenden içeri girüp gördi. Bir 

ķoca āsiyābı durma hā buġday (2) ögüdür. Rüstem selām virdi. Ķoca selām almadı. 

Rüstem “Ķoca baba! Bre saña söylerem.” didi. Ķoca yine muķayyed (3) olmayup kendi 

kārına meşġūl idi. Rüstem fehm eyledi kim ķoca aśamdur, ķulaġı işitmez. Daħı yaķın 

varup (4) “Ķoca baba! Saña söylerem, baña baķ!” diyüp ĥayķırdı. Ol zamān ķoca dönüp 

Rüstem’i gördi. Ve eyitdi: “İy oġul! (5) Birazdan gel, bugün buġday çoķca getürdiler. 

Daħı nevbet geç gelür.” didi. Rüstem bülend-āvāz-ıla ĥayķırup (6) “Baba benüm 

buġdayum yoķdur. Ben müsāfirem, bunda geldüm. İcāretüñ var mı bu gice bunda 

mihmān olmaġa?” didi. Ķoca (7) bunı işidüp: “Yā oġul öyle mi, ħoş geldüñ, śafā 

geldüñ. Nola, ķal.” diyüp ķoşup bir pençereye vardı. (8) Bre Gül-ruħ” diyince Rüstem 

gördi. Nā-gāh bir pençe-i āfitāb duħter-i ħūb ol pençereye gelüp “Baba ne istersin?” (9) 

didi. Ol ķoca ķıza eyitdi: “İy ķızum işte şu yigit bu gice bize müsāfir geldi. Şimdilik 

bir miķdār ŧaǾām (10) getür, yisün.” didi. Ķız Rüstem’e baķdı. Bir siyāh zift gibi ķış 

aħşamı çehreli zengį pehlivānıdur. Dönüp içeri (11) girdi. Degirmende ne olsa gerek. 

Boġaca, śoġan ve śarımśaķ ve peynir ve yumurŧa her ne var-ısa getürdi. (12) Ve 

Rüstem’üñ öñine ķodı. Ve kendi “Buyur iy dilāver-i Ǿālem!” diyüp Rüstem’üñ 

ķarşusında el baġlayup ŧurdı. Rüstem (13) daħı başladı ol ŧaǾāmdan tenāvül eylemege. 

Ammā hem yir ve hem ol ķıza nažar eylerdi. Rüstem gördi, bu bir duħter-i melek- (14) 

manžardur kim sįnesi bir mücellā śāĥife-i sįme beñzer. Ve iki nār bostānı bir bir 

ŧurunca, gerdeni şemǾa-i kāfūrįden nişān (15) virür. Rüstem bį-iħtiyār ķıza meyl idüp 

ķadd u dilin cereyān-ı Ǿaşķa rubūde itdürdi. Dönüp Gül-ruħ Bānū’ya (16) “İy nāzenįn! 

Bir śucaġız getür.” didi. Gül-ruħ Bānū “Nola!” diyüp vardı, bardaķ ile bir śu getürdi. 

Rüstem bardaġı (17) elinden alup aġzına ŧutup niçe zamān durdı. Tā kim ķız gitmesün, 

diyü. Ķız vāfir durdı. Gördi olmaz. (18) “İy civān-merd! Ne ŧurursın, śuyı niçün 

içmezsin? Yoħsa śudan bir şey mi ĥayāl eyledüñ? Eger öyle ise getür (19) bir tāze ġayrı 

śu getüreyim.” didi. Rüstem: “Ħayır iy bānū! Kendimi fikr ile unutmışım.” diyüp hele 

śuyı içdi. Bānū (20) bardaġı ve śofrayı ķaldırup yine içeri gitdi. Çünki aħşam oldı. Ol 

ķoça oturup Rüstem ile ŧaǾām (21) yidi. Ve śoĥbete başlayup eŝnā-yı śoĥbetde ķoca 

Rüstem’e: “İy dilāver! Kimsin? Ķandan gelüp ķanda gidersin?” diyüp (22) suǿāl eyledi. 

Rüstem “Hind vilāyetindenem, adıma Pehlivān-ı Siyāh dirler. Ve ǾAnķā-yı Zengį 

Bülend-pervāz dirler. Seyāĥata (23) çıķdum.” didi.  
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Zįrā Selāmūn Ĥakįm ķaçan Rüstem’i siyāha boyadı. Adını ǾAnķā-yı Zengį ķomışdı. 

Biraz daħı śoĥbet (24) idüp ķız Rüstem’e cāme-ħvāb bıraķdı. Rüstem girüp yatup ħvāba 

vardı. Ķoca daħı Rüstem’üñ yanına (25) yatdı. Ammā zamāndan śoñra bir feryād ķopdı. 

Rüstem bįdār olup “Aślı ne ola?” diyüp ķalķdı. Cāme-ħvāb üzere [415b] (1) üzere 

oturdı. Anı gördi. Evvel ķız içerüden feryād ile çıķdı. Ķocayı ħābdan bįdār idüp “A 

baba ķalķ yuķaru (2) degirmenler boşandı.” didi. Ķoca düşnām iderek ķalķdı. Yirinden 

śıçrayup vardı. Degirmenüñ birine yapışup (3) zūr eyleyüp degirmeni ŧurġurdı. Ammā 

ol biri yine dönerdi. Rüstem ķalķup ol bir gözi bir eliyle ŧutup żabŧ (4) eyledi. Ve ķoca 

ķuvvetine hayrān olup bir eliyle daħı ķocanuñ ŧutduġı gözi ŧutup ikisin birden żabŧ 

eyledi. (5) “Baba sen śalıvir, var bendlerin baġla.” didi. Ķoca Rüstem’de bu ķuvveti 

görüp başın śalup taǾaccüb eyledi. “Oġul (6) zamānıyla tāzelik eyyāmında ben daħı 

ikisin birden żabŧ iderdüm. Ancaķ şimdi pįr oldum. İkisin birden ŧutmaġa ķudretüm (7) 

yoķdur, ķalmadı.” diyüp vardı degirmenleri baǾż yirlerin bend idüp muĥkem düzdi. 

Gül-ruħ Bānū daħı Rüstem’üñ ķuvvetine ħayrān (8) oldı. Ġayrı yatmayup śabāĥ olınca 

śoĥbet eylediler.  

 

Vaķtā ki śabāĥ oldı. Yirlerinden durup Rüstem ābdest alup (9) ħālıķına Ǿibādet iderken 

nā-gāh bir gürüldi oldı. Rüstem beliñleyüp “Āyā bu gürüldi ne ola?” diyince anı gördi. 

(10) Üc dāne nev-civān dilāver geldiler. Pencelerinde kiminüñ arslan ve kiminüñ āhū 

var idi. Meger bunlar degirmenci ķoçanuñ (11) oġulları idi. Birine Edşįr-gįr ve birine 

Şįr-zād dirlerdi. Aślında bu ķoca Ǿādįlden idi. Ķoca bunlara (12) “Oġullar! Bu sipāh 

pehlivān müsāfirimüzdür. Geldi, siz daħı oturup śoĥbet-i Ǿişret idüñ.” didi. Bunlar daħı 

“Nola!” diyüp (13) Rüstem’e temennā eylediler. Ve oturup meclis-i müheyyā eylediler. 

Ve Ǿayş-ı Ǿişrete bünyād urdılar. Ammā Rüstem giderek mest olup (14) gözleri ŧas-ı pür-

ħūna döndükde dönüp bunlara eyitdi: “İy nev-civānlar! Gelüñ şol hemşįreñüzi baña 

virüñ. Nikāĥ (15) idüp alayım.” didi. Bunlar daħı bu sözden elem çeküp “Nā-bekār! Sen 

kimsin ki bize böyle söylersin?” diyüp añsuzın (16) biri Rüs[t]em’üñ sįnesine bir muşt 

öyle urdı kim Rüstem’üñ gögsi kūslar gibi śadā virdi. Rüstem ġażaba gelüp (17) “Hay 

yaban oġlanı! Sen misin baña muşt uran?” diyüp bir eliyle birin ve bir eliyle birin 

ķapup ol birine ikisin (18) öyle çarpdı kim üçi de birbirinüñ üzerine yıġılup zįr ü zeber 

oldılar. Rüstem üçin de bende çekdi. Hemān (19) Gül-ruħ Bānū bu ĥāli görince segirdüp 

geldi. Rüstem’üñ elin öpdi. “İy şįr-i siyāh! İĥsān ve mürüvvet ile birāderlerümi (20) 

baña baġışla.” diyüp ricā eyledi. Rüstem daħı bunlaruñ ħāŧırı-çün “Nola iy bānū! 
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Cümle śuçların saña baġışladum.” (21) diyüp bunlaruñ bendin alup ķoca ħōd bu arada 

ķorķusından firār eylemiş-idi. Cümlesi Rüstem’üñ ayaġına düşüp (22) “Sulŧānum! 

Cümlemüz ĥüsn-i iħtiyārımuz ile rıżā virüp saña hemşįremüzi virdük.” diyüp nikāĥ 

eyledi. Rüstem ol gice (23) Gül-ruħ Bānū ile ber-murād oldılar. Ĥažž idüp niçe zamān 

ol degirmende Gül-ruħ Bānū ile Ǿālem-i zevķ eyledi. Gül(24)-ruħ Bānū Rüstem’den 

ĥāmile ķaldı. Rüstem’üñ bu ķızdan müddet-i tamāmında bir oġlu olup adın Kerįmān 

ķodılar. Üc (25) yaşına girince Rüstem eglenüp bir gün yine derūnına ārzū-yı seyāĥat 

düşdi. Tenhā Gül-ruħ Bānū’ya eyitdi: “İy nigār! [416a] (1) “İy nigār-ı nāzenįn! Eger 

benüm aĥvālümden suǿāl iderseñ ben śāĥib-ķırān-ı Ǿālem olan Rüstem ibn-i Zal’am. 

Derūnuma seyāĥat (2) ārzūsı düşüp böyle kendimi tebdįl eyledüm.” diyüp ketfinde olan 

ĥāli gösterdi. Andan eyitdi: “Ben gelüp (3) seni yine yoķlaram. Sen śaķın bu sırrı 

kimseye bildürme.” didi. Gül-ruħ Bānū’ya vedāǾ idüp bir cānibi ŧutup gitdi.  

 

(4) İşte Rüstem nice eyyām ol degirmen eŧrāfın geşt-i güzār eyledi. İttifāķ bir gün bir 

der-bende geldi. Gördi yidi (5) nefer kimse der-bend aġzın alup dururlar. Rüstem 

göñlinden eyitdi: “Besbellü şunlar ĥarāmįlerdür kim bu der-bendi (6) alup böyle 

ŧururlar. Eger ĥareket idüp raħşuma ve ālātuma ŧamaǾ idüp üzerime gelürlerse şunların 

(7) yidisin de öldüreyim.” diyüp Rüstem bį-mehābe der-bende ŧoġrı yüridi. Bunlardan 

biri ilerü gelüp: “Ŧura (8) iy zengį! Ķanda gidersin?” diyü Rüstem’üñ öñin aldı. Rüstem: 

“Yüri Hay nā-bekār! Śavul yoldan, var ben senüñ (9) didügin degülem.” didi. Ol kimse 

eyitdi: “Sen benüm didigümsin. Ancaķ kendüñi śaķlarsın.” diyüp bir kerre çekdi, (10) 

Rüstem’i yaķasından ŧutdı. Rüstem: “Bre ne yabana söyler bu nā-bekār?” diyüp 

deprenem diyü kendüye iķdām (11) eyledi. Aśla Rüstem’i bu şaħś deprendürmedi. 

Ebreş’in licāmın ŧutup der-bendin üst yanında bir maġāraya (12) getürdi. Ol bir refįķleri 

daħı gelüp içlerinden biri bir pįr-i żamįr Rüstem’e “Ħoş geldüñ yā Rüstem! 

Gelmemeñe (13) ĥaylį cabaladuķ ammā olmadı. Zār zūr seni getürdiler.” didi. Rüstem 

ise şaşup ħayrān olmış-ıdı. Öyke(14)sinden kendi kendisin yimek isterdi. “Bu naśıl 

işdür. Ben Ǿālemüñ śāĥib-ķırānı olan Rüstem olup bu āna dek (15) kimse yaķama el 

urmaġa ķādir olmamış iken bir ĥarāmį yaķamdan ŧutup beni deprendürmeye. Daħı 

raħşımuñ (16) licāmından yidüp beni bu maġāraya getüre. Benüm ķarşu ŧurmaġa 

ķudretüm olmaya.” diyü fikr iderdi. Şimdi516 ol (17) pįr böyle diyince Rüstem dibelik 

                                                 
516 Metinde “simdi”. 
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telāşa düşdi. “Āyā bunlar ĥarāmįler olduķlarından mā-Ǿadā cāzūluķları daħı (18) var 

ola.” didi. Ammā ol pįr eyitdi: “Yā Rüstem! Elem çekme. Ol göñline gelen efkār-ı 

fāsįdeyi göñlinden iħrāc eyle. (19) Bizler ne ĥarāmįyüz ve ne cāzūlaruz. Ammā biz 

yidilerüz. Ben bunlaruñ başlarıyam. Adıma Saĥāy Pįr dirler. Yüz seksen (20) senedür 

bu maġārada oluruz.” didi. Ve Rüstem’e bir kemer ķuşatdı, eyitdi: “İşte bu kemer yā 

Rüstem mādām ki miyānındadur (21) kimse seni yirden ķalduramaz ve saña kimse bir 

dürlü žafer bulımaz. Daħı çoķ Ǿacāyibāt görüp çoķ yādigāra nāǿil (22) olsañ gerekdür. 

Elem üzere olmañ murādların ĥāśıldur.” didi. Bir duǾā ögretdi. Ķaçan bir yirde yalñız 

ķalup göñlüñ (23) ŧaǾām istese bu duǾāyı bir kerre oķıyup üfür. Ġāyibden öñine bir śofra 

ŧaǾām gelür. Tamām murāduñ üzere yidükden śoñra (24) ķarnuñ doyduķda śofra yine 

ġāyib olur.” didi. Rüstem daħı bunlaruñ cümlesinüñ ellerin öpdi.  

 

Ol gice anda ķaldılar. (25) Birazdan aħşam olup bunlar ķalķup ābdest aldılar. Andan 

namāz ķılup tevĥįde meşġūl oldılar. Śabāĥ olınca [416b] (1) ġāyib oldılar. Rüstem daħı 

Ebreş’e süvār olup bir cānibi ŧutup gitdi. Birķac gün gidüp öyle vaķtinde bir şehre (2) 

geldi. ĶalǾadan ŧaşra bir kimseye rāst gelüp ŧur eyledi. Ol kimse Rüstem’i ol śūretde 

görüp ķorķdı. (3) Rüstem bunuñ yanına gelüp “Ķorķma ādem saña suǿālüm var. Ne 

ķaçarsın? Bu ķalǾaya ne dirler? Pādişāhı kimdür?” didi. (4) Eyitdi: “İy şįr-i siyāh! Bu 

şehre Dest-i Ķara dirler. Şāhına Mebġam517 dirler.” didi. Rüstem geçüp ķalǾadan içeri 

girdi. (5) Çārşūya pāzāra uġradı. Bir ħāna geldi. inüp Ebreş’i başķa yire baġladı. Ve 

ħāncıya tenbįh eyledi ki “Śaķın (6) atuñ yanına kimse varmasun, bed-ħūydur ādem 

śaķatlar.” didi. Kendi ŧaşra çıķup şehri temāşā eyledi.  

 

Ammā (7) meger bu Mebġam Şāh’uñ bir cihān pehlivānı var idi. Adına Cabbār-ı Cihān-

sūz dirlerdi. Yüz yigirmi altı arış ķadd (8) u ķāmet çeker. Kendüyi degme bir at çekmez 

idi. “Uyluġuma münāsib bir raħş olsa idi.” diyü dāǿimā ol fikrde (9) idi. Ve bütün 

ħāncılara sipāriş eylemiş-idi. “Gerek bāzirgānlardan ve gerek śāǿir yolcılardan eger bir 

eyü at gelürse (10) baña518 ħaber virüñ. Śāĥibinden raħşı iyilik ile olmazsa daħı zūr-ıla 

alayım.” diyüp ıśmarlamışdı. Şimdi (11) bu ħāncı Rüstem’üñ atını gördi. Ejdere beñzer. 

“İşte Cabbār-ı Cihān-sūz’uñ tamām istedügi raħşdur.” diyüp (12) fi’l-ĥāl Cabbār-ı 

Cihān-sūz’a ādem uçurdı. “İşte iy dilāver senüñ istedigin bir at geldi. Śāĥibi bir zengį 

                                                 
517 Metinde “MenǾam”. 
518 Metinde “saña”. 
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(13) pehlivānıdur. Yek-süvār ħāna geldi. Murāduñ olursa ādem gönderüp al.” didi. Ol 

kimse segirdüp Cabbār-ı Cihān-sūz’a (14) varup bu ħaberi virdi. Cabbār şād olup “Tįz 

Ferįĥūn Fezāyį nām bir dilāvere var. Yā Ferįĥūn filān ħāna bir raħş (15) gelmiş. Śāĥibi 

anda ise raħş-ıla bile getür. Eger śāĥibi yoķ ise raħşı alup getür. Śoñra geldügi zamān 

(16) gelsün. Bunda ne dilerse bahāsın vireyim.” didi. Ferįĥūn Fezāy[į]519 daħı “Nola!” 

diyüp raħşına süvār olup yanına iki (17) ġāşiye-dār ġulām alup ol ħāna vardı. Ħāncıya 

eyitdi: “Ķanı bunda bir zengį yigidinüñ bir esb-i siyāhį var imiş ķandadur? (18) ol zengį 

bunda mıdur? Anı Cabbār-ı Cihān-sūz istedi. Atı görse gerek. Eger begenürse bahāsın 

virüp alaçaķdur.” didi. (19) Ĥāncı: “İşte at şunda baġlu. Lākin zengį bunda yoķdur. 

Çehārşūya ŧoġrı gitdi. Ve sipāriş eyledi ki ‘Kimse atuñ (20) yanına varmasun, bed-

ħūydur.’ didi. Bilmem işte at, işte sen.” didi. Ve atı Ferįħūn’a gösterdi. Ferįħūn daħı 

Ebreş-i (21) Gül-endām’ı gördi. Bir raħş-ı cihān-ı peymādur ki felekde miŝli bulunmaz. 

Öyle kendü kendüsine boş dört iki (22) cānibine başın śalur. Ferįħūn Ebreş’i görince 

“Hā işte Cabbār’un istedügi raħş murādınca böyle raħşı bir daħı (23) düşünde bile 

göremez. Şimdi ben raħşı alup giderem. Ve ħāncıya her ķaçan zengį gelürse Cabbār’uñ 

ķonaġına (24) gelüp aķçesin alsun.” didi. Kendi ġulāmınuñ birine eyitdi: “Var oġlan şol 

raħşı ŧutup licāmını başına (25) geçürüp getür.” didi. Oġlan “Nola!” diyüp Ebreş-i Gül-

endām’uñ yanına vardı kim licāmın başına geçüre. Ebreş bir kerre [417a] (1) Ebreş bir 

kerre öñ ayaġın ķaldırup ĥerįfüñ başına niçe çarpdıysa ġulāmuñ başı gövdesine çöküp 

beyni meydāna (2) śaçıldı. Ġulām ol sāǾat cān virdi. Ferįħūn Fezāyį bu ĥāli gördi. “Bre 

bre bu at ne yavuz, ādem çil imiş. Ādemi (3) öldürdi. Şuña birķac kimse varsun.” diyüp 

ħāncıya daħı “Yüri sen de var.” didi. Ĥāncı Ferįħūn’a “Kim varsun (4) pehlivān! Ben 

daħı ölmek istemem. At işte durur. Ben saña sipāriş olunduġı üzere ħaber virdüm. Raħş 

ŧutmasına (5) daħı meǾmūr degülem. İşte at, işte sen. Niçe bilürseñ öyle eyle.” diyüp 

giri çekildi. Herkes Ebreş’den (6) ķorķup yanına kimse varmadı. Ammā Ferįħūn Fezāy 

daħı ħavf eyledi.  

 

Bunlar keş-ā-keşde iken ķanda imiş Rüstem (7) mellūte sürüyürek çıķageldi. Ħāncı 

Rüstem’i görüp “İşte atuñ śāĥibi geldi.” diyüp Rüstem’i gösterdi. (8) Ferįħūn gördi. 

Ŧoķsan arış ķadd u ķāmet śāĥibi bir zengį pehlivānı. Ammā heybet-i śalābetinden 

yüzine baķılmaz. (9) Rüstem daħı gördi, ħalķ Ebreş’e yaķın yirde cemǾ olup Ebreş 

                                                 
519 Metinde “Ferāy”. 
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cānibine baķarlar. “Āyā aślı ne ola? Besbelli (10) Ebreş’i seyr iderler.” didi. Ve bunlaruñ 

yanına geldi. Ne gördi, Ebreş bir ādem kellesin gövdesine çökerüp (11) helāk eylemiş. 

Ħāncıya ħıtāb idüp “Bre nā-bekār! Ben saña dimedim mi, at yaramazdur, yanına ādem 

śalıvirme. Ħaŧā (12) olur. Niçün sözüm diñlemedin?” didi. Ħāncı: “İy pehlivān! Benüm 

ne ķabāĥatüm var. İşte bu pehlivān Cabbār-ı Cihān-sūz ŧarafından geldi. (13) Atı 

istemiş. “Getürüñ götüreyim, eger begenürse aķçesin virüp aluram, diyü. Bu da geldi. 

Seni bulamayup keǿennehū raħşı (14) alup götürseler gerek idi. Śoñra geldükde varup 

pāzār idesin, diyü iş böyle oldı.” diyüp Ferįħūn’ı gösterdi. (15) Rüstem “Cabbār 

kimdür?” didi. Ĥāncı eyitdi: “Cabbār-ı Cihān-sūz pādişāhımuz Mebġam Şāh’uñ cihān 

pehlivānı ve bu diyārlaruñ śāĥib-ķırānıdur. (16) Coķtan bir eyü at isterdi. İşte şimdi bunu 

ħaber alup bu pehlivānı göndermiş.” didi. Rüstem: “Benüm śatılıķ atum yoķ. (17) Ol 

raħş benden ġayrı kimseye rām olmaz. Ve hem beni atdan ġayrı at çekmez. Üçinci 

Cabbār ol raħşa binmege daħı (18) ķādir degüldür. Dördinci aślında at śatılıġum 

degüldür. Beyhūde ĥām sevdāya düşmiş.” didi. Ferįħūn hemān öteden atılup (19) eyitdi: 

“Baķ-a iy zengį! Bu bahāneleri ķo, al raħşı da yüri gidelim. Var ötede Cabbār-ı Cihān-

sūz’a cevāb vir.” didi. (20) Rüstem “Benüm Cabbār-ı Cihān-sūz ile evvelden āşinālıġum 

yoķ. Yārānum degül. Ve efendüm degül. İşüm nedür anuñ yanında?” didi. Ferįħūn (21) 

eyitdi: “Ammā ben seni alup götürirem.” didi. Rüstem: “Ammā ben gitmem. Niçe 

götürürsin?” didi. Ferįħūn: “Gör imdi niçe alup giderem.” (22) diyüp hemān öteden 

Rüstem’üñ üzerine gelüp murād eyledi kim yaķasından ŧutup çeke. Ferįħūn’uñ 

gözlerinden āteş çıķup çehresi baŧlıcān gibi mosmor oldı. (24) Ve başı dönüp gözleri 

ķararup çarħ urup zįr ü zeber oldı. MuǾallaķ yıķılup herkes Rüstem’den bu śalābeti 

görüp (25) berg-i ħazān gibi ditreşmege başladılar. Rüstem daħı “Baķ nā-bekārı 

küstāħlıġı yaķaya yapışmaķ ister.” diyüp sįnesi çifte [417b] (1) kūslar gibi śadā virmege 

başladı. Ferįħūn biraz yatup ķalķdı. “Hay nā-bekār zengį! Sen misin baña ġāfilen böyle 

sille (2) uran?” diyüp dal-tįġ olup irüp Rüstem’e ķılıc ĥavāle eyledi. Rüstem bunuñ ķılıc 

ŧutan bileginden ķavrayup (3) ve bir eliyle daħı düvālinden ķapup ķolına aldı. Ve peftere 

gibi birķac kerre śallayup fırladıvirdi. Ferįĥūn (4) Rüstem’üñ elinden avuc ķayası gibi 

yuva[r]lanup hep yüzi gözi ŧaşa ķuma sürinüp evgār oldı. Ve vücūdınuñ (5) eyler ŧutar 

yiri ķalmadı. Ol bir ġulām anı görüp hemān segirdüp śoluġı Cabbār-ı Cihān-sūz’ın 

yanında aldı. (6) Meger Cabbār dįvāndan ķalķup kendi sarāyına gelürdi. Ol ġulām yolda 

rāst gelüp aĥvāli naķl eyledi. (7) Cabbār-ı Cihān-sūz bunı işidicek hemān ŧoġrı ħāna 

yüridi. Beriden Rüstem Ferįħūn’ı atup kendi ķonduġı (8) yirde varup oturdı. Nā-gāh 
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Cabbār-ı520 Cihān-sūz ħāna geldi. Gördi Ferįħūn daħı yatur. Ħāncı daħı gördi. (9) 

Cabbār kendi geldi. Rüstem görüp suǿāl eyledi. “Cabbār-ı Cihān-sūz kendi geldi.” 

didiler. Rüstem: “Ķo gelsün.” diyüp muķayyed (10) olmadı. Ammā Cabbār gelince 

Ferįħūn ġayrı ġayret idüp yirinden ķalķdı. Cabbār “Yā Ferįħūn niye yatursın, saña (11) 

noldı?” didükde Ferįħūn aĥvāli naķl idüp Rüstem’den şikāyet eyledi. Cabbār-ı Cihān-

sūz: “Ķanı zengį niçe oldı?” (12) didi. “Yuķarıda işte oturur.” didiler. Hemān Cabbār-ı 

Cihān-sūz raħşından inüp serrāclar raħşı ŧutup (13) Cabbār Rüstem’üñ oturdıġı yire 

yüridi. Rüstem aśla yirinden ĥareket eylemeden Cabbār tamām Rüstem’üñ öñine gelüp 

(14) “Baķ-a bre zengį nā-bekārı! Ol pehlivānı niçün öyle urduñ? Ve atı alup baña niçün 

getürmedüñ?” didi. Rüstem: “Pehlivān (15) Ferįħūn küstāħlıķ eyledi. Cezāsın buldı. 

Eger sen daħı küstāħlıķ iderseñ sen daħı cezāñı bulursın. Benüm śaŧılıķ atum yoķ kim 

(16) saña getüreyim.” didi. Cabbār-ı Cihān-sūz Rüstem’den bu cevābı işidüp ġażabı 

ziyāde olup: “Hay nā-bekār zengį! Sen kim (17) olasın kim baña böyle diyesin? Beni 

anlara mı ķıyās eyledüñ?” diyüp ķol śunup Rüstem’üñ düvālinden ķaldırup (18) gūyā 

yire ura. Rüstem muķayyed olmadı. Cabbār idegördi, çalışagördi, bir çāre idemedi. 

Belki yirlü ķayaya eylese (19) yirinden ķoparurdı. Ammā Rüstem’i ĥareket bile 

itdiremedi. Cabbār dibelik Ǿifrįt oldı. Rüstem eyitdi: (20) “Nā-bekār! Ne ĥaddindür 

gelüp benüm düvālüme el ķomaķ?” diyüp yirinden peleng miŝāl atılduġı gibi bir kerre 

(21) Cabbā[r]-ı Cihān-sūz’ın düvālinden ķapup nice silkdi ise ķaldırup ķolınuñ üzerine 

aldı. Ve źemįne (22) urup kendi kemendi ile iki elin ķafasına bend eyledi. Ve şöyle521 

ķarşusında ħān sütūnına śaraķodı. (23) “Nā-bekār! Hele bir miķdār keyfüm gelsün de 

seni sütūn-ıla dört pāre ideyim.” didi.  

 

Cabbā[r]-ı Cihān-sūz tevekkeli geldügine (24) peşįmān olup “Bu zehr-i ķātil zengį nā-

bekārı ne yaman ķuvvete mālik imiş. Bu zengį tehį degüldür. Elbetde bu bir Ǿasker(25)-

keş dilāverdür. Ammā bu diyāra böyle yalñız gelmesine bir sebeb vardur.” didi. İşte 

bunlar bu ĥālde Ferįħūn [418a] (1) Ferįħūn gördi. Cabbār daħı maġlūb oldı. Hemān 

oradan dönüp Cabbār’uñ ġulāmları ile vardılar. Mebġam (2) Şāh’a ħaber virdiler. 

Eyitdiler: “Pādişāhum aĥvāl şöyle oldı.” diyü. Mebġam Şāh’uñ cān başına śıçradı. (3) 

Ve Mebġam Şāh daħı nefsinde bahādır pehlivān idi. “Bre binüñ.” eyledi. Tįz elden 

birķaç biñ ķadar ādem bulundı. Binüp (4) geldiler. Ĥānı ķat-ender-ķat ķuşatdılar. 
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Mebġam Şāh otuz ķadar dilāver ile içeri girdi. Rüstem Dāstāna (5) “İy zengį! Yā teslįm 

ol, seni baġlasunlar yāħūd şimdi dört ŧarafdan ħāna āteş idüp seni aħrāķ (6) bi’n-nār 

eylerem.” didi. Rüstem fikr eyledi. “Bu āteş aĥvāli cenge beñzemez. Ve buña ķuvvet 

śıġmaz. ŚanǾat gerekdür.” diyüp (7) döndi, eyitdi: “Gelsün pādişāhıñuz kendi baġlasun. 

İllā ġayrı kimseye teslįm olmam.” didi. Gelüp Mebġam (8) Şāh’a söylediler. Mebġam 

gerçek śanup inandı. Şād olup hemān raħşından indi. Rüstem’üñ yanına gelüp: “Cevir 

(9) elin imdi iy zengį! Eyilik ile seni bend ideyim. ‘Yoķ!’ dirseñ seni yaķaram.” didi. 

Rüstem daħı: “Gel imdi baġla.” (10) diyüp teslįmiyyet gösterdi. Mebġam Şāh daħı geldi 

kim Rüstem’i bend eyleye. Rüstem Mebġam Şāh’ı düvālinden ķapup (11) yire urdı. Ve 

iki elin ķafasına bend idüp Cabbār’uñ522 yanına baġlayaķodı. Eyitdi: “Yā Mebġam 

Şāh! Fermān (12) eyle. Şimden girü ħānı āteşe ursunlar. Senüñle berāberce yanalım.” 

didi. Mebġam Şāh: “İy dilāver-i Ǿālem! (13) Kimsin, kendini bize bildür ve beni śalıvir. 

Şimden girü śaña bende olalım.” didi. Rüstem: “Ĥāliyā ben śāĥib-ķırān-ı (14) Ǿālemem. 

Adıma ǾAnķā-yı Zengį Bülend-pervāz dirler. Girüde benüm leşkerim vardur. Her ne 

zamān gelürler ise siz (15) daħı bile gelüñ.” diyüp bunları śalıvirdi. Bunlar daħı gelüp 

Rüstem’üñ pāyine düşüp tābiǾ oldılar. (16) Bir rivāyetde bunlar pūt-perestler idi. Įmāna 

geldiler.  

 

Ĥāśıl-ı kelām Rüstem Deşt-i Fezā’da bir ay miķdārı (17) oturup bir gün yine cānı śıķıldı. 

Ārzū-yı seyāĥat eyleyüp Mebġam Şāh’ın eline menşūr yazup mührleyüp (18) virdi. “Yā 

Mebġam Şāh! Her ķaçan bu mührde ķaġıdum gelürse ol zamān gelin.” diyüp Ebreş’e 

süvār olup bir cānibi (19) ŧutup gitdi. Birķac gün gezüp bir gün bir śaĥrāya geldi. Gördi 

bir muĥallā ķubbe ve ala śaĥrānuñ tā ortasında (20) binā eylemişler. Rüstem ol ķubbeye 

geldi. Gördi öñinde bir çeşme ve bir śuffe vażǾ eylemişler. Ve bir laŧįf Ǿişret(21)gāhdur. 

Rüstem gelüp ol śuffe üzere oturup çeşmeden tāze-kārlıķ523 eyledi. Ve Ebreş’i giyāha 

śaldı. (22) Kendi ol śuffede oturup eŧrāfa nažar eylerken anı gördi. Śaĥrādan bir mehįb 

kimse gelür. Üzerinde arslan (23) ve ķaplan postları libāsı var. İki elinde iki şįr-i 

ġurrendeyi alup eñselerinde ŧutmış gūyā kidi (24) yavrusıdur. Tamām Rüstem’e yaķın 

gelüp Rüstem’i görince: “Hay nā-bekār zengį! Sen benüm Ǿişret-gāhumda ne (25) 

ararsın?” diyüp ġażabından ol iki arslanı birbirine urup ħurd-ħām eyledi. Ve segirdüp 

ķubbeye [418b] (1) girdi. Der-Ǿaķab ķubbeden çıķup Rüstem gördi. Bu kimse eline bir 
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Ǿacāyib mermer Ǿamūd almış geldi. Rüstem’e ĥavāle (2) eyledi. Rüstem daħı śıçrayup 

Ebreş’den gürz-i kāvseri alup bunuñ Ǿamūdına berāber śundı. Rüstem bį-pervā (3) menǾ 

eyledi. Ammā begendi.  

 

Ĥāśıl-ı kelām bunlar cenge ŧutup üc sāǾat miķdārı ceng eylediler. Ol şaħś hemān (4) 

Rüstem’üñ đarb-ı gürzinden Ǿāciz olup elinde olan ol mermer Ǿamūdı yire bıraķdı. Ve 

segirdüp gelüp Rüstem’üñ (5) düvāline śarıldı. Rüstem muķayyed olmadı. Ol kimse 

vāfir çalışdı. Ammā olmadı. Rüstem’i aśla yirinden ĥareket (6) itdüremedi. Rüstem daħı 

bunuñ düvāline śarılup “Yā Allāh!” diyüp ķaldurdı. Başına berāber çıķarup (7) źemįne 

urdı. Gögsine çıķup dal-ħançer oldı. “Niçesin nā-bekār?” diyüp ħançeri gerdānına 

dayayınça ol (8) şaħś göz açup eyitdi: “Amān pehlivān! Ķıyma baña. Zįrā Ǿāşıķam ve 

nā-murādam.” diyüp aġladı. Bunuñ aġladuġına (9) Rüstem merĥamet idüp gögsinden 

ķalķdı. Ve bundan suǿāl eyledi. “İy dilāver! Sen kimsin, aduñ nedür? Ve kime (10) 

Ǿāşıķsın ve dįnde ķanġı dįne ħiźmet idersin? MaǾbūduñ kimdür?” didi. Ol şaħś aġlayup 

server benüm adıma (11) Ķahŧarūn-ı Ķubbe-nişįn dirler. Bu araya yaķın bir şehr vardur. 

Nāmına Ħayr-ābād dirler. Şāhına Cābir Şāh dirler. Ben (12) ol Cābir Şāh’uñ pāy-i taĥt 

pehlivānı idüm. Ammā şāhımuz Cābir Şāh’uñ kendi pes-perde-i Ǿiśmetinde perverde 

ve ĥāśıl (13) olmış. Bir duħter-i humāyūn-ı aħteri vardur. Adına Gülnār Bānū dirler. 

Benüm nāmzādlümdür. Alsam gerek idi. Lākin ķızın (14) bir sāĥire ŧāyesi vardur. Ġāyet 

ile melǾūnedür. Bir ħuśūśdan ötüri baña incinüp beni böyle siĥr-ile (15) dįvāne eyledi. 

Kendimi yavu ķılup esbāb-ı eşkālimi bıraġup Ǿuryān püryān śaĥrālarda düşdüm. 

ǾĀķıbet gelüp (16) bu ķubbede teskįn idüp üc senedür bunda gezerem. Śaĥrāda gezüp 

işte böyle şįr ü peleng bāzį ile (17) ceng idüp biraz defǾ-i sevdā eylerem. Gice gice bu 

śaĥrāda eglenürem.” didi. Rüstem: “İmdi yā Ķahŧarūn elem çekme (18) ben seni ber-

murād eylemedükçe bu diyārlardan gitmem.” didi. Ol gice ol śuffede ķalup śoĥbet-ı 

ħāś eylediler. İrtesi gün (19) Rüstem Ķahŧarūn’a eyitdi: “İy dilāver! Düş imdi öñime, 

baña ol şehri göster.” didi. Bu kerre Rüstem Ebreş’e binüp (20) Ķahŧarūn piyāde öñine 

düşüp Ǿazm-i Ħayr-ābād eylediler. Az gidüp tā kim Ħayr-ābād görindi. Ķahŧarūn-ı 

Ķubbe-nişįn (21) Rüstem’e: “İşte iy şįr-i siyāh! ĶalǾa-i Ħayr-ābād budur.” didi. Gelerek 

ķalǾadan içeri girdiler. Ammā Ķahŧarūn’ı görenler (22) “Hey meded şol dilāver dįvāne 

oldı. Üc senedür şehre gelmemişdür. Besbellü Ǿaķlı başına gelmişdür.” diyüp ħalķuñ 

(23) her biri güft-gūda, kimi de Rüstem’i görüp “Bu zengį ne ola? Yoħsa Cābir Şāh’a 

Ķahŧarūn’ı ricāya mı geldi ola?” diyüp (24) işi olmayan ĥaylazlar ķafalarına düşdiler.  



 

 

464 

 

 

Ħāśılı Rüstem dįvān-ı Cābir Şāh’a geldi. Ebreş’den indi. Ķahŧarūn’ı (25) yanına alup 

yüridi dįvāna. Bevvāblar girüp segirtdiler. Cābir Şāh’a: “Pādişāhum Ķahŧarūn ile 

ķaŧrān ŧulumına beñzer [419a] (1) ŧulumına beñzer bir zengį pehlivānı geliyor, bilmezüz 

aślı nedür?” didiler. Cābir Şāh şaşup: “ǾAcabā aślı ne ola? Üc senedür Ķahŧarūn (2) bu 

ŧarafa geldügi yoķdur.” dirken Rüstem iceri girdi. Bevvāblar ķarşulayup: “Destūrsuz 

nereye gidersin pehlivān ķānūn degüldür.” (3) didiler. Rüstem dönüp eyitdi: “İy nā-

bekārlar, ol sāǿirler içindür ķānūn. Yoħsa bize göre destūr yoķdur.” diyüp (4) hemān bį-

pervā yüridi. Bu kerre Cābir Şāh’uñ ķarşusına gelince selām virdi. Zemįn-pūs eylemek 

yoķ. Ammā cümlesi Rüstem’üñ (5) heybet ve śalābetinden gürredek ayaġa ķalķdılar. 

Rüstem hemān doġrı pāy-i taħt śandalįsine varup bį-teklįf geçüp ķarār (6) eyledi. Herkes 

ħāmūş-ı dembeste olup öyle ķaldılar.  

 

Bu kerre Rüstem Ķahŧarūn’ı yanında olan śandalįye alup ol daħı (7) geçüp oturdı. 

Dönüp Rüstem Cābir Şāh’a “Baķa yā Cābir Şāh! Bu pehlivān senüñ neñdür?” didi. Bu 

kerre Cābir Şāh daħı (8) dönüp eyitdi: “Ol benüm pāy-i taħt pehlivānum idi. Lākin 

Ǿaķlına bir miķdār ħıffet gelüp cünūn getürdi. Üc senedür (9) divānuma gelmez. 

Ŧaġlarda ve śaĥrālarda gezerdi. Rüstem eyitdi: “İy Cābir Şāh! Lāyıķ mıdur ki böyle 

dilāver dįvāne (10) olup ŧaġlar düşe, sen ise Ǿilācına ķādir olup muķayyed olmayasın. 

Bir ŧarafdan üzerine işte bir ķavį düşmen (11) gelse defǾine ķādir degülsin. Ol zamān 

Ķahŧarūn gibi bir bahādır pehlivānı arayup bulmazsın.” didi. Bu kerre (12) Cābir Şāh 

dönüp Rüstem’e eyitdi: “İy pehlivān, evvelā sen kimsin kim gelüp bį-teklįf divanuma 

girüp bį-pervā pāy-i (13) taħta geçüp oturasın. Bundan śoñra durup baña ķorķmadan 

naśįĥat eyleyesin?” didi. Rüstem eyitdi: “İy şāh! (14) Baña ǾAnķā-yı Zengį Bülend-

pervāz dirler. Ĥāliyā śāĥib-ķırān-ı şarķan ve ġarbam ķanda böyle žulm ve teǾaddį 

işidürsem defǾine muķayyed (15) oluram. Eger sen daħı ĥüsn-i ĥāl ile sözüm ķabūl 

eylemezseñ zūr-ı bāzūm ile ĥaķķından gelürem. Eger sen daħı sözüm (16) ŧutmazsañ 

seni de ķapup źemįne urup ħurd-ħām iderem.” didükde Cābir Şāh ġażaba gelüp: “Bre 

ne yabana söyler (17) bu zengį? Ne ŧurursuz, ķomañ şunı!” diyince Cābir Şāh divānında 

olan dilāverler gürredek yirlerinden ķalķup Rüstem’üñ (18) üzerine hücūm eyleyelim 

śandılar. Rüstem bir naǾra urup cümlesi naǾra-i Rüstem’den ġışş oldı. Herkes girü 

gidüp yirlerine (19) varup otura düşdiler. Hemān Rüstem el śunup Cābir Şāh’ı taĥt 

üzerinden ķolına aldı. “Nicesin yā Cābir Şāh? Şimdi seni (20) yire urayım mı?” diyince 
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Cābir Şāh “Amān iy şįr-i siyāh! Cürmüm Ǿafv eyle, Ǿilāc ideyim, bilmedüm, ħaŧā 

eyledüm.” diyü yalvarmaġa başladı. (21) Bu kerre Rüstem Cābir Şāh’ı yine taħta ķodı. 

Herkes Rüstem’den bu ĥāli görüp ħavflarından berg-i ħazān gibi lerze-nāk oldılar. (22)  

 

Cābir Şāh Rüstem’e eyitdi: “İy śāĥib-ķırān-ı Ǿālem! Bu dilāverüñ böyle olmasına 

sebeb benüm bir duħter-i saǾd-aħterüm vardur. Adına Gül-nār (23) Bānū dirler. Bu 

pehlivāna nāmzād eylemiş idüm. Lākin bir ŧāyesi vardur. Sāĥire-i melǾūndur. Bir 

ħuśūś icün laǾįne Ķahŧarūn’a (24) incinüp siĥr-ile dįvāne eyledi. Birķac defǾa ben 

söyledüm. LaǾįne ise eyitdi: “Mādām ki ben śaġam Ķahŧarūn daħı (25) evvelki ĥāline 

gelmez.” didi. Öldürmege ħōd ķorķaram. MelǾūne baña da incinüp bir siĥr idüp tāc-ı 

taĥtumdan avāre eyler [419b] (1) diyü. İşte aślı böyledür.” didi. Rüstem eyitdi: “Yā 

Cābir Şāh! Sen baña ol cāzūyı daǾvet idüp bunda getür. Bir kerre (2) ben daħı söyleyem. 

Eger ķabūl eylerse ne aǾlā ve eger ķabūl eylemezse anuñ işi āsāndur.” didi. Cābir Şāh: 

“Nola!” diyüp “Tįz ǾAnber Aġa’yı (3) çaġıruñ.” didi. Varup çaġırdılar. Bir ħādim gelüp 

durdı. Cābir Şāh eyitdi: “Yā ǾAnber! Var ŧāye ķadına söyle; seni şāh (4) dįvānına bir 

müsāfir gelmiş, daǾvet ider. ‘Kendüsine müjde ħaberüm var,’ didi. Buyuruñ diyüp al 

bunda getür.” didi. ǾAnber Aġa daħı (5) “Nola pādişāhum!” diyüp ĥareme gitdi. 

Ŧāyenüñ nām-ı ķabįħine ķabįĥa dirlerdi. Ħādimdür varup: “Buyuruñ sizi dįvān-ı 

şāhįde (6) isterler.” didi. Ŧāye eyitdi: “Kim ister? Ve ne aśıl kişidür?” didükde ħādim 

eyitdi: “İşte şol (7) vaśflu bir müsāfir zengį pehlivānı geldi. Ve ĥālā dįvān-ı 

pādişāhįdedür. Ol (8) pehlivān ister. ‘Gelsün aña bir müjde ħaberüm vardur.’ didi, 

diyince (9) hemān laǾįne şād u ħandān olup śafāsından (10) şād-merg olayazdı, diyü rāvį 

(11) böyle beyān idüp ve bu (12) cildi bu maĥalde (13) tāmām eyledi.  
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SÖZLÜK 

Sözlüğün Hazırlanmasında Takip Edilen Yöntem 

Sözlükler bir eserin daha iyi anlaşılması için olmazsa olmaz bölümlerden birisidir. 

Hazırlanan sözlükte Arapça, Farsça, Pehlevîce, İtalyanca ve bazı Türkçe kelimelere 

yer verilmiştir. 

 

 Çalışmanın sonunda yer alan sözlük genel seçme bir sözlüktür. Kelimeler 

seçilirken Arapça, Farsça, Pehlevîce, İtalyanca kelimelerden anlamı bilinmeyenler ve 

kanaatimizce ilk bakışta bilinemeyecek tarzda olan kelimeler; Türkçe kökenli olan 

kelimelerden ise sadece çalışmanın ehemmiyeti açısından önemli olduğunu 

düşündüğümüz ve anlamı bilinmeyenler kelimeler sözlüğe dâhil edilmiştir.  

 

 Sözlükte yer alan madde başları koyu (bold) olarak verilmiştir. 

āb (Far.) is. Su 366a/5 

ābād (Ar.) is. Bayındır 

 

 Madde başları “A’dan Z’ye” alfabetik olarak sıralanmıştır.  

-A- 

āb (Far.) is. Su 366a/5 

 

-B- 

bād (Far.) is. Rüzgâr 295b/6 

→ bād-ı śabā (Far. + Ar.) b. is. Baharda esen hafif ve hoş rüzgâr, seher yeli 

295b/6 

 

 Türkçe kelimeler dışında tüm kelimelerin ait oldukları dil parantez içerisinde 

gösterilmiştir. Türkçe kelimeler ise genelde diğer kelimeler ile birleşik kelime 

oluşturduğunda “T.” kısaltması ile verilmiştir. Kökeni bilemediğimiz ancak metinden 

anlamını çıkarabildiğimiz bazı kelimelerde köken yerine (?) işareti konulmuştur. 

āteş (Far.) is. Ateş 324b/13 

Ǿaẓįm (Ar.) sf. Büyük, çok 320a/24. 

Ǿažįmü'l-ķāme (Ar. + Ar.) b. sf. Büyük cüsseli, iri yarı, büyük gövdeli 

319a/14. 
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Ǿayyārlıķ(Ar.+T.) is. Kurnazlık 345b/12. 

belli sf. Açık, belli, malum 352b/16. 

cemǾ (Ar.) is. Toplama 375a/3. 

cemǾ it (Ar. + T.) b. f. Toplanmak, bir araya gelmek 375a/10. 

 inçıķrıķ (?) is. Hıçkırık 374b/6. 

 mellūte (?) is. Daha çok Anadolu’da giyilen eski tarz bir elbise 295b/12. 

 

 Sözlükte yer alan eş sesli kelimelerde anlamlar I. II. şeklinde ayrılmıştır. 

taĥt I. (Far.) is. Hükümdar koltuğu, makamı 333b/20. 

→ pāy-i taĥt 330b/4. 

→ taĥt-ı ǾAnter Şāh 343b/17. 

taĥt-gāh (Far. + Far.) b. is. Hükümdar tahtının bulunduğu yer, başşehir, pâyitaht 

367a/1. 

II. (Ar.) is. Alt, aşağı. 

→ taĥte’ŝ-ŝerā 345b/14.  

→ taĥt-ı ŝerā 383b/14. 

→ taĥt-ı nikāħ 412b/16. 

 

 Sözlükte yer alan kelimelerin isim, sıfat, zamir, bağlaç, ümlem, edat gibi türleri 

kısaltma olarak verilmiştir.  

mūy (Far.) is. Kıl, saç, tüy 315b/16 

mübārek (Ar.) sf. Bereketli 

mübārek-bād (Ar. + Far.) b. is. Mübarek olsun 289a/22 

raĥmet (Ar.) is. Acıma, esirgeme, koruma 410a/24 

raĥne (Far.) is. Zarar, ziyan 339a/9 

raḫş (Ar.) is. At, iri, gösterişli, güzel at, Rüstem’ in atının ismi 340b/18 

 

 Fiil kök ve gövdelerine gelen “-mak, -mek” mastar eki yerine fiilin arkasına 

tire (-) işareti konulmuştur. Bundan dolayı fiil olduğu ayrıca belirtilmemiştir.  
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boşan- Gevşetmek, boşlamak, salıvermek 303a/15 

ḳıçınla- (TTA) Geri gitmek, gerilemek, geri çekilmek, sakınmak 382b/8 

 

 Sözlükte gösterilen birleşik kelimelerde ait oldukları dillerin kısaltmaları 

aralarına “+” işareti getirilmiştir. Bu kelimelerin birleşik olduğunu belirtmek için“b.” 

kısaltması kullanılmıştır.  

nā-bekār (Far + Ar.) b. sf. İşe yaramaz, hayırsız, yaramaz 284b/5 

nā-bedįd (Far. + Ar.) b. sf. Belirsiz, görünmez olan 413b/7 

  

 Sözlükte Arapça veya Farsça kökenli kelimelere gelen Türkçe eklerle 

oluşturulan kelimelerde bu durum “Ar. + T.” veya “Far. + T.” kısaltmaları ile 

verilmiştir.  

merd-ānelik (Far. + T.) is. Mertlik, erlik, yiğitlik 338a/8 

mübārek-bād (Ar. + Far.) b. is. Mübarek olsun 289a/22 

 

 Sözlükte kelimeler madde başı olarak verildikten sonra cümle içinde 

kullanıldığı tamlamalar, oluşturduğu birleşik isimler ve birleşik fiiller varsa bunlar 

maddenin hemen altında ok (→) işaretiyle belirtilmiştir. Ancak bu gibi yapıların ayrıca 

türü veya ait oldukları dil gibi başkaca bilgi verilmemiştir.  

muşt (Far.) is. Avuç, yumruk 288a/6 

→ muşt-ı śāhib-ķırānį 306b/8 

 

 Sözlükte çekim ekleri gösterilmemiştir. Sadece kelime kök ve gövdelerine yer 

verilmiştir.  

Metinde   Sözlükte 

“gicelerde”   gice is. Gece 394a/8 

 

 Hazırlanan sözlük bölümünde madde başı olan kelimelerin kökeni hakkında 

bilgi bulunamayanlar varsa bu durum soru işareti (?) ile belirtilmişmiştir.  

 mellūte (?) is. Daha çok Anadolu’da giyilen eski tarz bir elbise 295b/12 

   

 Sözlükte aynı kelimenin farklı varyantı da mevcutsa en çok kullanılan şekli 

“bk.” kısaltması ile gönderme yapılmıştır.  
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mallūte is. bk. mellūte 417a/7 

bellü bk. belli 310a/25 

 

 Sözlükte geçen kelimelerden değişime uğrayanların yanı parantez içinde aslı 

verilmiştir. 

beter (<bed-ter, Far.) sf. Çok kötü 372a/21. 

 

 Sözlükte yer verilen kelimelerin sadece metindeki anlamları verilmeye 

çalışılmıştır. Kullanımı yoksa diğer anlamlarını verilmemiştir.  

 

 Sözlükte yer verdiğimiz ve metinde birçok defa geçmiş olan kelimelerin 

geçtikleri yerlerden sadece bir tanesine gönderme yapılmıştır.  

gice is. Gece 394a/8 
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GENEL SEÇME SÖZLÜK 

-A- 

āb (Far.) is. Su 366a/5. 

ābād (Ar.) is. Bayındır, mâmur. 

→ Enver-ābād 325a/2, Cihān-ābād 

36a/4, Şehrūz-ābād 366b/22. 

Ǿabdāl (<ebdāl, Ar.) is. Gezgin, derviş 

388a/15. 

Ǿabįd (Ar.) is. Kullar, köleler. 

ebu’l-Ǿabįd-i kāşāne (Metinde) 

Erkeklik uzvu 312a/14. 

ābnūs (Far.) sf. Siyah ve parlak 

409a/19. 

ablaķ (Ar.) sf. Değirmi, dolgun çehreli 

297b/8. 

āc (Far.) is. Ilgın ağacı 288a/23. 

Ǿacāyibāt (Ar.) is. Acayip Şeyler 

402b/18. 

Ǿaceb (Ar.) zf. Acaba 410a/11. 

Ǿacabā (Ar.) zf. Acaba 412a/10. 

Ǿacele (Ar.) zf. Çabuk, çabukluk 

305b/23. 

→ Ǿale'l-Ǿacele 303b/19. 

acı is. Ağrı, acı 306a/19. 

acı- Üzülmek 361b/9. 

Ǿāciz (Ar.) is. Güçsüz 385a/19. 

 

aǾdā (Ar.) is. Düşmanlar 343b/15. 

→ Ǿalā zuǾm-i aǾdā 357a/17. 

ādāb (Ar.) is. Kurallar, usuller 310b/11. 

→ ādāb-ı cihānbānį 290b/5. 

ādāb-ı erkān (Ar. + Ar.) b. is. 

Edebler, kaideler, ahlak ve terbiye 

kuralları 300b/19. 

Ǿadāvet (Ar.) is. Düşmanlık 368a/6. 

Ǿadāvet-i dįniyye (Ar. + Ar.) b. is. 

Dine ait düşmanlık, din düşmanlığı 

377b/23. 

ādem (Ar.) is. Adam, insan 379b/12. 

Ǿadem (Ar.) is. Yokluk 354a/20. 

→ ketm-i Ǿadem 354a/20. 

āfāķ (Ar.) is. Ufuklar 322a/3. 

āfet-i cihān (Ar. + Far.) b. sf. Cihan 

belası 349a/4. 

āfitābe (Far.) is. Su kabı, (metinde) 

içine mektup koyulan ve ip yardımıyla 

boyuna geçirilen bir çeşit kap, kutu 

367b/5. 

āfitāb (Far.) is. Güneş 292b/6. 

āfitāb-ı Ǿālem-tāb (Far. + Ar. +Far.) 

Dünyayı parlatan, aydınlatan güneş 

379a/13. 

Ǿafv (Ar.) is. Af, bağışlama 386a/23. 

aġla- Ağlamak 297a/6. 

āgāh (Far.) is. Bilgili, haberdar 304b/5. 
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āġāz (Far.) is. Başlama 409a1. 

aġsır- Aksırmak 351a/22. 

āġūş (Far.) is. Kucak, sığınılan yer 

374b/19. 

der-āġūş kucaklama 311b/25. 

aġyār (Ar.) is. Yabancılar 326a/16. 

āh (Far.) ünl. Ah, feryat 366a/23. 

āhen (Far.) is. Demir, sert, zincir, kılıç 

355a/25.  

āhen-dest 383a/17. 

āhen-ger 405b/18. 

āhenk (Far.) is. Seslerin arasındaki 

uygunluk 344a/16. 

āħar (Ar.) sf. Başka, diğer, gayrı 

344b/16. 

āħir (Ar.) sf. Son 362b/14. 

āħiret (Ar.) is. Ahiret 383a/10. 

aħker (Far.) is. Kül ile karışık ince kor, 

ateş koru 395b/25. 

aĥmaķ (Ar.) sf. Ahmak, akılsız 

299b/14. 

aħşam (TTA )is. Akşam 307b/3. 

aħter (Far.) is. Yıldız 370b/13. 

duħter-i pākįze-aħter 370b/13. 

duħter-i saǾd-aħter 419a/22. 

āhū (Far.) is. Ceylan 377a/22. 

aĥvāl (Ar.) is. Hâller 400a/2. 

aħź (Ar.) is. Alma, ele geçirme 

314b/17. 

aħź-ı intiķām 373a/7. 

aķçe is. Para 416b/24. 

Ǿaķd (Ar.) is. Bağ, nikâh 316a24. 

Ǿaķd-ı nikāh (Ar. + Ar.) b. is. Nikâh 

akdi, sözlenme, nikâhlanma 374b/11. 

aķdām (Ar.) is. Ayaklar 302a/18. 

Ǿāķıbet (Ar.) zf. Nihayet, sonunda 

304a/9. 

Ǿaķl (Ar.) is. Akıl 318a/18. 

→ bį-Ǿaķl 334a/4. 

Ǿaķs (Far.) is. Yansıma, akis 348a/18. 

Ǿaķūr (Ar.) sf. Kudurmuş, yırtıcı, 

saldırgan 362a/22. 

→ kelb-i Ǿaķūr 363a/3. 

āl I. (Far.) is. Hile, kurnazlık 350a/10. 

II. (Ar.) is. Aile, evlat, sülale, 

hanedan 391a/23. 

→ Āl-i Keyūmerŝ (Ar.) 391/23. 

Ǿalāķa (Ar.) is. İlgi, ilişik 409b/14. 

Ǿalāmet (Ar) is. İşaret, belge 346b/20.  

→ Ǿalāmet-i ħalāś 297a/21. 

alarġa (İt.) is. Açık deniz, engin 

anlamına gelen denizcilik terimi, 

metinde “uzak, uzağa, uzaklık” 

anlamında 362b/22. 
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ālāt (Ar.) is. Aletler, malzemeler 

363b/7. 

→ ālāt-ı śāĥib-ķırān 364b/15. 

ālāy (Far.) is. Ordu, asker topluluğu 

369a/9. 

alda- Aldatmak, kandırmak, oyun 

etmek 349b/18. 

Ǿalem (Ar.) is. Bayrak, sancak, nişan 

354b/10. 

Ǿālem (Ar.) is. Dünya 363b/14. 

→ Server-i Ǿālem 363b/21. 

Ǿālem-tāb (Ar. + Far.) Dünyayı 

parlatan, aydınlatan 379a/13. 

aǾlem (Ar.) sf. En iyi bilen 334b/25. 

alesta (İt.) zf. Hazır, müheyya 316a/16. 

ālet (Ar.) is. Vasıta 316a/24. 

Ǿalev is. Alev 336a/16. 

Ǿaleyk / Ǿaleyke (Ar.) is. Selam, senin 

üzerine sana 366a/14. 

Ǿālį (Ar.) sf. Yüce, büyük, yüksek 

376b/11. 

Allāh (Ar.) is. Tanrı, Allah 410a/24. 

altun is. Altın 327a/3. 

ālūde (Far.) is. Bulaşmış, karışmış 

328b/25. 

āmāde (Far.) sf. Hazır 410a/9. 

amān (Ar.)  is. Yardım, yalvarma, 

bağışlanma isteği 347b/17. 

āmed (Far.) is. Geliş, gelme 362a/7. 

→ ħoş-āmed 362a/7. 

Ǿamel (Ar.) is. İş, davranış 414b/14. 

Ǿāmil (Ar.) sf. Yapan, işleyen 324b/16. 

Ǿamm (Far.) is. Amca, babanın kardeşi 

380a/5. 

Ǿammį is. Benim amcam 391a/16. 

Ǿammu bk. Ǿamm 390a/1. 

ammā (Ar.) bağ. Ama 391a/24. 

Ǿamūd (Ar.) is. Savaş aleti olarak 

kullanılan uzun ve kalın direk 418b/1. 

ān (Ar.) is. An, lahza 409a/22. 

añ- Söz açmak, bahsetmek 294a/3. 

ana is. Anne 393b/11. 

aña zm. Ona 400b/2. 

anda is. Orada 287b/20. 

andan I. is. Oradan 288a/14. 

II. zm. Ondan 291b/3. 

III. zf. Ondan sonra 297a/10. 

-āne (Far.) e. İsim ve sıfatları zarf 

yapmada kullanılan ve ona uygunluk, 

yakışırlık anlamı veren bir ektir. 

→ münāfıķ-āne 344a/18, levend-āne 

368a/16. 

añıl- Anılmak 371b/7. 

Ǿaniser (?) sf. Dikbaşlı, burnunun 

dikine giden 337b/15. 
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Ǿanķā (Ar.) is. Hayali bir masal kuşu 

306b/24. 

Ǿan-ķaśdın (Ar.) is. Kasıtlı olarak, bile 

bile 351b/5. 

añla- Anlamak 355b/13. 

añsuzdan zf. Ansızın 373b/12. 

añsuzın zf. Ansızın 373b/18. 

apul apul zf. İki yana sallana sallana 

388b/8. 

Ǿār (Ar.) is. Utanma, çekinme 404b/14. 

ārā (Far.) sf. Eklendiği kelimeye 

süsleyen, bezeyen, donatan anlamı 

verir. 

→ maǾreke-ārā 413a/6. 

ara is. Mahal, mevki, mekan, yer 

413b/10. 

Ǿaraķ (Ar.) is. Ter 385a/15. 

ārām (Far.) is. Durma, dinlenme 

390b/5. 

→Ŧabl-ı ārām 385b/24. 

ārāste (Far.) is. Düzenleme, hazırlama 

410a/8. 

arış (Far.) is. Elin orta parmak ucundan 

dirseğe kadar olan mesafe miktarındaki 

uzunluk ölçüsü 385b/19. 

Ǿārıż (Ar.) is. Sonradan ortaya çıkan 

şey, musibet, engel 386a/9. 

arķurı zf. Aykırı, ters, düz, doğru 

309a/16. 

Ǿārlan- (Ar.) Utanmak 323a/4. 

arpalıķ is. Maaş olarak tahsis edilen mal 

veya para 383a/10. 

Ǿarż (Ar.) is. Sunma, arz etmek 324a/9. 

Ǿarża-dāşt (Far.) is. İstek veya dilek 

bildiren yazı 308b/23. 

ārzū (Far.) is. Arzu, istek 363b/9. 

Ǿaśā (Ar.) is. Asa, baston, sopa 

292b/23. 

aśam (Ar.) sf. Sağır, işitmez 415a/3. 

āsān (Far.) is. Kolay 356b/14. 

→ āsān-ı ŧarįķ 332a/18. 

āsāyiş (Far.) is. Rahatlık, huzur, 

dinlenme 364a/12. 

āsiyāb (Far.) is. Değirmen, su 

değirmeni 414b/25. 

→ seng-i āsiyāb 356b/23. 

Ǿasker (Far.) is. Asker 364a/15. 

→ ser-asker 376b/9. 

āsmān (Far.) is. Gök, sema 406b/5. 

Ǿaśr (Ar.) is. Asır, devir 290a/4. 

aşaġa Aşağı 297a/12. 

Ǿāşıķ (Ar.) is. Âşık 297a/23. 

Ǿāşıķ-āne (Ar.+Far.) zf. Âşıkça 

364b/24. 
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Ǿaşķ (Ar.) is. Aşk, sevgi, muhabbet, 

alaka 368a/22. 

→rüsvā-yı Ǿaşķ 365a/19. 

āşūb (Far.) is. Kargaşa, karışıklık 

405b/13. 

→ ceng-i āşūb 343a/18. 

aşur- Geçirmek, uzatmak 347a/8. 

aşurı is. Aşağı 369a/20. 

ata is. Baba 367a/18. 

→ devletüm ata 349b/13-14. 

āteş (Far.) is. Ateş 286b/9. 

āteş-dem (Far.) b. sf. Yanık sesli.  

→ Ķuŧb-ı Āteş-dem 412a/16. 

āteş-engįz Dağlama aleti 356a/3. 

āteş-kede Mecûsîlerin tapınak yeri 

365b/14. 

āteş-perest Ateşe tapan 323a/16. 

āteş-tāb Ateş gibi hareretli, ateş 

yakıcı 328b/8. 

atıl- Saldırmak 287a/4. 

Ǿaŧıyye (Ar.) is. Hediye. Bahşiş. Lütüf 

ve ihsan 349b/8. 

atlu is. Ata binmiş, atlı 317a/2. 

aǾvān (Ar.) is. Yardımcılar, dostlar 

352b/4. 

āvāz (Far.) is. Ses. 

→ bülend-āvāz 304b/10. 

āver (Far.) Averden “getirmek” fiilinin 

emir köküdür, kelime sonuna 

getirilerek yapan, eden, olan, veren, 

götüren gibi anlamlar verir 325a/7. 

→ merd-i zūr-āver 369a/8.  

Ǿavrat (Ar.) is. Eş, zevce, kadın 391b/6. 

aya is. Avuç 301b/1.  

āyā (Far.) e. Şüphe ve tereddüt bildiren 

edat, acaba 309b/6. 

ayaġ (TTA) is. Ayak 370b/6. 

aǾyān (Ar.) is. Bir memleketin ileri 

gelenleri 402a/23. 

→ aǾyān-ı şehr 392b/5, aǾyān-ı 

vilāyet 398b/2. 

Ǿayb (Ar.) is. Ayıp 410b/10. 

āyįn (Far.) is. Ayin, tören 325b/25. 

āyende (Far.) sf. Gelen, gelici.  

→ āyende vü revende 394a/13. 

āyine (Far.) is. Ayna 321b/8. 

→ āyine-i siper 321b/13. 

Ǿayn (Ar.) is. Göz 363a/6. 

→ ŧarfetüǾl-Ǿayn 369a/24, Ale’r-

raǿsi ve’l-Ǿayn 338a/21. 

Ǿayş (Ar.) is. Zevk, safa, eğlence 

301b/17. 

Ǿayş u nūş (Far. + Far.) Yiyip içme 

408b/21. 

Ǿayş-ı nūş bk. Ǿayş u nūş 309b/24. 
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 Ǿayş-ı Ǿişret bk. Ǿayş u nūş 415b/13. 

Ǿayş-ı śoĥbet bk. Ǿayş u nūş 307a/13. 

Ǿayyār (Ar.) is. Gezgin, serseri, zeki, 

kurnaz, arsız, hergele, hırsız 

316b/24. 

→ Şeb-reng ǾAyyār 317a/8, Semek 

ǾAyyār 317b/11. 

Ǿayyārān (Ar.+Far.) is. Kurnazlar 

351b/18. 

Ǿayyārį (Far. + Ar.) is. Ayyara ait, 

ona özel 367b/9. 

→ Dımışķį sille-i seħt-i Ǿayyārį 

346a/-16-17, Enbān-ı Ǿayyārį 353a/18.  

Ǿayyārlıķ (Ar.+T.) is. Kurnazlık 

345b/12. 

Ǿaźāb (Ar.) is. Sıkıntı, ceza, şiddetli 

elem 352b/18. 

Ǿaźāb-ı şedįd 346a/4. 

aǾżā (Ar.) is. Bedenin her bir uzvu 

292b/3. 

→ tenāsüb-i aǾżā 292b/4. 

aǾžam (Ar.) sf. En büyük, çok büyük.  

→ Neyyir-i aǾžam 369b/24. Keydūl-

i AǾžam 331b/14. 

āzār (Far.) is. İncitme 381b/7. 

Ǿazāzįl (Ar.) b. is. Şeytan’ın melek 

bulunduğu sıradaki esas adı 338b/9. 

azġış- (TTA) Kızmak, kızışmak, 

azgınlaşmak 321b/6.  

Ǿažįm (Ar.) sf. Büyük, çok 322a/16. 

Ǿažįmü'l-ķāme (Ar. + Ar.) b. sf. 

Büyük cüsseli, iri yarı, büyük gövdeli 

319a/14. 

Ǿazįmet (Ar.) is. Gitme, gidiş, yola 

çıkma 311b/4. 

Ǿazm (Ar.) is. Azim, niyet, gidiş, karar 

312b/11. 

Ǿazm-i Behiştkend 311b/11. 

āzmā (Far.) sf. tecrübeli, bilgili olan. 

→ server-i dūd-āzmā 328a/9. 

 

-B- 

bād (Far.) is. Rüzgâr 295b/6. 

→ bād-ı śabā (Far. + Ar.) b. is. Seher 

yeli 295b/6. 

-bād (Far.) Kelimelerin sonuna gelerek 

“olsun, ola, olaydı” gibi anlamlar katar.  

→ Mübārek-bād 289a/22. 

bāde (Far.) is. Şarap, içki 284b/2. 

baǾde (Ar.) zf. Sonra 289a/18. 

baǾde'l-ġusl (Ar. + Ar.) b. zf. 

Gusülden sonra, yıkandıktan sonra 

289a/22. 

bādį (Ar.) sf. Sebep olan 311a/5. 

bāġ (Far.) is. Bahçe 377a/21. 
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baġal (Far.) is. Koltuk 381a/21. 

baġlu is. Bağlı 407b/18. 

bahā (Far.) is. Değer, kıymet 416b/18. 

→ naǾl-bahā 382a/9. 

bahādır (Far.) sf. Yiğit, cesur, 

kahraman 400b/24. 

bahāne (Far.) is. Sebep, bahane 

417a/19. 

baĥr (Ar.) is. Deniz veya büyük göl 

318a/8. 

→ baĥr-ı kemān Yayın ok koyulacak 

kısmı 290a/22. 

baħş (Far.) is. Bağış, ihsan, verme 

305a/8. 

→ Cihān-baħş 317b/24. 

baĥt (Far.) is. Baht, talih 364a/2. 

Baĥt-ı şūm 353b/11.  

baǾįd (Ar.) is. Uzak 318a/14. 

→ emr-i baǾįddür 388b/23-24. 

bāǾiŝ (Ar.) is. Sebep olan 381b/24. 

bāk (Far.) is. Korku, çekinme. 

→ bį-bāk 406b/14. 

baķıyye (Ar.) sf. Artan, geri kalan, 

bakiye 360a/19. 

→ baķıyye-i đarb-ı gürz 385a/15. 

→ baķıyyetü’s-seyf 401b/5. 

→ baķıyye-i Ǿömr 403a/8-9. 

bāķį (Ar.) is. Daimi, kalıcı 410a/19. 

bākire (Ar.) is. Kızlığı bozulmamış, 

bakire 324a/13. 

bāl (Far.) is. boybos, endam. 

→ Yāl u bāl 355b/21. 

bālā (Far.) is. yüksek, yukarı, üst yüce 

292b/3. 

balyimez (<balarmas, Yun. < bala 

ramada, İt.) is. Karada ve denizde 

kullanılan, orta çapta, uzun menzilli bir 

nevi ağır top 358b/20. 

-bān (Far.) e. Farsça kelime sonlarına 

gelerek, Türkçedeki “-cı, -ci, -cu, -cü” 

ekleri yerini tutan anlamında kelime 

yapar. 

→ nigeh-bān 371a/22, sāye-bān 

376b/2. 

bānū (Far.) is. Kadın, hanım 400b/14. 

→ Deli Bānū 400b/12, Şemse Bānū 

288b/12. 

-bār (Far.) sf. Sonuna eklendiği 

kelimelerde “saçan, yağdıran, döken, 

ışık veren” gibi anlamlar katar.  

→ Śarśar-ı Sebük-bār 290a/2. 

bārān (Far.) is. Yağmur, rahmet 

361a/11. 

→ tįr-i bārān 402b/6. 

bār-gāh (Far.) is. İzinle girilecek yer, 

ev, bina 403a/1. 
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bār-gįr (Far.) is. Beygir 330b/23. 

bārį (Far.) e. Hiç olmazsa, hiç değilse 

295a/16. 

bārį (Ar.) sf. Yaratıcı, yaratan. 

→ Ĥikmet-i Bārį 348b/24. 

bārū (Far.) is. Burç, kale çıkıntısı, kule 

412a/11. 

→ Burc-ı bārū 405a/5. 

baś- Atmak, savurmak, yağdırmak, 

bastırmak 292a/1. 

bāŧıl (Ar.) is. Geçersiz, boş, beyhude, 

hakikatsiz, hurafe 331a/1. 

baŧŧāl ( Ar.) sf. Yiğit 347b/18. 

-bāz (Far.) sf. Sonuna geldiği 

kelimelere “oynayan” anlamı katarak 

Farsça usûlüyle birleşik kelimeler 

yapar. 

→ ser-bāz 347b/23, ŧabl-bāz 

320a/22. 

baǾż (Ar.) is. Kısım, kimi, kimisi, bazı 

357b/12. 

bāźįce (Far.) is. Oyun, eğlence 

347b/15. 

bāzirgān (Far.) is. Tüccar, alışveriş 

yapan esnaf, bazergan, bezirgan 

296b/7. 

bāzū (Far.) is. Pazu, Kolun omuz ile 

dirsek arasında kalan kısmı, güç 

332b/18. 

→ Zūr-ı bāzū 348b/2. 

be I. ünl. Ey, hey, yahu 394a/24. 

II. (Far.) e. Kelime başına 

getirilerek, Türkçedeki “da, de, dan, 

den, ile, için” anlamı verir. 

→ reg-be-reg 290b/17, dem-be-dem 

291b/24, be-ser-i çeşm 407b/5. 

bebr (Peh.) is. Kaplan 399b/2. 

→ Bebr-serler 403b/16.  

bebr-i yaban (Far.) is. Bir tür zırh 

399b/2. 

beden (Ar.) is. Gövde. 

→ taķvįt-i beden 287a/24. 

→ müteĥarrikü’l-beden 349a/6. 

beg is. Bey 289a/7. 

beher (Far.) zm. Her, herbiri, 

herbirisine 311a/2. 

be hey ünl. Uyarma amacıyla kullanılır 

295a/15. 

behre (Far.) is. Hisse, nasip, kısmet.  

behre-yāb 363a/6 

bek sf. Sert, katı, sağlam 297b/14. 

bekār (Ar.) sf. Hiç evlenmemiş, ergen 

413b/12. 

bekār (Far.) sf. Yararlı, işre yarar. 

→ nā-bekār 301a/6. 

belį (Far.) e. Evet, elbette 307b/2. 



 

 

479 

 

belli sf. Açık, belli, malum 352b/16. 

bellü bk. belli 310a/25. 

beliñle- Şaşırmak 334a/25. 

belür- Birdenbire açığa çıkmak, ortaya 

çıkmak, görünür duruma gelmek, 

belirmek 295b/6. 

bend (Far.) is. Bağlama, düğüm 

334a/12 

bende (Far.) is. Bağlanmış olan, köle, 

esir, kul 333a/4. 

benį (Ar.) is. Oğullar, çocuklar.  

Benį Ādem Ademoğlu, insanlık 

320b/23. 

beñze- Benzemek 336a/10. 

beñzer sf. Benzer 339a/22. 

be-nām (Far.) b. sf. Ünlü, meşhur. 

→ be-nām-ı Nār-ı Nūr 321a/6 

bengāh (Far.) is. Keçeden yapılmış 

Türkmen çadırı, otağ. 

→ bār-ı bengāh 319b/13. 

berāber (Far.) b. sf. Beraber, birlikte 

328b/14. 

ber (Far.) e. Üzere ve -de ekinin 

anlamını verir. 

→ kelle-ber-kelle 384a/15, keşān-

ber-keşān 348a/21. 

ber-Ǿaks 333b/10. 

ber-cehennem (Far. + Ar.) 

Cehenneme 372b/8. 

ber-dār (Far. + Far.) sf. Asılmış 

295a/12. 

ber-Ħudā 291b/18. 

ber-meydān (Far. + Ar.) is. Meydana 

329a/7. 

ber-murād (Far. + Far.) sf. Emeline 

kavuşan, muradına eren 335a/20. 

ber-ŧaraf et- (Far. + Ar.) sf. Etkisiz 

duruma getirmek 338a/12. 

ber-turāb 372b/9. 

berg (Far.) is. Yaprak. 

berg-i ħazān (Far. + Far.) b. is. 

Sonbahar yaprağı 329b/22. 

ber-ħūrdār (Far.) sf. Mutlu 313a/20. 

berehne (Far.) is. Çıplak, uryan 297a/5. 

berrān (Far.) sf. Keskin, kesici. 

→ tįġ-ı berrān 331a/1.  

berzaħ (Ar.) is. Bela 398b/1. 

beste (Far.) is. Bağlanmıs, bağlı 

290a/24. 

beşāret (Ar.) is. Müjde, iyi haber, 

sevinç. 

→ ŧabl-ı beşāret 412a/11. 

bevvāb (Ar.) is. Kapıcı, hademe 

388a/8. 
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bevvābān(Ar.+Far.) is. Kapıcılar, 

hademeler 378b/19. 

beyābān (Far.) is. Kır, çöl 323a/15. 

beyān (Ar.) is. Açıklama, bildirme 

338a/23. 

beyāż (Ar.) is. ve sf. Beyaz, ak 376b/12. 

beyn (Ar.) is. Arasında 

mā-beynlerinde (Ar.) Aralarında 

355b/24. 

beyt (Ar.) is. Beyit 297a/5. 

bezm (Far.) is. Meclis 305a/19. 

bį- (Far.) e. Başına geldiği kelimeye “-

sız”, “-maz” anlamı katan olumsuzluk 

eki. 

bį-Ǿaķl Akılsız 334a/4. 

bį-bāk Korkusuzca 356b/7. 

bį-çāre Çaresiz 298b/1 

bį-cān Cansız 304a/15. 

bį-dįn Dinsiz 361a/22. 

bį-edeb Edepsiz 346a/10. 

bį-amān Amansız 316a/9. 

bį-gāne Yabancı 313b/1. 

bį-günāh Günahsız 314a/6. 

bį-ħaber Habersiz 349b/3.  

bį-ĥamiyyet Haysiyetsiz 285a/7. 

bį-hemtā Benzersiz 292b/2. 

bį-hod Baygın, kendinde olmama 

341a/21. 

bį-hūş Şaşkın, tuhaf, sersem, bihoş 

350a/20. 

bį-įmān İmansız 328b/12. 

bį-iħtiyār Elinde olmadan, ister 

istemez 356b/7. 

bį-ķarār Kararsız 382b/17. 

bį-ķuśūr Eksiksiz 292b/3. 

bį-maǾnā Anlamsız 396a/10. 

bį-meĥābe Korkusuz 287a/15. 

bį-nām Namsız, bilinmez 341a/4. 

bį-nişān Nişansız, işaretsiz 341a/4. 

bį-pervā Pervasız, çekinmez 

302b/24. 

bį-şümār Sayısız 366b/1. 

bį-tāb Yorgun, takatsiz 346b/19. 

bį-teklįf Zorlanmadan 367a/12.  

bį-tereddüd Tereddüt etmeden 

366a/14. 

bį-vaķt Zamansız, vakitsiz 305b/19. 

bį-vefā Vefasız 295a/24. 

bį-vefālıķ Vefasızlık 291b/17. 

bį-zevāl Sonsuz 319b/2. 

bikr (Ar.) is. Bekaret 312a/20. 

bil is. Bel 322a/5. 

bil- Bilmek 322a/23. 
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bilā- (Ar.) zf. Dilimizdeki “-siz, -

meksizin, -meden” eklerinin anlamını 

veren ön ek. 

bilā-tevaķķuf Durmaksızın 330b/8. 

bile zf. Birlikte, beraber 416b/23. 

bilik- Sadağını takmak, silahını almak 

392a/5. 

biñ sf. Bin 295a/18. 

binā (Ar.) is. Yapı 296b/9. 

bināgūş (Far.) is. Kulak memesi 

320a/3. 

birle (DLT) ed. İle 332a/25. 

bi’ż-żarūrį (Ar.+Ar.) Zorunlu olarak, 

ister istemez 348b/5. 

bi’ź-źāt (Ar.+Ar.) Kendi kendisi 

315b/8.  

boġaca (İt.) is. İçine peynir, kıyma, 

patates vb. konularak yapılan bir çeşit 

çörek 415a/11. 

boġaz is. Boğaz 382b/11. 

boġazı ele vir- deyim. Yakalanmak, 

yakayı ele vermek 300a/25. 

boş (DLT) sf. Gevşek, boş, salıverilmiş 

310b/16. 

boşan- Gevşetmek, boşlamak, 

salıvermek 303a/15. 

bögür is. Bağır, sine 288a/14. 

bre ünl. Ey, hey, be 288b/23. 

buluş- Karşılaşmak, raslamak 299a/20. 

buña zm. Buna 296b/22. 

buñal- Sıkılmak, kederlenmek 346b/9. 

bur- Bir şeyi iki ucundan tutup ekseni 

çevresinde çevirerek bükmek, burmak 

320b/10.  

buraġ- bırakmak 3002a/2. 

burc (Ar.) is. Burç, kale duvarı 364b/6. 

busarıķ is. Sis, duman 303b/17. 

bürudet (Ar.) is. Soğukluk, 

münasebetteki soğukluk 290a/11. 

bük- Kıvırmak, katlamak 290b/11. 

→ ķanad bük- 318a/20. 

bülend-āvāz (Far.) sf. Haykırma, 

yüksek ses 415a/5. 

bünyād (Far.) is. Asıl, esas, temel 

344b/18. 

büri- Bürümek, kaplamak 355b/17. 

bürįde (Far.) sf. kesik, kesilmiş 

295a/11. 

 

-C- 

caba is. Karşılıksız, bedelsiz 341a/11. 

cāh (Far.) is. Kuyu, çukur 297b/21. 

cāǿize (Ar.) is. Hediye, ödül, armağan, 

bahşiş 301a/1. 
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cılasın (<cılāsun, Moğ. ) is. ve sf. 

Kahraman, cesur 413b/15. 

cām (Far.) is. Cam, şişe, bardak 284b/7. 

cāme (Far.) is. Evde giyilen elbise, 

giysi, elbise, libas 287a/10. 

cāme-ħvāb (Far.) b. is. Yatak 312a/9. 

cān (Far.) is. Can 308a/5. 

cān-sitān (Far. + Far.) b. sf. Can 

çıkarıcı, ruh alıcı, İnsana bela olan, 

güzel 329b/13. 

cān ĥavli (Far. + Ar.) b. is. Ölüm 

korkusu 331a/13. 

cānavar (Far.) is. Canavar 394a/9. 

cānib (Ar. Far.) is. Taraf, yön, yan 

303b/5. 

→ eź-in cānib 352a/13. 

çarħ (Far.) is. Çark, felek, tekerlek 

336b/10. 

cāriye (Ar.) is. Halayık, hizmetçi 

394b/8. 

cāsūs (Ar.) is. Hafiye 397a/7. 

cāy (Far.) is. Yer, mekan, mevki. 

cāy-gāh 325b/21. 

cāy-gįr 363b/5. 

cayır cayır zf. Cayır cayır 364a/9. 

cāźū (Far.) is. Cadı, büyücü 416a/19. 

ceb (Ar.) is. Cep 289b/21. 

cebe (Far.) is. Zincir veya halkadan 

örme zırh, cevşen 331a/16. 

cebįn (Ar.) is. Alın 385a/11. 

cebr (Ar.) is. Zorlama, cebir 365b/22. 

cebren (Ar.) zf. Zorla 367a/18. 

cellād (Ar.) is. Cellat 372a/25. 

cemǾ (Ar.) is. Toplama 375a/3. 

cemǾ it- (Ar. + T.) b. f. Toplanmak, 

biraraya gelmek 375a/10. 

cemǾiyyet (Ar.) is. Cemiyet, topluluk 

338b/3. 

cenāĥ (Ar.) is. Kanat, taraf, kısım 

→ ķalb-i cenāĥ 368a/13. 

cenber (TTA) is. Kadın başörtüsü, baş 

yemenisi, yazma 327a/6.  

ceng (Far.) is. Savaş 328a/2. 

ceng-āver (Far. + Far.) is. Savaşçı 

379a/15. 

cerr (Ar.) is. Çekme, sürükleme. 

→ cerr-i Ǿinān 371a/10. 

cerrāh (Ar.) is. Yaralara bakan ve 

ameliyat yapan yapan hekim 361b/13. 

cüst (Far.) is. Çabuk hareket eden, 

çevik 378a/18. 

cevāb (Ar.) is. Cevap 378b/23. 

cevāhir (Ar.) is. Cevherler, elmaslar, 

kıymetli taşlar 402a/3. 
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cevārį (Ar.) is. Cariyeler 370b/19. 

cevelān (Ar.) is. Gezinti, dolaşma 

410b/4. 

cevher (Ar.) is. Öz, maya 384b/19. 

cevşen (Far.) is. Zırhlı giysi 370a/17. 

cezįre (Ar.) is. Ada 319a/1. 

ciger-gāh (Far. + Far.) b. is. Ciğerin 

olduğu yer 328b/1. 

ciger-kūşe (Far.+Far.) is. Çok sevilen 

kimse, evlat 386b/14. 

cihān (Far.) is. Dünya 399a/14. 

cihān-ı fenā (Ar.) is. Fani dünya 

397b/19. 

cihān-ārā (Far.) sf. Cihanı süsleyen, 

dünyayı bezeyen 400b/8. 

cihān-bān (Far.) is. Cihanı bekleyen, 

cihanı koruyan (kimse), hükümdar 

382a/5. 

cihān-peymā (Far.) sf. Dünyayı 

dolaşan, Cihanı geçen 412b/12. 

cihāz (Ar.) is. Gelinin lüzumlu şeyleri, 

çeyiz 337b/11. 

cilbend (Far.) is. Büyük çanta 348a/5. 

cinnį (Ar.) is. Cin taifesinden olan 

353b/1. 

cirm (Ar.) is. Hacim, cisim, büyüklük, 

ten 364b/22. 

 

civān (Far.) sf. Genç delikanlı 366a/16. 

→ nev-civān 366a/14. 

cürǾa (Ar.) is. Yudum. 

→ bi-lā-cürǾa 312a/2. 

cuhūd (Ar.) is. Yahudi, cıfıt 364a/6. 

cūş (Far.) is. Coşma, kaynama 295a/10. 

cüdā (Far.) is. Ayrı, ayırma 365a/8.  

cülūs (Ar.) is. Padişahın tahta oturması, 

oturuş, oturma 394a/3. 

cümle (Ar.) is. Bütün, hep 395b/1. 

cürm (Ar.) is. Suç 413a/19. 

cüŝŝe (Ar.) is. Gövde, beden 319b/21. 

cüst-cū (Far.) b. is. Arayıp sorma, 

araştırma, araştırma yapmak 407a/12. 

cüzǿį (Ar.) sf. Az, pek az, az miktarda 

363a/12. 

cüzv (Ar.) is. Parça, kısım, cüz 

314b/15. 

→ cüzvį 373b/12. 

 

-Ç- 

çāk (Far.) is. Yırtık, yarık 359a/17. 

çalıķ sf. yaralı, kırgın, bilinçsizce 

hareket eden 297b/8. 

çalķan- Dalgalanmak 305a/9. 

çap- Hücum etmek, koşmak 404b/20. 

çapul Yağma, talan 375a/15. 
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çār (Far.) is. Çözüm, çare. 

→ nā-çār 311a/6, çār-nā-çār 331b/9. 

çāre (Far.) is. Yol, yardım, tedbir 

342a/10. 

çarħ (Far.) sf. Dönen, devreden 

362b/21. 

çāşnį (Far.) is. Tat, lezzet 383b/16. 

çatal atlu is. Binilen at ve yanında 

yedeği 325a/6. 

çayır çayır (TTA) Cayır cayır 397b/21. 

çehār-dest (Far.) b. sf. Dört elli. 

→ ǾAnķā-yı Çehār-dest 388a/4. 

çehārşū (Far.) is. Çeşitli dükkânların 

bulunduğu, üstü açık veya kapalı alış 

veriş yeri 416b/19. 

çenber (Far.) is. Çember 377a/5. 

çerde (Far.) sf. Yüz rengi, beniz.  

→ siyāh-çerde 348a/22. 

çeşm (Far.) is. Göz 396b/2. 

→ Be-ser-i çeşm 407b/5. 

→ çeşm-i cihān 379a/14. 

çeşme (Far.) is. Çeşme, pınar 418a/20. 

çeşme-sār (Far.) b. sf. Çeşmesi çok 

olan yer 374a/3. 

çi (Far.) e. Ne. 

çi-fāǿide (Far.) Ne fayda 395a/19. 

çil sf. Ahmak 417a/2. 

çįn-i pūlād (Far.) is. Zırh 368a/14. 

çirkāb (Far.) is. Çirkef, pis, kokmuş su 

365b/14. 

çoġı zm. Çoğu, çok kimse 289b/23. 

çöker- Çökermek, ıhtırmak, çökertip 

oturtmak 298b/23. 

çūb (Far.) is. Sopa. 

→ deste-çūb 303a/13. 

çün (Far.) zf. Ne vakit ki, vakta ki, ...-

dığında, ...-dığı zaman 289a/21. 

çünkim (Far.) I. bağ. Çünkü 300a/11. 

II. zf. ...-dığında, ...-dığı zaman 

314a/13. 

 

-D- 

dād-ı feryād (Far. + Far.) b. is. Feryat, 

eyvah, sızlanmak 403b/7. 

daħı bağ. Dahi, da, de 403b/10. 

daħl (Ar.) is. Tesir, etki, müdahale 

396a/12. 

daĥme (Ar.) is. Türbe, mezar 319a/1. 

dāǿire (Ar.) zf. Büyük ev, konak 

330a/25. 

daķķ (Ar.) is. Vurma, çarpma. 

 daķķ-ı bāb it- Kapıyı tıklatma, kapı 

çalma 349b/11. 
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dal sf. Sıyrılmış kılıç, bıçak, hançer vb., 

yalın.  

→ dal-tįġ 392a/1, dal-ħançer 

401a/25. 

dam is. Çatı 298a/8. 

dāmād (Far.) is. Güveyi 325b/4. 

dāmen (Far.) is. Etek, dağ eteği 

305a/10. 

→ dāmen-i kūha 303b/21. 

dānā (Far.) is. Bilgili, bilgin, âlim 

308b/16. 

→ kāmil-dānā 318b/22. 

dāne (Far.) is. Tane 345a/17. 

dār (Far.) is. Dar ağacı. 

→ ber-dār 295a/12.  

-dār (Far.) sf. Sahip, ...li, …lı. 

→ nām-dār 291b/6, zaĥm-dār 

292a/4, ħaber-dār 290b/17, niķāb-dār 

300b/10, ħazįne-dār 327a/8, raǾşe-dār 

330a/5. 

dārāt (Far.) is. Debdebe, şan, büyük 

gösteriş, çalım 332b/19. 

dārū (Far.) is. İlaç 399b/9. 

dārūla- (Far.+T.) İaçlamak 407a/1. 

dārūlı (Far.+ T.) sf. İlaçlı 407a/18. 

dārūlu bk. dārūlı 292b/2. 

dāstān (Far.) is. Destan 308a/7. 

daǾvā (Ar.) is. Dava, iddia 366b/14. 

dāye (Far.) is. Dadı, bakıcı 377b/2. 

deǿb (Ar.) Âdet, usul, tarz, gelenek.  

→ deǿb-i dįrįne 289b/3. 

degme sf. Her, harhangi bir 416b/8. 

degmede zf. Kolay kolay, her zaman 

356a/22 

dehān (Far.) is. Ağız 312a/19. 

→ engüşt-ber-dehān it- 364a/10. 

dem (Far.) is. I. Soluk, nefes 371b/17. 

→ dem-i nefesi 356a/7. 

II. Zaman, an, lahza 367b/24. 

demren is. Ok, mızrak vb. şeylerin 

ucundaki sivri demir 363b/13. 

dendān (Far.) is. Diş. 

→ ŧaǾme-i dendān-ı tįġ-i berrān 

302b/25, dendān-ı māhį 403b/10. 

deñiz is. Deniz 310b/24. 

dep- Bineği ileri doğru sürmek 

313b/20. 

depe is. Tepe 328b/17. 

depere (TTA) zf. Birden bire, aniden, 

tepesine 372b/3. 

der (Far.) e. Eklendiği kelimelere -de, -

da, içinde vb anlamlar katar. 

der-āġūş (Far. + Far.) zf. 

Kucaklama, kolları ile sarma 311b/25. 
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der-Ǿaķab (Far.) zf. Arkasından, 

hemen, derhal, akabinde 302b/21. 

der-bend (Far.) is. Dağda ve tepede 

zahmetlerle geçilen yer, dar geçit, 

hudut, boğaz, kale 303a/12. 

der-Ǿuhde (Far.) is. Üstüne almak, 

kendisini vazifeli bilmek, üzerine 

alınan iş 308a/3. 

dermiyān (Far.) is. Ortada 409b/21. 

derrende (Far.) sf. Yırtıcı, yırtan 

394a/9. 

derūn (Far.) is. İç, gönül 290a/11. 

derūnį (Far.) sf. İçten, gönülden 

314b/18. 

derveze (Far.) is. Kale ve şehirlerin, 

külliyelerin büyük giriş kapısı 364b/20. 

deryā (Far.) is. Deniz 403b/9. 

dest (Far.) is. El 298b/2. 

→ kef-i dest 301b/1, tįz-destlik 

294b/17, Ĥayķıran-ı Heft-dest 377a/7, 

Gürşāsb-ı āhen-dest 383a/17, ǾAnķā-yı 

Çehār-dest 388a/4, đarb-ı dest 408a/24, 

zįr-dest 411b/24. 

dest-i dāmen (Far. + Far. ) is. El ve 

etek 319b/8. 

deste-çūb (Far.) b. is. Değnek, sopa 

294b/16.  

destūr (Far.) is. İzin, izin ver 321a/3. 

 

deşt (Far.) is. Çöl, kır, ova. 

→ Deşt-i Serā 396a/4. 

devr (Ar.) is. Devir, döndürme 295a/23. 

devrān (Ar.) is. Zaman, çağ 365a/19. 

dıraħt (Far.) is. Ağaç 393b/10. 

dırāz (Far.) sf. Uzun 345b/15. 

dırāz-be-dırāz (Far. + Far.) b. zf. 

Uzunlamasına, uzun uzadıya 400b/18. 

di- Demek, söylemek 345b/23. 

dibelik zf. Büsbütün, tamamıyla 

358b/21. 

dįdār (Far.) is. Yüz, çehre 414a/23. 

dįde (Far.) is. Göz 366a/19. 

digergūn (Far.) sf. başka, değişik, 

ıztıraplı 291a/24. 

dihķān (Far.) is. Köylü, çiftçi 291a/18. 

dil (Far.) is. Gönül. 

→ rū-yı dil 373a/6, Ǿişve-sāz-ı dil-

nüvāz 292b/6-7.  

dilāver (Far.) b. sf. Yiğit, cesur, 

cesaretli, yürekli 293a/4. 

dilāverān (Far.) b. sf. Yiğitler 

309a/23. 

dil-i perįşān (Far.) is. Gönlü sıkıntılı, 

kederli 358b/8. 

dil-teng (Far.) sf. Sıkıntılı, kederli, 

gönlü darda olan 387b/21. 
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dil-gįr (Far.) sf. Gücenmiş, gönlü 

kırgın 410b/9. 

dįl (Far.) is. Cesaret, kalp. 

→ rū-yı dįl 308b/18. 

dile- Arzu etmek, istemek 309a/10. 

dil is. Ağızda bulunan gıda yutmaya ve 

konuşmaya yarayan organ. 

dil çıķ- dey. Savaşta düşmanın 

tamamını öldürmek 404a/2. 

dil çek- dey. Hakkında konuşmamak 

387a/22. 

dilįr (Far.) sf. Yürekli, cesur, yiğit 

389b/19. 

→ Ferāmurź-ı Dilįr 286b/22. 

dilįr-āne Yiğitçe, mertçe 332b/11. 

dımışķį (Far.) is. Şam’a özgü 346a/16. 

dįniyye (Ar.) is. Din ile ilgili. 

→Ǿadāvet-i dįniyye 377b/23. 

dir- (TTA.) Derlemek, toplamak, bir 

araya getirmek 381a/21. 

dįrān (Far.) is. Evler, haneler 366a/20. 

dirįġ (Far.) e. Eyvah, aman, ah, yazık 

392a/23. 

dįrįne (Far.) sf. Eski, kadim. 

→ deǿb-i dįrįne 289b/3. 

ditre- Titremek 417a/25. 

dįv (Far.) is. Dev, Şeytan, cin, canavar 

295b/21. 

divaġ is. Duvak 311b/18. 

dįvān-ħāne (Ar.+Far.) b. is. Divanın 

toplandığı yer 346a/19. 

divit (Ar.) is. Divit, kalem 294a/1. 

dįv-zād (Far.+Ar.) b. is. Dev soylu 

286b/13.  

diyār (Ar.) is. Memleket, ülke 291a/21. 

dög- Dövmek, vurmak 286b/22. 

dögün- Dövünmek 349a/17. 

dögdi is. Çekiç, keser gibi aletlerin bir 

şeyi dövmeye yarayan veya herhangi 

bir şey çakmaya yarayan düz ve 

yuvarlak tarafı 343a/15. 

→ tįr dögdüsi 356a/9-10. 

döş is. Göğüs, sine 371b/16. 

đuĥā (Ar.) is. Kuşluk vakti. 

→ đuĥā-yı kübrā 381a/5, vaķt-i 

đuĥā 330a/7. 

duħter (Far.) is. Kız 349b/9. 

→ duħter-i ħūb-cemāl 350b/10, 

duħter-i pākįze-aħteri 370b/13. 

dūzaħ (Far.) is. Cehennem 372b/10. 

→ Ǿaźāb-ı nār-ı dūzaħ 357a/25. 

dü (Far.) sf. İki. 

dü-tā (Far.) sf. İki kat bükülmüş, iki 

büklüm 399a/14. 
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dü-nįm (Far.) sf. İki yarım 372b/5. 

dühn (Ar.) is. Ot yemiş veya çiçekten 

çıkarılan yağ 409a/19. 

dülūh (?) Akıl zail olmak, şaşkın olmak 

292b/16. 

dümm (Far.) is. Kuyruk 319b/24. 

düş is. Uğrama, tesadüf olma, rastlama 

409a/10.  

düket- Tükenmek 355b/24. 

dürlü sf. Türlü, çeşitli 403b/16. 

düşmān bk. düşmen 289a/23. 

düşmen (Far.) is. Düşman 306b/1. 

düşnām (Far.) is. Sövme, sövüp sayma 

372a/21. 

düvāl (Far.) is. Kayış, tasma 373b/13. 

 

-E- 

ebreş (Ar.) is. Alacalı at. 

→ Ebreş-i Gül-endām-ı Baĥrį 

382b/19. 

ebruvān (Far.) is. Kaşlar 414b/8. 

-efrāz (Far.) sf. Kaldıran, yükselten. 

→ ser-efrāz 322b/23. 

efser (Far.) is. Taç, padişah tacı. 

→ efser-i şehin-şāhį 375a/3, efser-i 

şāh 377a/1. 

efşān (Far.) sf. Eklendiği kelimelere 

saçan, dağıtan anlamı katarak birleşik 

söz varlıkları oluşturur. 

→ Ķuŧb-ı Āteş-efşān 303a/11. 

efzūn (Far.) sf. Çok, fazla, uzun 

313a/21. 

eger (TTA) is. Binek hayvanlarının 

sırtına konulan, oturmaya yarayan 

nesne, eyer 406a/17. 

egerçi ed. Gerçi, ise de, her ne kadar, 

olsa da, egerçend 377b/23. 

ehrimen (Far.) is. Şeytan, iblis, dev 

324b/17. 

ejder (Far.) is. Ejderha 389a/23. 

eķālįm (Ar.) is. Ülkeler, iklimler. 

→ şaǾşaǾa baħş-ı heft-i eķālįm 

330b/13. 

ekber (Ar.) sf. Daha büyük, en büyük. 

→ tūtiyā-yı ekber 288a/20. 

eknāf (Ar.) is. Dört taraf, her bir yön 

289b/3. 

ekŝer (Ar.) zf. Daha ziyade, daha çok, 

en çok 296b/9. 

el I (Ar.) Arapçada isimleri belirtili 

duruma getirmeye yarayan ön ek. 

el-ķıśśa (Ar.) zf. Hülâsa, hasılı, 

sözün kısası 305a/21. 

II is. El 383a/7. 
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el altından dey. Gizlice 389a/9. 

el arķası yirde dey. Pes demek, 

aczini itiraf etmek 389b/17. 

el çek- dey. bırakmak, vazgeçmek 

372b/25. 

el śun- dey. El uzatmak, cüret etmek 

372a/23. 

el ucıyla dey. kendini tamamen 

vermeden, isteksizce 390b/12. 

el ur- almak, tutmak 374b/4. 

elem (Ar.) is. Sıkıntı, keder 410a/14. 

elvān (Ar.) sf. Renkler, Rengarenk 

353a/19. 

emr (Ar.) is. Emir, buyruk 354b/5. 

→ Fį-nefsi’l-emr 413b/19. 

eñ zf. En 313a/8. 

enbān (Peh.) is. Heybe 333b/17. 

→ Enbān-ı Ǿayyārį 353a/18. 

enbūh (Far.) is. Topluluk, güruh, 

kalabalık  

→ enbūh-ı mānend-i kūh 381b/14. 

end ü mend/end ü bend (Far.)  Utanmak, 

şaşırmak, mahcup olmak. 

→ end ü mend ol- 342a/25.  

endāħte (Far.) sf. Atılmış, bırakılmış 

377a/20. 

endāz (Far.) sf. Atan, atıcı, atmış 

anlamında birleşik isimler yapar. 

→ kemend-endāzları 374a/11, 

Behrām-ı Ħadeng-endāz 393b/21, tįr-

endāz 402b/6. 

endek (Far.) sf. Kısa, az 380a/1. 

engüşt (Far.) is. Parmak. 

engüşt-ber-dehān (Far.) dey. 

Parmağı ağzında (olan), şaşırıp kalmış, 

hayret etmiş (olan) 364a/10. 

eñse is. Arka 367b/9. 

enver (Ar.) sf. En parlak. 

→ pür-enver 379a/14. 

er is. Asker 380a/4. 

erbāb (Ar.) is. Sahipler, Bir işten iyi 

anlayan, o işte becerikli, usta, mahir 

olan kimseler. 

→ erbāb-ı dįvān 388a/14. 

→ erbāb-ı bezmi 334b/23. 

ercaĥ (Ar.) sf. En tercih edilen, üstün, 

uygun görülen 364b/8. 

eren is. Yiğit kahraman kimse 383a/13. 

erkān (Ar.) is. Kural, kaide, usul 

377a/9. 

→ Ādāb-ı erkān 300b/19. 

esbāb (<eŝvāb, Ar.) is. Elbise, giysi 

343b/2. 

eŝer (Ar.) is. Nişan, iz, alamet, eser 

353a/1. 

esfel (Ar.) sf. En aşağı, alçak, bayağı. 
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esfel-i sāfilįn Sefillerin sefili, en 

aşağı 328b/17. 

eŝnā (Ar.) is. Ara, aralık, sıra, an 

358a/4. 

eŝnā-yı śoĥbet Sohbet ederken, 

sohbet sırasında 384a/5. 

esrār (Ar.) is. Sırlar, giz 395b/14. 

ester (Far.) is. Katır 348a/7. 

eŝvāb (Ar.) is. Elbise, giysi 396a/16. 

etbāǾ(Ar.) sf. Tabi olanlar, bağlı 

olanlar, emri altında bulunanlar 348a/3. 

etmek is. Ekmek 296a/2. 

eŧrāf u eknāf (Ar. + Ar.) b. is. Yanlar ve 

yönler, dört bir taraf 404a/12. 

evgār (Far.) sf. Yaralı 417b/4. 

evren is. Ejderha, yılan 319b/22. 

Evren-gūş (T.+Far.) b. is. Ejderha 

kulaklı 320a/1 

→ Behrām-ı Evren-süvār 320b/16,  

evżāǾ (Ar.) is. Hâller, vaziyetler 

387b/3. 

→ evżāǾ-ı nā-hemvār 387b/3. 

eyi is. İyi 355a/15. 

eyilik is. İyilik 418a/9. 

eyit- Söylemek 355a/17. 

eyle zf. Öyle 356a/21. 

eyle- Etmek, yapmak 356a/25. 

eyyām (Ar.) is. Günler 409a/17. 

→ mürūr-ı eyyām 285a/17, eyyām-ı 

źevķ 293a/18,  

eź (Far.) e. Eklendiği kelimelere -dan, -

den anlamı katar. 

eź-in cānib (Far. + Far.) zf. Öte 

yandan 290a/19. 

ezmār (Far.) is. Kahramanlar, yiğitler. 

→ devr-i ezmār 381b/18. 

 

-F- 

fāħire (Ar.) sf. Değerli, kıymetli. 

 → ħılǾat-i fāħire 375a/2. 

fāǿide (Ar.) is. Fayda, yarar 389b/4. 

çi-fāǿide Ne fayda 395a/19. 

fāriġ (Ar.) sf. Rahat, vazgeçmiş 

396b/19. 

fāris (Far.) sf. Maharetli, usta, hünerli 

396b/4. 

fehm (Ar.) is. Anlama, anlayış 415a/3. 

fehvā (Ar.) is. Kavram, mefhum, anlam 

319b/24. 

felāħan (Far.) is. Sapan. 

→ seng-i felāħan 360b/15.  

felek (Ar.) is. Gökyüzü 349b/13. 

→ raǾd-ı felek 329b/25, ķubbe-i 

felek 356b/22. 
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ferāġat (Ar.) is. Vaz geçmek 338b/1. 

ferrāş (Ar.) is. Hizmetçi, temizlik 

görevlisi kişiler 379a/17. 

ferruħ (Far.) sf. Uğurlu, mübarek. 

→ Ferįdūn-ı Ferruħ-zād 296a/9. 

ferŧ (Ar.) sf. Aşırı, çok. 

ferŧ-i inşāŧ Fazla neşeli olmak 293a-

13. 

fertūt (Far.) is. Pek ihtiyar, pir-i fâni. 

→ bįr-i fertūt 399b/15. 

feryād (Far.) is. Feryat, bağırma 

393a/5. 

fevvāre (Far.) is. Fıskiye 399b/12. 

fevt (Ar) is. Bir şeyi bir daha ele 

geçmeyecek şekilde kaybetme, elden 

kaçırma 288a/20. 

feylesof (Ar.) is. Felsefeci, ilim ve 

hikmetle uğraşan kişi 318b/4. 

→ Feylesof-ı ekber 318b/5. 

fitrāk (Far.) is. At eyerinin ardındaki 

kayışlar 326a/7. 

fi (Ar.) İçinde anlamı veren Arapça 

harf-i cer. 

fi'l-ĥāl Şu hâlde 322b/4. 

fi’l-ĥaķįķa Gerçekte 341b/20. 

fi’d-dāreyn İki dünyada, dünya ve 

ahirette 354a/22. 

fi’l-vāķiǾ Aslında, gerçekten 

316a/16. 

fiġān (Far.) is. Bağırma, çağırma, 

inleme 393a/5. 

fįl (Ar.) is. Hindistan ve Asya gibi 

yerlerde bulunan iri vücutlu, hortumlu 

hayvan, fil 287b/15. 

fįl-süvār (Far. ) brl. is. Fil binicisi, 

file binmiş 320b/9. 

filān (Ar.) is. Filan, falan 364b/20. 

filār (<phellarion, Yun.) is. Hafif bir 

terlik 338a/21. 

filori (İt.) is. İlk olarak Floransa’da 

basılan, sonradan Avrupa’da ve 

Osmanlı ülkesinde kullanılan, üzeri 

zambak çiçekli altın para 407a/2. 

firāz (Far.) is. Yokuş, çıkış 412a/17. 

flandra (İt.) is. Savaş gemilerinin ve 

bütün beylik gemilerin grandi 

direklerine, gemi tek direkli ise pruva 

direğine çekilen, ince ve uzun bir şerit 

biçimindeki sancak 406b/10. 

fużūlį (Ar.) sf. Gereksiz 321a/8. 

fürū (Far.) is. Alt, aşağı. 

→ ser-fürū 401b/4. 

fürūş (Ar.) is. Döşemeler 301b/7. 

fürūzān (Far.) sf. Parlak 311b/21.  
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-G- 

ġaddāre (Ar.) is. Geniş yüzlü, ağır, iki 

tarafı da keskin kısa kılıç 365a/17. 

ġāfil (Ar.) zf. Habersiz 394a/9. 

gāh (Far.) I.Arapça ve Farsça 

kelimelere eklenerek yer ve zaman 

bildiren ek.  

→Ǿişret-gāhında 284b/2, Nā-gāh 

394b/6, bār-gāh 397a/1, ķalb-gāh 

398b/22. 

II. zf. Zaman vakit, bazen, arasıra. 

→ Gāh u gāh 292b/9, Gāh gāh 

377b/13 

ġalebe (Ar.) is. Galip gelme, yenme, 

üstünlük 413a/13. 

ġālib (Ar.) is. Muzaffer ve galip olma 

285b/5. 

ġalįža (Ar.) sf. Kaba, terbiye dışı. 

→ şütūm-ı ġalįža it- 361a/17. 

ġalŧān (Far.) is. Yuvarlanan, 

yuvarlanıcı 378a/7. 

ġam (<ġamm, Ar.) is. Dert, keder 

412b/6. 

ġam-gįn (Ar.) sf. Kederli, gamlı 

297a/19. 

ġanį (Ar.) sf. Zengin 348b/20. 

ġāret (Ar.) is. Akınlar, soygunlar, 

yağmalar 365a/10. 

ġārāt (Ar.) is. Akınlar, soygunlar, 

yağmalar 398a/18.  

ġarįm (Ar.) is. Hasım, rakip 419a/14. 

ġarķ (Ar.) is. Batma, donatılmış 318a/2. 

ġāşiye (Far.) is. At eyerinin altına 

örtülen sırmalı veya şeritli örtü. 

ġāşiye-dār (Far.) b. is. At uşağı, 

seyis 416b/17.  

ġayb (Ar.) sf. Görülmeyen, kayıp 

407a/12. 

ġāyib (Ar.) sf. Görünmeyen, kayıp 

393b/24. 

ġāye (Ar.) is. Maksat, amaç. 

→ miyān-ı śaĥn-ı ġāye 354b/14. 

ġayrı (Ar.) zm. Başka, farklı, diğeri 

355b/24. 

ġażab (Ar.) is. Öfke, gazap 372a/18. 

gene zf. Yine 389b/22. 

gencįne (Far.) is. Hazine 374b/21. 

gerd (Far.) is. Toz, toprak 381b/16 

-ger (Far.) e. İsimlerin sonuna eklenen 

ve yapıcılık bildiren edat. 

→ sendān-ı āhen-gerān 383b/17. 

gerdek-ħāne (Far. + Ar.) b. is. Gerdeğe 

girilen ev veya oda 311b/17. 

gerden (Far.) is. Boyun 393b/5. 

gergedān (Far.) is. Canavar, gergedan 

296b/15. 
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germ-ā-germ (Far.) sf. Kızışıp ısınmış, 

sıkı sıkı 291a/17. 

geşt (Far.) is. Gezme, dolaşma. 

geşt-güźār 409a/17. 

geyür- Giydirmek. 

→ ħilǾat geyür- 411b/9. 

ġıjġır- Haykırmak, gürlemek, 

haykırarak saldırmak 400b/13. 

ġılāf (Ar.) is. Kılıf, Kılıcın kını 356a/2. 

ġırbāl (Ar.) is. Kalbur 394a/7. 

ġışş (Ar.) is. Hile, karışıklık, kötülük 

371b/23.  

gice is. Gece 394a/8. 

gidi is. pezevenk, kaltaban 401a/24. 

giñ is. Geniş, ariz 310a/1. 

-gįr (Far.) Eklendiği kelimeler yapan, 

tutan, tutucu, dağılan, yayılan gibi 

anlamlar verir.  

→ Cihān-gįr 290a/10, Pįşevį Pençe-

gįr 338b/6, Dest-gįr 345b/14, gice-gįr 

358a/14, dil-gįr 410b/9. 

cāy-gįr ol- 409a/5. 

girān (Far.) sf. Ağır. 

→ gürz-i girān 294b/15, Ǿamūd-ı 

girān 319a/24. 

girįbān (Far.) is. Elbise yakası 295b/7. 

girift (Far.) is. Tutma, yakalama, 

bağlama 298b/1. 

giriftār (Far.) sf. Yakalanmış, tutulmuş, 

esir 258a/23. 

girįzān (Far.) is. Kaçan, firar eden 

411b/7. 

girü is. Geri 405b/13. 

→ şimden girü 408a/12. 

girye (Far.) is. Ağlama, gözyaşı 366b/3. 

gįsū (Far.) is. Uzun saç, omuza dökülen 

saç, kakül 295a/11. 

giyāh (Far.) is. Bitki, taze ot 409a/18. 

gord (Peh.) is. Pehlivan, cesur yürekli. 

→ gord-i leşker-şiken 295a/23. 

göñül is. Gönül 321b/2. 

göt is. Kaba et, popo 348b/15. 

ġubār (Ar.) is. Toz 381b/16. 

ġulām (Ar.) is. Köle, esir 394a/8. 

ġulġule (Far.) is. Her ağızdan bir ses 

çıkmasından meydana gelen karışık 

gürültü, velvele 400a/9. 

ġulüv/ġulüvv (Ar.) is. Haddini aşmak, 

taşkınlık, hücum 373b/24. 

gūne (Far.) is. Çeşit, şekil, tarz 291a/23. 

ġurrende (Far.) is. Hiddet ve şiddetle 

bağıran, gürleyen, gurran 418a/23. 

ġurūr-āne (Ar. + Far.) b. is. Gururlu 

olma durumu, gururluluğa yakışır 

hâlde 392b/17. 

ġusl (Ar.) is. Gusul, yıkanma. 
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→ baǾde’l-ġusl 289a/22. 

ġusl-ħāne 358b/5 

gūş (Far.) is. Kulak, işitme 364a/5. 

→ çeşm-i gūş 307a/9, ħalķa-be-gūş 

370a/5. 

gūş-māl (Far.) is. Yola getirmek, ihtar 

etmek, kulak bükmek 412b/2. 

gūyā (Far.) zf. Güya, sözde, sanki 

417b/18. 

güft (Far.) is. Söz, kelam 301b/13.  

güft-gū (Far.) b. sf. Söz söyleyen, 

söz diyen 317b/11.  

güft u gū Dedikodu 408b/18. 

güher-āb (Far.) is. Bir çeşit cin veya 

şeytan 319a/2 

gül-çehre (Far.) b. sf. Gül yüzlü. 

Gül-çehre Bānū 414b/11. 

gümān (Far.) is. Sezme, zan, sanma 

344b/1. 

gümrāh (Far.) is. Yolunu şaşırmış, 

doğru yoldan ayrılmış. 

→ đāll u muđill-i gümrāh 346a/1 

gürbüz sf. İri yapılı, gürbüz 325a/4. 

gürredek zf. Gür diye ses çıkararak, gür 

diye 367b/4. 

gürz (Far.) is. Topuz, gürz, savaş aleti 

328b/7. 

→ ḍarb-ı gürz 328b/6. 

→ gürz-i girān 375a/25. 

güşād (Far.) is. Ok atma şekli. 377a/18 

güşāyiş (Far.) is. Açılma, açıklık, açılış 

374b/23. 

güźāf (Far.) sf. Beyhude, boş. 

→ lāf-ı güźāf 327a/20. 

güźer (Far.) is. Geçme, geçiş 328b/15. 

güzįde (Far.) sf. Seçkin, seçilmiş 

405b/7. 

 

-H- 

hā ünl. Evet, işte anlamı katar 402b/11. 

ħāb/ ħvāb (Far.) is. Uyku 326a/15. 

→ vaķt-i ħāb 348a/2, cāme-ħvāb 

348a/2, cāme-ħāb 349b/1. 

ħaber-dār (Ar.) zf. Haberli 383b/2. 

ĥacle-gāh (Ar. +Far.) is. Gelin odası 

311b/17.  

ĥaps (Ar.) is. Hapis, tutma 285a/2 

ĥvāce (Far.) is. Hocaefendi, muallim, 

molla. 

→ Ĥvāce SaǾdān 394b/8. 

ĥācet (Ar.) is. İstek, dilek, lüzum, 

ihtiyaç 291b/16. 

ĥacįl (Ar.) sf. Utanmış, utancından yüzü 

kızarmış 301b/1. 

ĥadd (Ar.) is. Sınır 337a/10. 
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→ ser-ĥadd 335b/2, bį-ĥadd 402a/2-

3. 

ĥadd-i źātında Zaten, esasen 325a/1 

ħadem (Ar.) is. Hizmetçiler, uşaklar 

329a/20. 

→ ħadem ü ħaşem 341b/10. 

ĥadeng (Far.) is. Kayın ağacından 

yapılan ok 335b/13. 

ħadeng bk. ĥadeng 377a/18. 

ħafįyyeten (Ar.) sf. Gizlice, kimseye 

fark ettirmeden 388b/24. 

ħāh nā-ħāh (Far.) zf. İster istemez 

298a/8. 

hvāhiş (Far.) is. Fazla arzu, isteyiş 

313a/20. 

ħāk (Far.) is. Toprak 292a/3. 

ħāk-pāy (Far. + Far.) b. is. Ayağın 

tozu, toprağı, ayağın bastığı toprak 

324b/11. 

ħākį (Far.) is. Toprakla ilgili, 

Ademoğlu, insan. 319a/13. 

ĥāl (Ar.) is. Hâl, durum 303a/10. 

→ fi'l-ĥāl 305a/3. 

ħalāś (Ar.) is. Kurtulma, kurtuluş 

306b/10. 

ĥalel (Ar.) is. Bozukluk, eksiklik, 

noksan. 

ĥalel-pezįr (Ar.+Far.) b. sf. Halel 

bulan, zarar gören 284b/20. 

ĥālet (Ar.) is. Hâl, nitelik 297a/17. 

ĥālį (Ar.) is. Boş, tenha 309a/22. 

ħālıķ (Ar.) is. Yoktan var eden, yaratıcı, 

Allah 415b/9. 

ĥāliyā (Ar.) zf. Şu anda, şimdiki 

zamanda, şimdi 418a/13. 

ħalķ (Ar.) is. Yaratma, meydana 

getirme 292b/3. 

ħalķa-be-gūş (Ar. + Far.) b. is. Köle, 

emrinde olma 368a/23. 

ħalt (Ar.) is. Karıştırma.  

→ ħalt-ı kelām 301a/21. 

ħalvet-ħāne (Ar.) is. Hususi daire 

409a/11. 

ħam (Far.) is. Eğri, bükülmüş, yay 

biçiminde, kemerli 383b/13. 

ħamįr (Ar.) is. Hamur 328b/18. 

ĥaml (Ar.) is. Gebelik, gebe olma 

durumu. 

→ vazǾ-ı ĥaml 392b/12. 

ħāmūş (Far.) is. Suskun, sessiz 419a/6. 

ħān (Far.<kaġan, T.) is. Padişah, 

hükümdar, hakan. 

→ Efrāsiyāb Ħān 299a/22, Peşeng 

Ħān 305a/19. 
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ħān (Far.) is. Yol üzerinde yolcu ve 

misafirlerin konaklaması için yapılan 

ayrı ayrı odaları bulunan büyük yapı 

297b/16. 

ħāne (Far.) is. Ev. 

→ gerdek-ħāneye 311b/20, tāc-

ħāneye 323b/16, dįvān-ħāne 346a/19, 

ĥaps-ħāne 349a/13. 

ħandān (Far.) sf. Gülen, gülücü 401a/6. 

ħār (Far.) is. Diken. 

→ berg-i ħār-ı ħāşākın 287b/25. 

ħār-ħāşāk Çer-çöp 321b/9. 

ħār-püşt Kirpi 399b/4. 

ħarāc (Ar.) is. Vaktiyle Müslüman 

olmayanlardan alınan vergi, haraç 

375a/1. 

ĥarāmį (Ar.) sf. Hırsız, haydut 394a/14. 

→ Berehmen-i Ĥarāmį 395a/16. 

ħarāret (Ar.) is. Sıcaklık, susuzluk 

374b/2. 

ĥarām-zāde (Ar.+Far.) b. sf. Hilekâr, 

namussuz 299b/1. 

ĥarāze (argo) Ağız kavgası, çekişme 

378b/25. 

ħasene-zįb (Ar.+Far.) Güzel süslenmiş 

311b/18. 

ĥarb (Ar.) is. Cenk, savaş. 

→ ālāt-ı ĥarb 407b/9. 

ĥarbe (Ar.) is. Kısa mızrak, ucu demirli 

değnek 363b/12. 

ĥarbį (Ar.) sf. Savaşla ilgili. 

→ kūs-i ĥarbį 377a/5. 

→ ceng-i ĥarbį 379a/22. 

ħar-gāh (Far.) is. Otağ, büyük çadır 

331b/24. 

ĥarįr (Ar.) is. İpek, ipekten yapılmış 

kumaş 405b/24. 

ħāś (Ar.) sf. Has, özel 345a/14. 

→ ħılǾat-ı ħāś 411b/9, śoĥbet-ı ħāś 

418b/18. 

ĥasāret (Ar.) is. Zarar, ziyan 402b/13. 

ĥāśıl (Ar.) is. Olan, çıkan, üreyen 

402b/19. 

→ ĥāśıl-ı kelām 293a/9. 

ĥāśılı (Ar.) zf. Sözün kısası, kısacası 

344a/18. 

ħaśm (Ar.) is. Düşman, hasım 361b/24. 

ħāşā (Ar.) ünl. Asla, katiyyen, hiçbir 

zaman 395a/24. 

→ ħāşā ŝümme ħāşā 357a/23. 

 

ħāşāk (Far.) is. Süprüntü, çöp. 

→ ħār u ħāşāk 379a/17. 

ħaşem (Ar.) is. Yanında bulunanlar 

329/20. 
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→ ħadem ü ħaşem 331b/24. 

ħāŧır (Ar.) is. Hafıza, zihin 361b/6. 

ĥattā (Ar.) zf. Bundan başka, bile, 

üstelik 392a/8. 

havā (Ar.) is. Hava 319a/19. 

havā-dār (Ar.+Far.) b. sf. Havası 

bol, havadar 335b/4. 

ħavādim (Ar.) is. Hizmetçiler, uşaklar 

292b/9. 

ĥavāle (Ar.) is. Atma, fırlatma 294b/14. 

ħāver (Far.) is. Güneşin doğduğu taraf, 

doğu, şark 330b/13. 

ħavf (Ar.) is. Korku, korkma, korkutma 

305b/24. 

ĥavl (Ar.) is. Güç, kuvvet 334a/22. 

hay (Far.) ünl. Eyvah, hay, hey 336b/2. 

ĥayme (Far.) is. Çadır 331b/24. 

hay huy (Far.) is. Kargaşa, hay huy 

360a/18. 

ħayır (Ar.) ünl. Hayır, değil 367b/17. 

ħayr (Ar.) i. Hayır, iyilik 389a/21. 

→ şeb-i bi-ħayr 326a/14, düvāl-i bi-

ħayr 385b/8. 

ħazān (Far.) is. Yaprak. 

→ berg-i ħazān 331a/17. 

ĥazer (Ar.) is. Sakınma, korkma, 

kaçınma 325a/2. 

ħaźer bk. ĥazer. 

ħāźıķ (Ar.) is. Usta, maharetli 394a/1. 

ĥażret (Ar.) is. Saygı ifade etmek için 

isimlerin başına veya sonuna getirilen 

bir bir unvan. 

→ Ĥaķķ teǾālā ĥażretleri 292b/3, 

Keyħusrev Kāmrān ĥażretleri 307a/17. 

ĥažž (Ar.) is. Haz, hoşlanma 317b/21. 

hedāyā (Ar.) is. Hediyeler 296b/10. 

heft (Far.) is. Yedi. 

→ heft-i Eflāk 324b/9, şaǾşaǾa-

baħş-ı heft-i eķālįm 330b/13, 

Ĥayķıran-ı Heft-dest 377a/7. 

helāhil (Far.) is. Çaresi, panzehiri 

olmayan öldürücü zehir, ağu. 

→ zehr-i helāhil 355a/7. 

hele bağ. Özellikle, nihayet, hiç 

olmazsa, her şeyden önce 378b/6. 

ĥelvā (Ar.) is. Unlu yağlı şekerli 

maddelerle yapılan tatlı 350a/16. 

hemān (Far.) zf. Hemen, derhal 

378b/15. 

 

hemtā (Far.) is. Benzer, müsavi, denk, 

eş. 

→ bį-hemtā 292b/2. 

hemvār (Far.) sf. Uygun, düzgün, 

yerinde. 
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→ vażǾ-ı nā-hemvār 301a/22. 

herçi bād-ābād (Far.) b. zf. Ne olursa 

olsun, ister istemez 333b/2. 

ĥerįf (Ar.) is. Adam, sıradan kimse, adi 

kimse 295a/15. 

herze (Far.) is. Saçma söz, zevzeklik, 

boş lakırdı 348a/1. 

hevl-nāk (Ar. +Far.) sf. Korkunç, 

korkulu 392b/11. 

heycā (Ar.) is. Savaş. 

→ miyan-ı Ǿarśa-i heycā 362b/7. 

heyǿet (Ar.) is. Şekil, görünüş 353a/24. 

hezār (Far.) sf. Pek çok. 

→ zūr-ı hezār-ı āferįn 362b/7. 

hezārān (<ħizrān, Far.) is. Bambu ve 

Hint kamışı denen bitkinin saplarından 

yapılan bir tür sopa veya değnek 

313b/1. 

ħıffet (Ar.) is. Hafiflik, hoppalık 

419a/8. 

ĥıfž (Ar.) is. Saklama, muhafaza 

373b/23. 

ħınzįr (Ar.) is. Domuz 363a/3. 

ħıred (Far.) is. Akıl 376a/14. 

ĥışm (Far.) is. Öfke, hışım 363a/3. 

ĥicāb (Ar.) is. Utanma, sıkılma 

351b/18. 

hidāyet (Ar.) is. Hak yoluna 

yönlendirme 364a/5. 

→ eŝer-i hidāyet 328b/22, hidāyet-i 

Rabbānį 330b/8. 

ĥikmet (Ar.) is. Sır, ne olduğu 

anlaşılmayan sebep veya hakikat. 

→ ĥikmet-i Ħudā 285a/17. 

→ ĥikmet-i Rabbānį 414b/25. 

ħilǾat (Ar.) is. Padişah tarafından 

verilen kaftan 306b/21.  

→ ħılǾat-i fāħire 375a/2. 

→ ħılǾat-ı ħāś 411b/9. 

ħilāf (Ar.) is. Zıt, karşı, ters, yalan 

414b/5. 

himmet (Ar.) is. Çalışıp çabalama, 

gayret 291b/11. 

ĥįn (Ar.) is. Zaman, vakit, süre, an 

290a/24. 

Hind is. Hint, Hindistan 335b/3. 

Hindį is. Hintli. 

→ Ħvāce SaǾdān-ı Hindį 296b/6, 

Cįbūr-ı Hindį 301b/14. 

ħışt (Far.) is. Küçük mızrak biçiminde 

bir savaş aleti 306a/16. 

ħōd (Far.) is. Kendi, bizzat, öz 313b/10. 

ħora geç- Çok makbûle geçmek, çok işe 

yaramak 348a/7. 
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ħoş (Far.) is. İyi, güzel, mutlu, hoş 

362a/2. 

ħoş-āmed (Far.) b. is. Hoş geldin 

362a/7. 

ħūbān (Far.) is. Güzeller 350b/12. 

ħudā (Far.) is. Allah 368b/22. 

→ ĥikmet-i Ħudā 365a/13. 

Ħudā-perest 362a/12. 

Ħudā-yı bį-çün 366b/4. 

ħuddām (Ar.) is. Hizmetçiler, hizmette 

bulunanlar 352a/22. 

ħūk (Far.) is. Domuz, hınzır. 

→ħūk-ı yabanį 362a/22. 

ħulķūm (Ar.)  is. Hayvanlarda ve 

insanlarda boğaz 364a/9. 

ħūn (Far.) is. Kan, dem, öldürme, 

intikam. 

→ tįġ-i ħūn-rįz-i āteş-engįz 372b/3, 

ŧas-ı pür-ħūn 410b/8.  

ħūn-āşām (Far. +Far.) b. sf. Kan içen 

290b/25. 

ħun-rįz (Far.) sf. Kan dökücü, kan 

akıtan, kan döken 310b/6. 

ħurd (Far.) is. Kırılmış, parçalanmış 

313b/6. 

ħurd-ħām (Far.) is. Parça parça 

302a/2. 

ĥurde/ħurde (Far.) is. Gizli mana, nükte 

384b/12. 

ħurūc (Ar.) is. Çıkış, ayaklanma 

339b/1. 

ħurūş (Far.) is. Coşma, coşku, şamata, 

telaş 295a/11. 

ħuśūmet (Ar.) is. Düşmanlık, hasımlık 

330b/22. 

hūş (Far.) is. Akıl. 

→ bį-hūş 350a/20. 

ħuşk (Far.) sf. Kuru. 

→ neyistān-ı ħuşk 343b/14-15. 

ĥużūr (Ar.) is. Ön, yan, kat 365b/1. 

ĥücre (Ar.) is. Göz, odacık 294a/22. 

ĥüsn (Ar.) is. Güzellik, eksiksizlik 

320b/11. 

→ ĥüsn-i iħtiyār 300b/22. 

 

-I- 

Ǿıķāb (Ar.) is. Ceza, cefa, eziyet 

403b/4. 

ılġar (Moğ.) is. Düşman topraklarına 

ansızın yapılan hücum, akın, atın dört 

nala koşması 299a/13. 

ıraķ sf. Uzak 350b/4. 

ıśġā (Ar.) is. Kulak verme, dinleme, 

söyleneni kabul etme 389a/25.  
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ıśŧırār (<ıżŧırār, Ar.) is. Çaresiz kalma, 

çaresizlik, mecburiyet 390b/2. 

Ǿıtāb (Ar.) is. Azarlama, paylama, 

çıkışma 303b/24. 

ıżŧırāb (Ar.) is. Elem, acı 290b/13. 

 

-İ- 

įbā (Ar.) is. Kaçınma, çekinme 297a/5.  

iblāġ (Ar.) is. Bildirme, ulaştırma, 

eriştirme. 

→ İblāġ-ı Baĥrį 310b/8. 

ibn (Ar.) is. Oğul. 

→ Rüstem ibn-i Zal 416a/1. 

ibrām (Ar.) is Israrla rica etmek, 

usandırıncaya kadar üzerine düşmek, 

zorlamak 294b/23. 

ibtidā (Ar.) is. Başlama, başlangıç, 

evvel, en önce 298b/2. 

icāret (Ar.) is. Kira, ücret, kiraya 

vermek 415a/6. 

icrā (Ar.) is. Yerine getirme, yapma 

300b/19. 

içre zf. İçinde, arasında, vaktinde 

302b/8. 

içün e. İçin, amacıyla 305a/24. 

idħāl (Ar.) is. İçeri almak, sokmak 

349a/1. 

iđlāl (Ar.) is. Doğru yoldan çıkarıp 

saptırma, dalalete düşürme 374a/18. 

ifāde (Ar.) is. Anlatma, anlatış 371b/9. 

iġmāż/ iġmāž (Ar.) is. Göz yumma, 

görmezlikten gelme, gammazlık etme 

397b/14. 

iĥrāķ (Ar.) is. Yakma. 

iĥrāķ bi’n-nār Bir insanı diri diri 

ateşte yakma cezası 404a/1. 

iĥsān (Ar.) is. İyilik, bağış 382a/7. 

ihtimām (Ar.) is. Özen, fazla dikkat 

etmek, gayret ve dikkat 358a/6. 

iĥtirāz (Ar.) is. Sakınma, çekinme, 

kaçınma 394a/10. 

iħtiyār (Ar.) is. kendi isteğiyle hareket 

etme, tercih etme 295a/2. 

iķdām (Ar.) is. Sebat ve gayretle 

çalışma 381a/8. 

→ iķdām-ı tįġ 302a/18, iķdām-ı tām 

362b/20, saǾy-ı iķdām 363b/10. 

iķlįm (Ar.) is. Ülke, memleket 320b/11. 

→ Ǿaŧıyye-baħş-ı heft-i iķlįm 

398b/20. 

iķrār (Ar.) is. Dil ile söyleme. 

iķrār-ı įmān 357b/1. 

iķtiżā (Ar.) is. Gerekme, ihtiyaç olma 

362a/3.  

iliş- Geçmek, dokunmak 396a/17. 
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ilet- Götürmek, iletmek 406b/19. 

illā (Ar.) e. İlle, mutlaka, ancak 410a/3. 

Ǿillet (Ar.) is. Hastalık, sakatlık 

362a/10. 

Ǿilm (Ar.) is. Bilgi 374b/25. 

ilŧāķ (?) Ulaşmak, kavuşmak 322a/3. 

iltifāt (Ar.) is. İtibar etme 378a/12. 

ilzām (Ar.) is. Zorlama, zorla kabul 

ettirme 388b/4. 

imǾān (Ar.) is. Titiz davranma, dikkatli 

olma 369a/1. 

imdi zf. Şimdi 388b/22. 

imtiĥān (Ar.) is. Deneme, sınama 

409a/24. 

inābet (Ar.) is. Günahlardan ve her 

şeyden yüz çevirip Hakk’a dönme 

409a/25. 

Ǿinād (Ar.) is. İnat, ayak direme, 

dediğinden vazgeçmeme 309b/16. 

Ǿinān (Ar.) is. Yular, dizgin. 

→ cerr-i Ǿinān 371a/10. 

inçıķrıķ (?) is. Hıçkırık 374b/6. 

inhā (Ar.) is. Bildirme, haber verme, 

ulaştırma. 

ħılāf-inhā 414b/9. 

inhizām (Ar.) is. Hezimete uğrama, 

bozulma, yenilme 373b/22. 

inşāŧ (Ar.) is. Neşelendirme 293a/13. 

ir- Ulaşmak, ermek, erişmek, varmak 

414a/16. 

irgür- Ulaştırmak, eriştirmek 331a/9. 

iriş- Ulaşmak, erişmek 331a/8. 

irŝ (Ar.) is. Miras 330b/24. 

irsāl (Ar.) is. Gönderme, yollama 

285a/4. 

irtesi sf. Ertesi, bir sonraki 321a/21. 

irtikāb (Ar.) is. Bekleme, gözleme 

293b/7. 

Ǿiśmet (Ar.) is. Masumluk, temizlik. 

→ pes-perde-i Ǿiśmet 311a/11. 

issi is. Sahip 343a/22. 

istiġnā (Ar.) is. Nazlanma, tokgözlü 

olma, tenezzül etmeme 312a/8. 

istiķbāl (Ar.) is. Karşılama 292b/11. 

istimālet (Ar.) is. Meyillenmek, 

gönlünü çekmek, cezbetmek 343b/8. 

istimāǾ (Ar.) is. İşitme, dinleme 346a/6. 

işle- Yapmak, çalışmak, gidip gelmek 

353b/14. 

Ǿişret (Ar.) is. Zevk ü safa, içki meclisi 

357b/7. 

→ źevķ-i Ǿişret 288b/22, śoĥbet-i 

Ǿişret it- 415b/12. 

Ǿişret-gāh 373b/10. 

iştibāh (Ar.) is. Şüphe 297a/19. 
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Ǿişve (Ar.) sf. Cilve, naz, eda. 

→ Ǿişve-sāz-ı dil-nüvāz 292b/6-7. 

iŧāǾat (Ar.) is. Boyun eğme 315a/9. 

iǾtibār (Ar.) is. Önem verme 348a/12. 

iǾtimād (Ar.) is. Güven, güvenme 

359a/3. 

ittifāķ (Ar.) is. Sözleşme, uyuşma 

399b/22. 

ittiħāź (Ar.) is. kabul etme, öyle sayma, 

düşünme 357a/24. 

izāle (Ar.) is. Giderme, yok etme 

374b/24. 

Ǿizzet (Ar.) is. Değer, yücelik, saygı 

324a/8. 

 

-K- 

ķabāĥat (Ar.) is. Suç 309a/11.  

ķaçan zf. Ne zaman, ne zaman ki 

303a/1.  

ķaçur- Kaçırmak 322a/4. 

ķabįĥa (Ar.) sf. Çirkin, çirkin iş, kötü 

eylem, fena, kötü, yakışıksız 419b/5. 

ķābil (Ar.) is. Mümkün, olabilir, 

yaraşır, layık 409a/9. 

→ ķābil-i śalāĥ 365b/7.  

ķabża (Ar.) is. Tutacak, sap, kabza 

292a/5. 

→ ķabża-i tįġ 316a/11. 

ķadd (Ar.) is. Boy 319a/3. 

ķadem (Ar.) is. Ayak, adım 326b/14. 

ķādir (Ar.) sf. Bir işi yapmaya gücü 

yeten, güçlü 328a/1. 

ķafadār (Ar.+Far.) b. sf. Kafa dengi 

arkadaş 295b/21. 

ķāfile-sālār (Ar.+Far.) b. is. kafile reisi, 

önderi veya başkanı 394b/8. 

kāfir (Ar.) is. Allah’ın varlığına ve 

birliğine, Hz. Muhammed’in 

peygamberliğine ve Allah’tan 

getirdiklerine inanmayan yahut 

bunlardan birini inkâr eden kimse, kafir 

359a/22. 

ķafs is. Gadab, hiddet 316a/18. 

kāfūr (Ar.) is. Hindistan ve Çin’de 

yetişen kâfur ağacından elde edilen 

beyaz ve yarı şeffaf, kolaylıkla 

parçalanabilen bir madde 313b/7. 

→ şemǾa-i kāfūr 415a/14. 

ķāhire (Ar.) sf. Ezici, yok edici, 

kahredici. 

→ ķuvvet-i ķāhire 327a/2. 

ķāǾide (Ar.) is. Usul, yöntem 335b/25. 

→ ķāǾide-i śāĥib-ķırānį 332b/9. 

ķāǿil (Ar.) sf. Boyun eğmiş, rıza 

göstermiş, razı olmuş, söyleyen, 

inanmış 339a/9. 
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ķāǿim (Ar.) sf. Ayakta duran, yerine 

geçen. 

→ śāĥib-ķırān-ı ķāǿim-ı Rūm 

361a/9. 

ķaķı- Öfkelenmek, kızmak 316a/18. 

ķalǾa (Ar.) is. Kale, hisar 364b/5. 

→ ĶalǾa-i Şām 289a/6, ĶalǾa-i 

Behiştkend 289a/17, ĶalǾa-i Zerdāb 

364b/16, ĶalǾa-i Seylāb-zemįn 

365b/17, ĶalǾa-i Źerdūn 366a/4, 

ĶalǾa-i Dįv-Şāz376b/16, ĶalǾa-i 

Belħ389b/14, ĶalǾa-i Berehmen 

395b/5, ĶalǾa-i Sipend 404b/18, ĶalǾa-

i Kābil 405a/3. 

ķalb (Ar.) is. I. Yürek, gönül 293b/3. 

II. Bir şeyin tam ortası, merkezi. 

ķalb-gāh-ı leşker 358b/11. 

ķallāş (Ar.) sf. Kalleş. 

→ rind-i ķallāş 326b/8. 

ķaltabān (Far.) sf. Namussuz, hilekâr 

pezevenk 326b/11. 

kām al- Umduğuna ve istediğine 

ulaşmak 313a/9. 

ķāmet (Ar.) is. Boy 348a/22. 

kāmil (Ar.) sf. Eksiksiz, olgun 384b/3. 

→ merd-i kāmil 364a/6. 

ķan is. Kan 372a/24. 

ķan ķaşan- (TTA) dey. Çok sıkıntı 

çekmek, zorlanmak 381a/22. 

ķanda zf. Nerede, nereye 397a/14. 

ķandan zf. Nereden 397a/14. 

ķanġı I. sf. Hangi 318a/8. 

II. zm. Hangi 319a/19. 

ķanı zf. Hani 324b/3. 

ķanķı bk. ķanġı 409a/24. 

ķanŧār (Ar.) is. Ağırlık ölçmeye 

yarayan alet, kantar, tartı 364b/22.  

ķaplan is. Kaplan 403b/9. 

→ ser-ķaplan 382a/2. 

kār (Ar.) is. Fayda, kâr, kazanç 

315b/17. 

-kār (Far.) Eklendiği kelimeler eden, 

edici gib anlamlar katar.  

→ tevbe-kār 364a/6. 

ķaǾr (Ar.) is. Deniz, kuyu gibi yerlerin 

dibi, en derin olduğu yer 393a/7. 

ķara is. I. Yeryüzünün denizlerin 

dışında kalan kısmı, toprak parçası 

400a/4. 

II. Beyaz karşıtı, siyah. 399a/12. 

ķaraltu is. Kim veya ne olduğu tam 

olarak seçilemeyen koyu renkli şekil 

300a/14. 

ķarañu is. Karanlık 291b/9. 
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ķarāvul (Moğ.) is. Güvenliği sağlamak, 

nöbet tutmak, düşmanın ani 

baskınlarına karşı uyanık olmak gibi 

amaçlarla dolaştırılan piyade ve süvari 

askeri, nöbetçi, gözcü 307a/25. 

kārdān (Far.+Far.) b. sf. İş bilir, işinin 

ehli 349a/5. 

ķarıl- Karılmak, karıştırılmak 304b/25. 

ķarındaş is. Kardeş 309b/14. 

ķarış- Karışmak 346a/23. 

ķarįb (Ar.) zf. Çok yakın, yaklaşık, 

yakın, civarda 358a/11. 

ķarşu is. Karşı 362b/6. 

ķārūre (Ar.) is. Şişe. 

→ ķārūre-i neft 360a/6. 

ķasāvet (Ar.) is. Kasvet, keder 320a/7. 

ķaśd (Ar.) is. İstikamet, yolu doğru 

olmak 322a/21. 

kāse (Far.) is. Kâse, çanak 374b/1. 

ķāśıd (Ar.) is. Haber götüren ulak, elçi 

308b/25. 

ķaśr (Ar.) is. Saray, köşk, yüksek ve 

ferah bina 374b/13. 

ķat I. is. Kat 329a/20. 

ķat-ender-ķat 295b/4-5. 

II. is. Huzur, makam, ön 367a/16. 

 

ķaŧǾ (Ar.) is. Bitirme son verme 

363b/15. 

→ ķaŧǾ-ı ümįd 338a/10.  

ķaŧǾā (Ar.) zf. Asla 374a/16. 

ķaŧar (Ar.) is. Birbiri arkasına 

sıralanmış hayvan veya taşıt dizisi 

397b/25. 

ķatı sf. Çok 329b/23.  

zf. Sert, kırıcı, acı 358a/2. 

ķātil (Ar.) sf. Öldüren, katleden, katil  

→ zehr-i ķātil 329a/7. 

ķatl (Ar.) is. Öldürme, hayatına son 

verme 348a/9. 

ķattāl (Ar.) sf. Çok öldüren, çok 

katleden 347b/18. 

ķaŧrān (Ar.) is. Katıran, siyah, sert, 

kokulu, süretle yanan, hareketli, keskin 

ve suda erimeyen bir madde 418b/25. 

ķaŧre (Ar.) is. Damla 381a/11. 

ķavį (Ar.) sf. Kuvvetli, güçlü 419a/10. 

kāviyānį (Far.) is. Kāve ile ilgili, 

yakıcılık, kāveye ait olan 409b/12. 

ķavl (Ar.) is. Söz 284b/25. 

ķavm (Ar.) is. İnsan topluluğu, kavim 

365b/16. 

→ ķavm-i Mecūsį 361a/9-10. 

→ ķavm-i Zengiyān 362b/2. 

→ ķavm-i đalāl 365a/2. 



 

 

505 

 

ķayd (Ar.) is. I. Yazma, listeye alma 

290b/16. 

II. Endişe, tasa 409a/10. 

ķayd gör- Gereğini yapmak, çaresine 

bakmak 338a/14. 

ķayın-ata is. Kayınpeder 325b/3. 

ķażā (Ar.) is. I. kasıt olmadan ortaya 

çıkan, zarara veya can kaybına sebep 

olabilen hadise 334a/24. 

II. Umulmadık, hiç beklenmedik yer 

ve zamanda başa gelen kötü olay 

352a/22. 

ķażā-yı ĥācet abdest bozma 346b/17. 

III. Kader, yazgı 347b/16. 

ķażāra (Ar.) zf. Yanlışlıkla 352b/20. 

kebāb (Ar.) is. Kebap 366a/11. 

kebūd (Far.) sf. Mavi 413b/15. 

kebūter (Far.) is. Güvercin 377a/20. 

kebūter-peçe 314b/1. 

kec (Far.) sf. Eğri, çarpık, ters. 396a/13. 

kede (Far.) e. Eklendiği kelimeler 

mahal, ev, yer anlamı katar. 

→ āteş-kede 346b/16. 

keǿennehū (Ar.) sf. Sanki, güya ki 

400a/9. 

keff (Ar.) is. Avuç, el ayası. 

→ keff-i dest 382b/7. 

→ keff-i śapan 359b/10. 

kefįl (Ar.) is. Bir kimsenin iyi hâli, iyi 

ahlakı husûsunda garanti veren kimse 

288b/7. 

kelām (Ar.) is. Söz 336a/3. 

→ ĥāśıl-ı kelām 311a/13. 

→ħulāśa-ı kelām 312b/24. 

→ ħalt-ı kelām 338a/5. 

→ muĥaśśal-ı kelām 368b/12. 

→ rāvį-i şįrįn-kelām 377a/23-24.  

→ netįce-i kelām 398a/2. 

→ ħatm-i kelām 403a/10.  

→ taŧvįl-i kelām 413b/3 

kelb (Ar.) is. Köpek, it 328b/8. 

→ kelb-i Ǿaķūr 362a/22. 

kelle (Far.) is. Kafa, baş. 

kelle-ber-kelle Kafa kafaya 332b/5. 

kemlik (Far. + T.) is. Kötülük 345a/12. 

kemāl (Ar.) is. Olgunluk, mükemmellik 

363b/5. 

kemān (Far.) is. Yay 363b/11. 

→ baĥr-i kemān 363b/12. 

→ kūşe-i kemān 363b/16.  

kemend (Far.) is. Çekince daralan 

düğüm, ilmik, kement 298b/1. 

→ üstād-ı kemend-endāz 303a/1. 

kemer (Far.) is. Kuşak, kemer 348b/10. 
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kemük is. Kemik 392a/7. 

kemįn (Ar.) is. Pusuya gizlenme, pusu 

398a/3. 

kerem (Ar.) is. Cömertlik 305b/13. 

kerįm (Ar.) sf. Cömert 347b/22. 

kerrāz (Ar.) is. Çobanın torba veya 

dağarcığını yüklettiği kavî ve kuvvetli 

boynuzsuz koç. İri koç 291a/21. 

kerre (Ar.) is. Defa, kez, sefer 348b/7. 

kerrenāy (Far.) is. Büyük tunç veya 

gümüş borudan yapılan bir çeşit çalgı 

aleti 381b/20. 

kesb (Ar.) is. Çalışıp kazanma, elde 

etmek 319b/18. 

→ kesb-i neşāŧ 331b/20. 

kesel (Ar.) is. Gevşeklik, uyuşukluk, 

tembellik 344a/15. 

kesr (Ar.) is. Bozma, halel getirme, 

rencide olma. 

→ kesr-i Ǿarż 380b/18. 

keş-ā-keş (Far.) zf. Çekişme, mücadele, 

keşmekeş 382b/14. 

keşān-ber-keşān (Far.)  zf. Zorla, 

sürükleye sürükleye, çeke çeke 

348a/21. 

keşįde (Far.) sf. Çekilmiş, tartılmış 

354b/16. 

ketħudā (Far.) is. Kâhya 377a/24.  

ketf (Ar.) is. Omuz, kürek kemiği 

378b/24. 

kevākib (Ar.) is. Yıldızlar 332a/16. 

keyf (Ar.) is. Keyif 391a/2. 

→ Ǿalāmet-i keyf 391a/2. 

kez is. Kere, dafe, kez 405b/10. 

keźā (Ar.) e. Böyle, böylece 285b/19. 

ķıçın ķıçın (TTA) zf. Geri geri 372a/4. 

ķıçınla- (TTA) Geri gitmek, gerilemek, 

geri çekilmek, sakınmak 382b/8. 

ķıçırdat- Gıcırdatmak 363a/25. 

ķılıçla- Kılıçtan geçirmek, kılıçla 

vurmak, kesmek 365a/18. 

ķınāǾ (Ar.) is. Başörtüsü, nikab 

374b/14. 

ķır- Öldürmek, yok etmek, imha etmek 

388b/7. 

ķırāǿat (Ar.) is. Okuma 389a/18. 

ķīrāŧ (Ar.) is. Ölçü birimi, dirhemin on 

altıda birini ifade eder 287a/18. 

ķısmet (Ar.) is. Kader, kısmet, nasip 

327a/7. 

ķıssįs (Ar.) is. papaz, rahip, keşiş 

347a/4. 

ķıtāl (Ar.) is. Vuruşma, birbirini 

öldüresiye dövüşme, muharebe, savaş 

394a/23. 

ķızıl sf. Kırmızı 351b/9. 
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kilįd (Far.) is. Kilit 405a/12. 

kilįm (Far.) is. Kilim, kıl veya yünden 

dokunarak yere serilen sergi 300a/4. 

kim I. bağ. Ki 300a/6.  

II. zm. Kim 301a/8. 

kimesne is. Kimse 309b/6. 

kįn (Far.) is. Gizli düşmanlık, kin 

348a/23. 

kįse (Far.) is. Kese, torba 352a/18. 

kįş (Far.) is. Ok muhafazası, okluk 

366a/8. 

kişver (Far.) is. İklim, ülke, memleket. 

→ Şāh-ı heft-i kişver 402a/1. 

kįtį-fürūz (Far.) b. is. Aleme aydınlık 

veren. 

→ āfitāb-ı kįtį-fürūz 328a/5. 

ķoç- Kucaklamak, sarılmak 351a/11. 

ķoġ- Kovmak 291a/10. 

ķoġa is. Kova 299b/18. 

ķoca I. is. Evli kadının eşi, zevcesi 

319a/8. 

II. sf. Koca, iri 346b/1.  

III. is. Yaşlı 415a/3. 

ķoca- 408b/18. 

ķolçaķ (TTA) is. Kolllara takılan zırh 

parçası 369a/19. 

ķonaķ is. Yolda giderken dinlenmek 

için ara verilen yer, mahal 397b/5. 

ķoş- Arkadaş olarak yanına vermek, 

eklemek 375a/12. 

ķubbe (Ar.) is. Yarım küre şeklinde 

yapılan bina damı 327b/5. 

ķuca düş- Kucaklamak, kucaklaşmak 

356a/8. 

ķudret (Ar.) is. Güç, kuvvet, kudret 

292a/3. 

ķufl (Ar.) is. Kilit. 

ķufl-i sįmįn (metinde) kadının edep 

yeri 374b/22. 

kūfte (Far.) is. Ezilmiş, dövülmüş 

383b/18. 

kūh (Far.) is. Dağ 397a/12. 

→ dāmen-i kūh 303b/21. 

→ Kūh-i Ķāf 318a/17, Kūh-ı Elbruz 

379a/1, Kūh-ı Humāvend 388b/1, rāh-ı 

kūh 411a/4, firāz-ı kūh 412a/17.  

kūhį (Far.) sf. Dağlı, dağ gibi. 

→ Gurgįn-i Kūhį, Ferhād-i Kūhį 

303a/20 

kūhsār (Far.) is. Dağlık yer, dağ tepesi 

343a/5. 

ķul is. Kul, köle 401b/2. 

ķulaġuz (TTA) is. Kılavuz, rehber 

366b/22. 
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ķulle (Ar.) is. Kule 299a/9. 

→ Ķulle-i Ķāf 368a/11, ķulle-i ufķ 

402a/4, ķulle-i kūh 410b/10.  

ķurban is. Yay kabı. 290a/21. 

ķurd is. Kurt 396b/4. 

ķurı is. Kuru 302a/16. 

kūs (Far.) is. Kös, eski savaşlarda 

çalınan büyük davul 381b/20. 

→ ŧabl-ı kūs 320a/25. 

kūşe (Far.) is. Köşe 352b/12. 

 → kūşe-i kemān 363b/16, çiger 

kūşem 376a/14. 

ķuvvet (Ar.) is. Kuvvet, güç, iktidar 

349a/15. 

→ ķuvvet-i ķāhire 327a/2.  

→ ķuvvet-i ķalb 343b/6. 

kūze (Far.) is. Testi, su testisi. 

→ kūze-i sįm-āb-mānend 349a/5. 

kübrā (Ar.) sf. Ulu, en büyük. 

→ đuĥā-yı kübrā 381a/5, İskender-i 

Kübrā 412a/17. 

küdūret (Ar.) is. Kaygı, tasa, keder, 

bulanıklık 389a/21. 

→ küdūret-i sābıķa 387a/16. 

küfr (Ar.) is. Küfür, dinsizlik, 

imansızlık, Allah’a ve dine ait şeylere 

inanmama 363b/5. 

kühen (Far.) sf. Köhne, eski. 

→ mācerā-yı kühen 387a/15. 

külħān (Far.) is. Hamam ocağı 346b/4. 

külliyet (Ar.) is. Bütün olma hâli, 

çokluk 311a/1. 

künān (Far.) sf. Eklendiği kelimeler 

ederek, yaparak, yapıcı, edici anlamlar 

katan bir ek. 

→ taǾaccüb-künān 312a/6, raǾşe-

künān 312a-17. 

küngüre (Far.) sf. Süslü çıkıntısı olan, 

Kubbenin en yüksek yeri, tepesi 

375a/3. 

küstāħlıķ (Far.+T.) is. Saygısızlık, 

417b/15. 

küster (Far.) sf. Yayılmış 383b/14. 

küşende (Far.) sf. Öldürücü, katil 

305a/15. 

küşte (Far.) is. Öldürülen kimsenin 

vücudu, ceset 302a/11. 

küt is. Cisimlerin çarpışmasından çıkan 

ses. 

→ küt-ā-küt 302b/5. 

kütür kütür zf. Kütür kütür 319b/2. 

kütürdi (TTA) is. Kütürtü, gürültü, 

patırdı ve kütürdeme sırasında çıkan 

ses 311a/14. 

kütvāl (Far.) is. Kale zabiti, şehir ağası 

387a/8. 
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lā (Ar.) e. Eklendiği kelimeleri olumsuz 

yapar. 

bi-lā-cürǾa ve lā-tereddüd tek 

yudumda ve tereddüt etmeden 388a/22. 

lā-büdd Elbette 394b/10. 

lā-cerem Şüphesiz, elbette 382a/5. 

lā-yaǾķıl Aklı başında olmayan 

413a/4. 

lāf (Far.) is. Söz, lakırdı, konuşma 

353b/24. 

lāf u güźāf (Far. + Far.) b. is. Boş söz, 

yersiz lakırdı 327a/20. 

laġab (Ar.) is. Lakap, takma ad 

400a/17. 

laġım (Ar.) is. Lağım, tünel, kale 

duvarlarına gedik açmak ya da düşman 

ordugahına zarar vermek amacıyla 

düşman siperlerine doğru yer altından 

açılan dar yol 298b/6. 

laǾįn (Ar.) sf. Lanetlenmiş, 

istenilmeyen 310a/10. 

lākin (Ar.) bağ. Ama, fakat 324a/6. 

lāşe (Far.) is. Ölü insan vücudu 

299b/10. 

laŧįf (Ar.) sf. Hoş, güzel 309a/23. 

laŧįfe (Ar.) is. Şaka 394b/13. 

lavŧ (Ar.) is. Yapışmak 291a/24. 

lāzım (Ar.) is. Lüzumlu olan, gerekli 

396a/13. 

leb (Far.) is. Dudak 312a/13. 

→ Leb-i deryā 403b/16. 

lenger (Far.) is. Gemi demiri, çapa. 

lenger vir- dey. Ayaklarını yere 

sıkıca basarak sabitlemek 323a/4. 

lerzān (Far.) sf. Titrek, titreyen 

343b/14. 

lerze-nāk (Far.) b. sf. Titreyen, titrek 

355b/13. 

leşker (Far.) is. Asker, ordu 357a/15. 

→ leşker-i Įrān 381b/24, Ferāmurź-

ı gord-ı leşker-şiken 390b/18. 

levend-āne (Ar.) Boylu poslu 294a/16. 

levĥ (Ar.) is. Levha 319b/17. 

libās (Ar.) is. Elbise, giysi, giyilecek 

şey 326b/9. 

licām (Ar.) is. Gem, yular 356b/25. 

lįke (<lįk, Far. <lakin, Ar.) bağ. Ancak, 

lakin 300a/1. 

lįkim bk. lįke 292a/23. 

loķma (Ar.) is. Lokma 366a/14. 

luǾb (Ar.) is. Oyun, eğlence 371b/14. 

→ luǾb-ı hüner 381b/19. 

luŧf (Ar.) is. İyilik, lütuf 288b/7. 



 

 

510 

 

 

-M- 

maǾa (Ar.) e. Eklendiği kelimelere 

beraber, birlikte anlamı verir. 

maǾa-cihāz Çeyiziyle birlikte 

337b/11. 

maǾa’l-kerāhe Kerahetle birlikte 

390a/1. 

mā-beyn (Far.) is. Ara, aradaki şey, iki 

şeyin arası 339a/13. 

maǾbūd (Ar.) is. Kendisine ibadet 

edilen, Allah 357a/24. 

maǾcūn (Ar.) is. Hamur kıvamındaki 

madde, 410a/17. 

mādām (Ar.) bağ. Madem, çünkü.  

→ mādām ki 416a/20. 

mādde (Ar.) is. İş, mesele 321a/12. 

māder (Far.) is. Ana, anne, çocuğu 

doğuran 313a/3. 

maġāra (Ar.) is. Mağara, in 318a/1. 

maġlūb (Ar.) sf. Yenilgiye uğramış 

322a/12.  

maġz (Far.) is. Beyin, dimağ 297b/15. 

māh (Far.) is. Ay 370b/13. 

maĥal (Ar.) is. Yer, konum, bölge 

373b/3. 

maĥbūb (Ar.) is. Sevilen, sevgili 

386a/11. 

maĥbūbe (Ar.) sf. Sevilmiş olan, 

sevilen 394b/8. 

maħfį (Ar.) sf. Gizli, saklı 316b/1. 

maħfįce (Ar. + T.) zf. Gizlice 

357b/16. 

māhį (Far.) is. Balık. 

→ dendān-ı māhį 403b/10. 

māhir (Ar.) sf. Becerikli, maharetli 

285b/15. 

maħlūķ (Ar.) is. Yaratılmış varlık 

291a/23. 

mahmūz (Ar.) is. Mahmuz 330b/19. 

maĥpūs (Ar.) is. ve sf. Alıkonulmuş, 

hapsedilmiş, esir 285a/9. 

maĥrem (Ar). sf. Gizli 374b/1. 

maħtūm (Ar.) sf. Mühürlenmiş, 

mühürlü. 

→ ŧayy-i maħtūm it- Dürüp 

mühürlemek 367a/8. 

maǾhūd (Ar.) sf. Sözü geçen, 

ahdolunmuş, bilinen 298b/13. 

maĥv (Ar.) is. Yok etme, ortadan 

kaldırma 319a/13. 

maĥż (Ar.) is. Halis, katıksız, asıl 

402a/14. 

maķām (Ar.) is. Durulan yer, mevki, 

mahal 403a/13. 
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maķbūl (Ar.) sf. Kabul gören, kabul 

olunan, beğenilen 401b/22. 

maķdūr (Ar.) is. Güç, kuvvet, kudret, 

elden gelen şey 332b/10. 

maķreme (<miķreme, Ar.) is. Havlu, el 

bezi, mendil 295a/13. 

maǾķūl (Ar.) is. Akla uygun, aklın 

kabul edeceği 296b/13. 

māl I. (Ar.) is. Mal, servet 348b/20. 

II. (Far.) sf. Süren, sürülen 

anlamlarında terkip oluşturur. 

→ pāy-māl ol- hakir ve perişan 

olmak 297a/23. 

māl-a-māl (Far.) zf. Ağzına kadar dolu, 

dopdolu, lebalep 299a/9. 

mālik (Ar.) is. Sahip 352a/23. 

mallūte is. bk. mellūte 417a/7. 

manśıb (Ar.) is. Makam, mertebe, rütbe 

323a/19. 

maǾlūm (Ar.) sf. Bilinen, belli 360a/23. 

maǾnā (Ar.) is. Mana, anlam 397a/24. 

mānend (Far.) e. Benzer, eş, gibi 

306a/10. 

→ kūze-i sįm-āb-mānend 349a/5. 

manžar (Ar.) is. Yüz, çehre, dîdar 

415a/14. 

maǾreke (Ar.) is. Savaş alanı, harp 

meydanı, cenk yeri 409b/17. 

maǾreke-ārā 413a/6. 

maǾśūm (Ar.) sf. Suçsuz 393b/20. 

maşşāŧa (Ar.) is. Eskiden gelinleri 

giydirip süsleyen, gelin başı yapan, 

düğün evleri için süsler hazırlayan 

kadın, bezekçi, 374b/11. 

maŧbaħ (Ar.) is. Mutbah, mutfak, 

yemek pişirilen yer 393b/20. 

mażā mā-mażā (Ar.) Olan oldu, geçen 

geçti anlamında kullanılan birleşik bir 

yapıdır 387a/16. 

mebādā (Far.) e. Olmaya ki, olmasın, 

sakın 394a/9. 

mebāş (Far.) Olma 356b/14. 

mecāl (Ar.) is. Güç, kuvvet, takat 

330b/11. 

meclis (Ar.) is. Toplanılacak yer, bir 

mesele hakkında görüşmek üzere bir 

araya gelmiş grup, 331b/20. 

mecmūǾ (Ar.) is. Hep, hepsi, tamamı 

366a/3. 

medār (Ar.) is. Sebep, vasıta, vesîle 

384b/12. 

şecāǾat-medār 382b/8. 

meded (Ar.) is. Yardım, çare, imkân 

392a/23. 

medĥ (Ar.) is. Övme, övgü 395a/17. 
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mefhūm (Ar.) sf. Taşıdığı mana, anlam. 

414b/14. 

→ mefhūm-ı Ǿarż 309a/1, mefhūm-ı 

nāme 327b/25. 

mehābet (Ar.) is. Ululuk, azamet, 

büyüklük, heybet 321a/25. 

→ mehābet-i Ferāmurź 307b/13, 

mehābet-i Rüstem 310b/22. 

mehįb (Ar.) sf. Heybetli, azametli, 

korkunç 347b/21. 

mehmįz (Far.) is. Çizmeye takılıp 

hayvanı dürterek acele etmesini 

sağlayan demir 396a/17. 

mekān (Ar.) is. Yer, mahal, bölge 

297b/21. 

mekkāre (Ar.) sf. Hilekâr, düzenbaz, 

Çok aldatıcı, mekr yapan 350b/16. 

meks (<mekŝ, Ar.) is. Durma, aram, 

bekleme, bir yerde eğlenip durma 

373b/23. 

melāĥat (Ar.) is. Güzellik, şirinlik 

414b/8. 

melāmet (Ar.) is. Azarlama, kınama, 

yerme, ayıplama, serzeniş 338a/7. 

→ cüzv-i melāmet 314b/15. 

melǾanet (Ar.) is. Melunluk, lanete 

sebeb olan 308a/20. 

melek (Ar.) is. Melek 295a/4. 

mellūte (?) is. Daha çok Anadolu’da 

giyilen eski tarz bir elbise 295b/12. 

melūl (Ar.) sf. Bıkmış, bezmiş 311b/3. 

melǾūn (Ar.) sf. Lanetlenmiş 328b/2. 

melǾūne bk. melǾūn 418b/14. 

memleket (Ar.) is. Ülke 289b/4. 

menǾ (Ar.) is. Men, yasaklama 

290b/19. 

menāśıb (Ar.) is. Makamlar, mevkiler, 

büyük memuriyetler 396b/21. 

menāzil (Ar.) is. Menzil, menziller, 

inecek yollar, konak yerleri. 

→ ķaŧǾ-ı menāzil 325b/20. 

menkūĥa (Ar.) is. Nikâhlı hanım, eş 

413b/14. 

menzil (Ar.) is. Konak yeri, bir günlük 

yol 327a/24. 

merāĥil (Ar.) is. Konaklar, menziller, 

mesafeler, merhaleler. 

→ ŧayy-i merāĥil 335b/2. 

merd (Far.) is. Adam, erkek, yiğit 

326b/13. 

→ merd-i güzįn 310b/13, merd-i 

ġarįb 326b/1, merd-i mübāriz 329b/10. 

merdāne (Far.) zf. Yiğitçe 369a/9. 

merdānelik (Far. + T.) is. Mertlik, 

erlik, yiğitlik 338a/8. 



 

 

513 

 

merdüm (Peh.) is. İnsan, beşer, 

insanoğlu. 

merdüm-ser (Far.) b. sf. Yamyam 

başlı. 

→ Ķırŧās-ı Merdüm-ser 302b/15. 

merķad (Ar.) is. Mezar 319b/14. 

merķad-ı Ādem 394a/1. 

merkez (Ar.) is. İşlek yer, bir yerin tam 

ortası 412b/9. 

mertebe (Ar.) is. Derece, miktar 

414a/20. 

mescid (Ar.) is. Küçük cami, mescit 

324a/12. 

meskūn (Ar.) sf. Yaşanılan, oturulan 

yer. 

→ rubǾ-ı meskūn 318a/14. 

mest (Far.) sf. Sarhoş, aklı başında 

olmayan 336b/12. 

meşhūr (Ar.) sf. Bilinen 335b/16. 

metįn (Ar.) sf. Sağlam 338a/3. 

mevt (Ar.) is. Ölüm. 

→ sebeb-i mevt 288a/22. 

meydān (Ar.) is. Meydan, saha 

301a/17. 

→ Ǿazm-ı meydān eyle- 302a/3, 

nažar-ı meydān it 328a/8, ser-i meydān 

340b/3. 

meyl (Ar.) is. Meyil 366a/17. 

meymene (Ar) is. Ordunun sağ cenahı, 

sağ taraf 378a/13. 

meysere (Ar.) is. Ordunun sol cenahı, 

sol taraf 378a/13. 

miftāĥ (Ar.) is. Anahtar, kilitleri açan 

anahtar 402b/20. 

miġfer (Ar.) is. Savaş başlığı, miğfer 

301b/6. 

mįħ (Far.) is. Mıh, çivi, kazık 284b/17. 

mihmān (Far.) is. Misafir, konuk 

415a/6. 

mihr (Far.) is. Sevgi 414b/8. 

miķdār (Ar.) is. Parça, değer 415a9. 

mįl (Ar.) is. İğne gibi ucu sivri bir alet, 

şiş 320a/4. 

milk (Ar.) is. Mülk, mal 323a/8. 

minnet (Ar.) is. Minnet, teşekkür 

343a/3. 

minvāl (Ar.) is. Tarz, suret, biçim, yol 

363b/2. 

mįrį (Far.) is. Devlet hazînesi 376a/22. 

miŝāl (Ar.) is. Örnek 363b/12. 

miŝl (Ar.) is. Benzer 416b/21. 

mįşe-zār (T. +Far.) b. is. Meşelik, 

küçük koruluk 290a/19. 

miyān (Far.) is. Bel, orta 284b/20. 

miyān-dān 312a/17. 
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muǾallaķ (Ar.) sf. I. Bir yere bağlı 

olmadan duran 367b/11. 

II. Metinde sevinçten takla atmak 

367b/11. 

muǾāmele (Ar.) is. Davranış, bir işin 

görülmesi için takip edilen yol, yöntem 

388a/4. 

muǾānaķa (Ar.) is. Sarılma, sarmaş 

dolaş olma, kucaklaşma 311a/10. 

muǾāvenet (Ar.) is. Yardım, yardım 

etme 355b/10. 

muǾažžama (Ar.) sf. Azametli, ulu 

369b/24. 

muđill (Ar.) sf. Doğru yoldan saptıran, 

dalalete sürükleyen 346a/1. 

mufaśśal (Ar.) sf. İzahlı, ayrıntılı, geniş 

malumatlı 354a/8. 

mufavveđ (Ar.) is. Elçi 348b/1. 

muĥabbet (Ar. ) is. Sevgi, sevda 

389a/21. 

muĥāfaža (Ar.) is. Koruma altına alma 

388b/17. 

muĥāl (Ar.) sf. Mümkün olmayan 

360a/4. 

muĥāl-ender-muĥāl 334a/10. 

muĥālif (Ar.) sf. Muhalefet eden 

351b/6. 

muĥallā (Ar.) sf. Süslenmiş, 

donatılmış, tezyin edilmiş 418a/19. 

muĥįŧ (Ar.) is. Çevre, etraf. 

→ Baĥr-ı muĥįŧ 318b/25, deryā-yı 

muĥįŧ 320a/19. 

muĥkem (Ar.) zf. Tamamen, sıkıca 

323a/2. 

muĥtāc (Ar.) sf. Muhtaç, ihtiyaç sahibi, 

yoksul 324b/25. 

muķābele (Ar.) is. Bir işin, davranışın 

gerektirdiği karşı davranış veya iş, 

karşılık, karşı karşıya gelme 327b/5. 

muķābil (Ar.) is. Karşılamak, karşılık 

328a/7. 

muķaddem (Ar.) zf. Önce gelen, 

önceden, önce, önceki, ön askeri birlik 

328a/14. 

muķaddemen (Ar.) zf. Öncelikle, ilk 

önce 364b/3. 

muķārįn (Ar.) sf. Yakın olan, ulaşmış 

olan 368b/19. 

muķarrer (Ar.) sf. Kararlaştırılmış, 

kesin 324a/2. 

→ ceng-i muķarrer 340b/10. 

muķāvemet (Ar.) is. Karşı koyma, 

direnme 347b/14. 

muķayyed (Ar.)  is. Dikkat eden, 

ihtimam gösteren 356a/23. 

muntažır (Ar.) sf. Bekleyen, gözleyen 

364a/20. 
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murād (Ar.) is. Arzu, istek, maksat 

364b/7. 

→ ber-murād 366b/7, nā-murād 

310a/18. 

muśāĥabet (Ar.)  is. Sohbet etme, 

konuşma, karşılıklı fikir alışverişi 

311a/7. 

muśannaǾ (Ar.) sf. Sanat eseri olarak 

meydana getirilmiş, süslenmiş 

294b/22. 

muśır (Ar.) sf. Israr eden 389b/6. 

musliĥ (Ar.) sf. Islah eden, kavgasız 

ıslaha gayret eden 396b/23. 

muśŧarr (Ar.) sf. Sinirli hâl 338b/22. 

muşt (Far.) is. Avuç, yumruk 288a/6. 

→ muşt-ı śāhib-ķırānį 306b/8. 

muŧŧaliǾ (Ar.) sf. Öğrenmiş, haber 

almış, bilgili 308b/8. 

muvāfıķ (Ar.) zf. Uygun, yerinde, denk 

414b/6.  

muvaħħiş (<muvaĥĥiş, (Ar.) sf. 

Korkutup ürküten, dehşete düşüren 

334b/4. 

mużŧar (Ar.) is. Çaresiz, mecbur. 

mużŧar ķal- 328b/5. 

mūy (Far.) is. Kıl, saç, tüy 315b/16. 

mübārek (Ar.) sf. Bereketli. 

mübārek-bād (Ar. + Far.) b. is. 

Mübarek olsun 289a/22. 

mübāriz (Ar.) sf. Diğer biriyle kavgaya 

tutuşan, düello yapan 284b/2. 

mübāşeret (Ar.) is. Bir işe başlama 

338a/25. 

mücādele (Ar.) is. Yılmadan, bıkmadan 

uğraşma, çaba sarfetme 338b/15. 

mücellā (Ar.) sf. Cilalı, parlak 379a/18. 

müdārā (Far.) is. Yüze gülme, kinini 

gizleyerek dost gibi görünme 374b/23. 

müddet (Ar.) is. Zaman 387a/16. 

→ müddet-i Ǿömr 287b/4, müddet-i 

tamām 415b/24. 

müferriĥ (Ar.) sf. Ferahlık veren, 

ferahlatıcı. 

müferriĥ-fezā ferahlığı arttıran, 

çoğaltan 290a/1. 

müfįd (Ar.) sf. Yararlı, faydalı 323b/10. 

müft (Far.) is. Beleş, bedava, parasız, 

bedelsiz 350b/20. 

müheyyā (Ar.) is. Hazırlanmış olan 

374b/14. 

mühmelāt (Ar.) is. Anlamsız, boş sözler 

407a/2. 

mühr (Far.) is. Mühür 304a/18. 

mükellef (Ar.) sf. Çok emek verilerek 

hazırlanmış, gösterişli, muhteşem, 

şatafatlı, 325b/24.  
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mülāĥaža (Ar.) is. Düşünce, dikkatle 

bakma, iyice düşünüp bir işin 

hakikatını öğrenme 340a/5. 

mülhid (Ar.) is. Allah’ı tanımayan, 

inkâr eden, dinsiz, imansız kimse. 

→ merd-i mülhid 364a/6. 

mülūkį (Ar.) is. Meliklere, 

hükümdarlara ait olan, onlara özel 

311b/22. 

münādį (Ar.) is. Nida eden, seslenen, 

çağıran, tellal 327b/15. 

münāsib (Ar.) sf. Uygun, yerinde 

304a/2. 

müncerr (Ar.) is. Nihayet bulma, 

neticelenme, sonuçlanma 334b/16.  

münfaǾil (Ar.) sf. Alınmış, gücenmiş, 

içerlemiş 387b/2. 

müneccimān (Ar. + Far.) is. Falcılar 

337a/2. 

münevver (Ar.) sf. Aydın, aydınlatılmış, 

nurlanmış 390a/13. 

münhezim (Ar.) sf. Bozguna uğramış, 

yenilmiş 402a/23. 

müntehā (Ar.) sf. Son, en son derece, 

son uç 301b/17. 

→ dıraħt-ı müntehā 298a/2. 

mürd (Far.) sf. Ölmüş, ölü 349b/9. 

mürtefiǾ (Ar.) sf. Yükselmiş, yüksek, 

yüce 394a/3. 

mürūr (Ar.) is. Geçme, geçip gitme 

354a/6. 

mürüvvet (Ar.) is. İyilik, mertlik 

cömertlik, insanca davranma 359a/21. 

müselmān (Ar.) is. Müslüman 363a/5. 

müstaġraķ (Ar.) sf. Çevrelenmiş, 

sarılmış 366a/8. 

müstahkem (Ar.) Sağlamlaştırılmış 

302a/15. 

müstecāb (Ar.) sf. İsteği kabul edilen, 

kabul edilmiş 292a/6. 

müstevlį (Ar.) sf. İstila eden, ele 

geçiren.  

→ ġażab-ı müstevlį 286a/25. 

müşāvere (Ar.) is. Danışma, konuşma 

288a/25. 

müşkil (Ar.) sf. Güç, zor, çetin 291b/3. 

müŧālaǾa (Ar.)  is. Okuma, tetkik, 

düşünce 376a/10. 

müteraķķib (Ar.) sf. Bekleyen, 

gözleyen 309b/1. 

müyesser (Ar.) sf. Kolay bulunup 

yapılan, kolay gelen, kolaylıkla 

meydana gelen, nasip olan 307a/10. 

müzeyyen (Ar.) sf. Bezenip süslenmiş, 

ziynetli, süslü 332a/25. 

 

-N- 
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nā (Far.) e. Olumsuzluk ön eki. 

→ ħāh-nā-ħāh 298a/8. 

nā-bekār (Far + Ar.) b. sf. İşe 

yaramaz, hayırsız, yaramaz 325a/1. 

nā-bedįd (Far. + Ar.) b. sf. Belirsiz, 

görünmez olan 413b/7. 

nā-būd (Far.) b. sf. Yok olan, perişan 

olmuş 398a/18. 

nā-çār (Far.) b. sf. Çaresiz, ister 

istemez 328b/14. 

nā-gāh (Far.) b. sf. Zamansız, 

birdenbire, ansızın 335b/12. 

nā-ħalef (Far. + Ar.) b. sf. Soyuna 

çekmeyen hayırsız evlat 289a/10. 

nā-hemvār (Far.) b. sf. Düzgün ve 

uygun olmayan 297a/3. 

nā-merdlik (Far. + T.) is. 

Güvenilmeyen, korkak, sözünün eri 

olmayan 291b/17. 

nā-murād (Far.) b. sf. Muradına 

eremeyen 418b/8. 

nā-pāk (Far.) b. sf. Temiz olmayan, 

pis, kirli 365b/7. 

nā-pāydār (Far.) b. sf. Kalıcı 

olmayan, geçici 402a/25. 

nā-peydā (Far.) b. sf. Belirsiz, kayıp 

398a/18. 

nā-tüvān (Far.) b. sf. Güçsüz, 

kudretsiz 395a/19. 

nā-ümįd (Far.) b. sf. Ümitsiz 309a/6. 

nāb (Far.) sf. Katışıksız, saf, arı. 

→ şarāb-ı nāb 409b/2-3. 

nāfe (Peh.) is. Göbek 365b/5. 

→ nāfe-i Bįjen 312a/14. 

naħs (Far.) sf. Uğursuz 410b/1. 

nāǿil (Ar.) sf. Ulaşan, ulaşmış 416a/21. 

nāk (Far.) e. İsimlere eklenerek sıfat 

yapan “-lı, -li” anlamı veren bir edattır. 

→ sehm-nāk 319b/25, lerze-nāk 

355b/13, raǾşe-nāk 355b/21, hevl-nāk 

392b/11, ġażab-nāk 403a/20. 

naķl (Ar.) is. Nakil, taşıma, aktarma 

406a/25. 

naķş (Ar.) is. Resim 340b/24. 

→ dįv-i ber-naķş 353a/24. 

naǾl (Ar.) is. Nal. 

→ naǾl-bahā 382a/9. 

naǾleyn (Ar.) is. Bir çift ayakkabı, bir 

çift nalın 286b/17. 

nām (Far. Peh.) is. Ad, isim, ün 

289a/20. 

nām-dār (Far.) b. sf. Namlı,ünlü 

287b/17. 

nām-ı nişān (Far. + Far.) b. is. Adın 

sanın izi, belirtisi, alameti 307b/19. 

nāme (Far.) is. Mektup 308a/14. 
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 → mefhūm-ı name 327b/25. 

nām-ver (Far.) is. Ünlü, meşhur. 

Bįjen-i nām-ver 309a/21. 

nāmzād (Far.) is. Aday, nişanlı 

419a/23. 

nān (Far.) is. Ekmek 296b/22. 

naǾra (Ar.) is. Yüksek sesle bağırma, 

haykırma 305b/8. 

naśb (Ar.) is. Atama, tayin edilme 

308b/25. 

naśįb (Ar.) is. Pay, nasip 347b/22. 

naŧǾ(Ar.) is. Meşinden yapılmış döşek. 

→ naŧǾ-ı siyāset 348a/21. 

nāvek (Far.) is. Ok, ortası boş, oluk. 

→ nāvek-i cūş-kenār 359b/16. 

nažar (Ar.) is. Bakma 351a/24. 

→ nažar-ı ber-meydān it- 358b/11. 

nāžır (Ar.) sf. Bakan, gözeten 352b/15. 

→ nāžır-ı ber-meydān ol- 379a/19. 

nažįr (Ar.) is. Benzer. 

→ lā-nažįr 292b/6. 

neberd (Far.) is. Savaş, ceng. 

→Ǿazm-i śaĥn-ı neberd ey- 329b/6, 

neberd-i ħāķānį 362a/16. 

nebįre (Ar.) is. Torun 386a/13. 

 

nebtįz (Far.) sf. Yaman, keskin, 

gözüpek 339a/8. 

necāt (Ar.) is. Kurtuluş, kurtulma 

365b/12. 

neccār (Ar.) is. Dülger, marangoz. 

→ tirāşe-i neccār 360a/10. 

nedįd (Ar.) sf. Benzer, aynı, hemta 

297a/5. 

nefer (Ar.) is. Asker 371b/1. 

→ nefer-i dil-āver 285a/12. 

→ nefer-i pehlivān 372a/5. 

nefes (Ar.) is. Soluk 350b/4. 

→ kesr-i nefes 369b/8, dem-i nefes 

378a/20. 

nefįr (Ar.) is. Cemaat, topluluk, herkes 

326a/15. 

nefs (Ar.) is. Ruh, maya, kendi 313b/2. 

→ Fį-nefsü’l-emr 344b/23.  

neft (Far.) is. Çam ve benzeri 

ağaçlardan çıkarılan yanma özelliği 

olan yağ, neft yağı. 

→ ķārūre-i neft 326a/6. 

neheng (Far.) is. Timsah 312a/12. 

nekbet (Ar.) is. Musibet, felaket, afet 

326b/3. 

nerdbān (Far.) is. Merdiven 293a/4. 

nere zf. Hangi yer, nere 293b/1. 

nerm (Far.) sf. Yumuşak 323b/24. 
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nerre (Peh.) is. Erkek, eril 319b/5. 

→ Ĥayķıran Nerre 327b/24, Ekvāl 

Nerre 295b/24. 

nesl (Ar.) is. Nesil, kuşak, soy 320b/10. 

→ nesl-i Kerdenkeşān-ı Semek 

Mümtāz 382a/7. 

→ nesl-i Ķahramān 289a/25. 

nesne is. Şey 324a/23. 

neşāŧ (Ar.) is. Sevinç, neşe, şenlik 

295a/13. 

→ kesb-i neşāŧ 331b/20. 

netįce (Ar.) zf. Sonuç olarak, özetle 

312a/11. 

→ netįce-i kelām 3398a/2, Netįce-i 

murād 404a/2. 

nevbet (Ar.) is. Sıra 410b/24. 

nev-civān (Far.) b. sf. Genç delikanlı 

292b/14. 

neyistān (Far.) is. Sazlık, kamışlık 

302a/16. 

→ neyistān-ı ħuşk 343b/14-15. 

neyyir (Ar.) sf. Nurlu, ışıklı. 

neyyįr-i āǾžam (. Ar.) b. is. Güneş, 

şems 369b/24. 

nıśf (Ar.) is. Yarım, yarı 298a/5. 

nıśf-ı rāh (Ar.+Far.) b. is. Yolun 

yarısı 379b/19. 

nıśfü'l-leyl (Ar.+Ar.) b. is. Gece 

yarısı 303a/9. 

nice I. sf. Çok, hayli 357b/4. 

II. zf. Nasıl, ne kadar, çok 301b/6. 

niçün zf. Neden, niye 359a/20. 

nidā (Ar.) is. Çağırma, seslenme, ünlem 

362a/11. 

nigerān (Far.) sf. Bakan, bekleyen 

366a/12. 

nigāh (Far.) is. Bakış 391a/23. 

nigār (Far.) is. Sevgili 415b/25. 

→ nigār-ı nāzenįn 416a/1. 

nigeh-bān (Far.) b. is. Gözcü, bekçi 

398b/10. 

nihān (Far.) sf. Gizli 367b/15. 

nihāyet (Ar.) is. Son, uç 390a/4. 

niķāb (Ar.) is. Peçe, yüz örtüsü 

408a/25. 

nikāĥ (Ar.) is. Nikâh, evlilik akdi 

414a/15. 

→ taĥt-ı nikāĥ 413a/15, Ǿaķd ü 

nikāĥ vir- 311b/7, Ǿaķd-i nikāĥ it- 

374b/11. 

nįst (Far.) sf. Yok 357b/3. 

nişān (Far.) is. İz, belirti 415a/14. 

→ nām-ı nişān 307b/19. 

nişāne bk. nişān İz, belirti 327b/4. 
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-nişįn (Far.) sf. Oturan, oturmuş olan 

anlamında birleşik kelimeler yapar. 

→ Ķahŧarūn-ı Ķubbe-nişįn 418b/11. 

niyāz (Far.) is. Yalvarma, dua 288a/20. 

nizāǾ (Ar.) is. Kavga, çekişme 338a/12. 

nįze (Far.) is. Mızrak, süngü 339b/24. 

→ nįze-i Ŧālįmūn 340b/8, Yalman-ı 

nįze 340b/9, nįze-i cān-sitān 341b/18, 

nįze-yi cān-güźār 359a/14, nįze-i 

Cihān-gįr 380a/20. 

nūr (Ar.) is. Aydınlık, parlaklık 

393a/23. 

→ nūr-ı Yezdānį 402a/4. 

→ Nār-ı Nūr 321a/6. 

nūş (Far.) is. İçki içen, içki 329a/17. 

→ ayş-ı u nūş 324a/24, Ǿayş u nūş 

408a/13. 

nuŧķ (Ar.) is. Konuşma 409b/3. 

nümā (Far.) sf. Gösteren, benzeyen. 

→ şecāǾat-i raħş-numāsın 379a/20-

21. 

nümāyān (Far.) sf. Aşikar, açık, belli 

385b/5. 

nüzūl (Ar.) is. Konaklama, inme 

412a/20. 

→ nüzūl-ı niǾmet 412b/5. 

 

 

-O- 

oġlan is. Erkek çocuk, oğlan 393b/1. 

oħşa- I. Çok yakınından geçmek, 

degmek 380a/20. 

II. Sevgi ve şefkatini göstermek için 

elini bir şeyin üzerinde gezdirmek 

297b/10. 

ol I. sf. O 298a/3. 

II. zm. O 298b/15. 

oñar- Onarmak, hazırlamak 297b/7. 

ordu is. Ordu, karargah 325a/21. 

oturaķ is. Konaklama, mola 325b/21. 

otaġa is. Padişah ve vezirlerin 

kavuklarına taktıkları tüy veya püskül 

şeklindeki süs, tuğ, çelenk 286b/13. 

 

-Ö- 

öd is. Öd, safra. 

ödi aġzına gel- dey. 406b/13. 

ödi ķop- dey. 342b/15. 

ökçe is. Topuğun arka bölümü, ökçe 

378a/9. 

ölü is. Ölmüş insan, ölü 361a/21. 

Ǿömr (Ar.) is. Ömür, yaşam 366b/19. 

→ müddet-i Ǿömr 363a/21. 

öñ is. Ön 372b/7. 

öñince zf. Önü sıra, önünden 373b/11. 
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ötüri zf. Ötürü, dolayı, yüzünden 

394a/12. 

öyke is. Öfke 297b/14. 

öykelen- Öfkelenmek 331b/4. 

Ǿöźr (Ar.) is. Özür, mazeret 332b/10. 

 

-P- 

pā (Far.) is. Ayak. 

→ ez-ser u pā 330b/16, ser-ā-pā 

360a/2. 

pā-bend (Far.) b. is. Ayak bağı, 

köstek, engel, mani 351b/3. 

pāk (Far.) is. Temiz, arı 351b/23. 

pākize (Far.) sf. Temiz. 

→ duħter-i pākize 386a/22. 

pāhire bk. pākize 328a/5. 

pālheng (Far.) is. Kement, boyna 

takılan halka 406b/19. 

perākende (Far.) is. Dağınık, dağıtma 

401b/5. 

pāre (Far.) is. Parça, adet 402a/20. 

pāy (Far.) is. Ayak 286b/13. 

→ Heşt-pāy-ı Baĥrį 406b/8. 

→ ħāk-i pāy 386a/22. 

pāyine düş- 418a/15. 

pāy-i taħt (Far.) b. is. Tahtın 

bulunduğu yer, merkez 414a/13. 

pāy-māl (Far.) b. sf. Ayaklar altına 

alınmış, ezilmiş, çiğnenmiş 297a/23. 

pāyān (Far.) is. Son, gaye 366b/5.  

→ ĥadd-i pāyān 291b/14. 

pāydār (Far.) sf. Sabit, kalıcı 375b/4. 

pāye (Far.) is. Derece, rütbe 329a/10. 

pāzār (<bāzār, Far. ) is. Pazar 417a/14. 

peder (Far.) is. Baba 349b/11. 

peftere is. Hallaç tokmağı 417b/3. 

pehlivān (Far.) is. Savaşçı, yiğit, 

kahraman 355a/3. 

→ Pehlivān-ı Zengbār 361b/20. 

→ pehlivān-ı Ǿāli-şān 409a/6. 

→ Pehlivān-ı Siyāh 410b/15. 

pehlivānį (Far.) is. Pehlivanlara has, 

özel. 

→ dest-i pehlivānį 292b/15, muşt-ı 

pehlivānį 313b/6. 

pehlivānlıķ (Far.+ T.) is. Yiğitlik 

413a/23. 

peleng (Far.) is. Leopar, Kaplan 

417b/20. 

→ Behmen-i Peleng-pūş 286a/1, 

Peleng-ser 403b/7. 

pençe (<penc, Far.) is. El 288a/4. 

→ pençe-i āfitāb 415a/8. 

→ Pįşevį Pençe-gįr 338b/6. 
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pend (Far.) is. Nasihat, öğüt 304a/8. 

pengāh bk. bengāh 323a/25. 

perdāħte (Far.) sf. Parlatılmış, 

cilalanmış 295b/21. 

perde (Far.) is. Pere, örtü 334a/1. 

→ serā-perde-i İskender-i Kübrā 

412a/17. 

→ pes-perde-i Ǿiśmet 412b/12. 

perest (Far.) sf. Eklendiği kelimeye 

tapan, inanan anlamı verir. 

→ āteş-perest 323a/16, Ħudā-

perest 322a/25, Yezdān-perest 342a/6. 

perestār (Far.) is. Hizmetçi, bende 

318b/18. 

perį (Far.) is. Peri 319a/1. 

perįşān (Far.) sf. Dağınık, karışık 

343b/16.  

perkit- (<berkit-, TTA) 

Sağlamlaştırmak, sertleştirmek 

364b/10. 

perrį bk. perį 318b/12. 

→ dįv-i perrį 318b/2, Rūşen Perrį 

318b/23, Zįver Şāh-ı Perrį 319a/7. 

pertāb (Far.) is. Atlamak, sıçramak 

335b/9. 

pertāv (Far.) is. bk. pertāb 304b/22. 

pervā (Far.) is. Korku, çekinme. 

→ bį-pervā 356b/7. 

pervāz (Far.) is. Uçmak, uçuş 377a/20. 

→ǾAnķā-yı Zengį Bülend-pervāz 

415a/22. 

perverde (Far.) is. Yetiştirilmiş, 

büyütülmüş 361b/19. 

pes (Far.) is. Yeter, kâfi 389a/9. 

pest (Far.) sf. Aşağı, alçak. 

pest-pāye (Far.) b. sf. Derecesi aşağı 

olan, düşük rütbeli 329a/10. 

peşįmān (Far.) is. Pişman 327a/20. 

peşkeş (<pįş-keş, Far.) is. Hediye, 

armağan 326a/10. 

peydā (Far.) is. Meydanda, açıkta, 

mevcut, var olan, aşikâr 326b/24. 

→ nā-peydā 398a/18. 

peykān (Far.) is. Okun ucundaki sivri 

demir, temren 363b/18. 

peyker (Far.) is. Yüz, çehre. 

→ gürz-i kūh-peyker 284b/11. 

peymā (Far.) sf. Ölçen, ölçücü 

anlamında birleşik kelimeler yapar.  

→ bāde-peymā 325b/20. 

→ raħş-ı cihān-peymā 412b/12. 

peyvend (Far.) is. Bağ 343a/8. 

peyveste (Far.) is. Ulaşmış, ermiş 

406b/5. 

pinhān (Far.) sf. Gizli, saklı 358b/2. 
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pįr (Far.) is. Yaşlı, ihtiyar, ak sakallı ulu 

kişi 415b/6. 

→ Kürdiz Pįr 288b/25. 

pįrāhen (Far.) is. Gömlek 411b/3. 

pįrāste (Far.) sf. Tertip edilmiş, 

düzeltilmiş, donatılmış, süslenmiş 

327b/12. 

pįşe(<bįşe, Peh.) is. Koru, koruluk, 

orman. 

pįşe-zār 366a/12. 

piyāde (Far.) is. Yaya giden asker, 

piyade 327b/12. 

poħ ünl. 350a/17. 

post (Far.) is. Makam 379a/4. 

pūlād (Far.) is. Çelik 323b/24. 

pūlād-siper 363a/9. 

pūlād-zencįr 368b/2. 

pūs (Far.) is. Öpme, öpüş 363a/9. 

pūş (Far.) is. Örtü, perde. 

→ Behmen-i Peleng-pūş 285b/23, çul-

pūş 296a/15. 

pūşįde bk. pūş 312a/1. 

pür (Far.) is. Çok, dolu anlamlarında 

birleşik kelimeler yapar. 

pür-ġażab 390a/10. 

pür-silāĥ 315a/19.  

pür-ķasāvet 329a/9. 

pür-āteş 361a/9. 

pür-enver 379a/14. 

pür-şükūh 381b/14.  

→ ŧas-ı pür-ħūn 410b/8. 

püşte (Far.) is. Tepe, yığın 317b/25. 

 

-R- 

Rabb (Ar.) is. Allah, tanrı 336b/7. 

Rabbānį (Ar.) sf. Allah’a özgü, Rab ile 

ilgili.  

→ hidāyet-i Rabbānį 330b/8, 

Ĥikmet-i Rabbānį 414b/25. 

rabŧ (Ar.) is. Bağlama 355a/20. 

raǾd (Ar.) is. Gök gürültüsü. 

→ raǾd-ı felek 413a/2. 

→ raǾd-ı śāǾiķa 291b/20. 

rāh (Far.) is. Yol 368b/25. 

→ Ǿazm-i rāh 351a/14. 

→ Nıśf-ı rāh 345a/24. 

rāĥat (Ar.) is. Rahatlık, huzur 374a/22. 

rāhib (Ar.) is. Rahip, papaz 347a/15. 

→ Kübrān Rāhib 346b/23. 

→ Berehmen-i Rāh-zen 394a/10. 

→ rāh-ı kūh 411a/4. 

raĥmet (Ar.)  is. Acıma, esirgeme, 

koruma 410a/24. 
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raĥne (Far.) is. Zarar, ziyan 339a/9. 

raħş (Ar.) is. At, iri, gösterişli, güzel at, 

Rüstem’ in atının ismi 340b/18. 

→ raħş-ı raħşān 379a/15. 

→ raħş-ı siyāh 393a/11. 

→ raħş-ı heşt-pā 406b/7. 

→ raħş-ı ejderį 407b/25. 

→ raħş-ı cihān-peymā 412b/12. 

raħt (Far.) is. At takımı, eyer takımı 

383a/10. 

raķķāś (Ar.) is. Saatlerin hareketini 

düzenleyen, zembereğin itmesiyle sağa 

sola sallanarak saatin çarklarını hareket 

ettiren, ucu ağırlıklı uzunca çubuk, 

sarkaç, pandül, 415a/1. 

rām (Ar.) is. İtaat eden, boyun eğen 

413b/13. 

rān (Far.) is. Uyluk. 

→ miyān-ı rān 362b/18-19. 

rāst (Far. ) is. Doğru, uygunluk, 

karşılaşmak 287b/4. 

raǾşe (Far.) is. Titreme. 

raǾşe-künān (Far.) b. sf. Titreyen 

312a/17. 

raǾşe-dār (Far.) b. sf. Titreyen 

355b/21. 

raǾşe-nāk (Ar.-Far.) sf. Titrek 

355b/21. 

rāvį (Ar.) is. Rivayet eden, anlatan 

334a/24. 

→ rāvį-yi şįrįn-zebān 344b/18. 

→ rāvį-i dānā 411a/10. 

rāy (Ar.) is. Fikir, görüş, düşünce 

404b/19. 

rāyiĥa (Ar.) is. Koku 346b/9. 

rāz (Far.) is. Gizli sır, saklı şey 297a/21. 

rāżı (Ar.) sf. Kabul eden, boyun eğen 

285a/13. 

redd (Ar.) is. Geri çevirme, inkar etme, 

reddetme 305b/4. 

refįķ (Ar.) is. Arkadaş, yoldaş 416a/12. 

reg (Far.) is. Damar. 

reg-be-reg 290b/17. 

rehā (Far.) is. Kurtuluş 301a/24. 

reml (Ar.) is. Falcılık 318b/4. 

reng (Far.) is. I. Renk 353a/19. 

II. Hile, oyun, dalavere 326a/20. 

resān (Far.) is. Yetiştiren, olgunlaştıran. 

ĥįle-resān 349a/5. 

resen (Ar.) is. Atı veya davarı bağlamak 

için kullanılan ip 295a/2. 

resm (Ar.) is. Âdet, usul, tarz 286a/2. 

reşk (Far.) is. Kıskanma 330b/8. 

revān (Far.) sf. Akan, yürüyen, giden 

335b/2. 
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revāne bk. revān 374a/9. 

revende (Far.) sf. Gidici, giden 

394a/13. 

revĥ/revh (Ar.) is. Rahatlık, gönül 

rahatlığı 397b/10.  

revzene (Ar.) is. Pencere, revzen 

301b/8. 

reǿy (Ar.) is. Görüş, fikir, düşünce 

308a/11. 

rezm (Far.) is. Savaş, cenk, muharebe 

331b/19. 

→ ǾAzm-i meydān-ı rezm 330b/14. 

rıfķ (Ar.) is. Yumuşaklık, yavaşlık, 

nezaket, tatlılık 355b/6. 

rıżā (Ar.) is. Hoşnutluk, memnunluk, 

onay, kabul 371a/23. 

riǾāyet (Ar.) is. Saygı, itibar, ikram 

374b/3. 

rikāb (Ar.) is. Üzengi 380a/21. 

rind (Far.) sf. Kalender, aldırışsız 

299b/1. 

rįşe (Far.) is. Saçak, püskül 340b/13. 

rivāyet (Ar.) is. Söylenti, nakletme, 

anlatma 337b/6. 

rįzān (Far.) sf. Dökülen, akan 340b/11. 

rįze (Far.) is. Ufak parça, döküntü, 

kırıntı 363a/13. 

rūşenā (Far.) is. Aydın, münevver, 

parlak 384a/7. 

rubǾ (Ar.) is. Çeyrek, dörtte bir. 

rubǾ-ı meskūn Dünya’nın kara olan 

dörtte bir kısmı 318a/14. 

→ Ǿazm-ı rubǾ-ı meskūn ey- 

320a/18-19. 

rubūde (Far.) sf. Kapılan, kapılmış olan 

415a/15. 

rūfte (Far.) is. Süpürme 379a/18. 

rūĥ (Ar.) is. Ruh, can, nefes 319b/15. 

→ teslįm-i rūĥ 288a/22. 

ruħśat (Ar.) is. İzin, fırsat 322b/10. 

rūşen (Far.) sf. Aydın, parlak 381a/4. 

rūy/rū (Peh.) is. I. Yüz. 

→ rū-be-rū 302a/24, rūy-ı dįl 

309a/7, rū-gerdān 362b/16, zişt-i rū-

zengį 410a/11 

II. Yüzey, satıh. 

→ rūy-ı zemįn 384a/7. 

→ rū-yı ķubbe-i felek 388a/25. 

ruǿyā (Ar.) is. Rüya.  

→Ǿālem-i ruǿyāda 409b/4. 

rūzgār (Far.) is. Zaman, devir, rüzgar, 

yel 320a/4. 

rüsvāy (Far.) sf. Rezil 367b/23. 

 



 

 

526 

 

-S- 

saǾādet (Ar.) is. Mutluluk. 

→ saǾādet-i fi’d-dāreyn 354a/22, 

necm-i iķbāl-i saǾādet-i raħşān 366b/5. 

sāǾat (Ar.) is. Saat, vakit, zaman 

362b/18. 

śabā (Ar.) is. Gün dogusundan esen 

hafif rüzgâr 358b/1. 

→ bād-ı śabā 376b/4. 

śabāĥ (Ar.) is. Sabah 358b/4. 

sābıķa (Ar.) is. Gecmişte olan şey, 

gecmiş bulunan olay 411b/13. 

→ küdūret-i sābıķa 387a/16. 

ŝābit-ķadem (Ar. + Ar.) is. Sözünde 

duran, verdiği sözden caymayan 

326b/14. 

śabr (Ar.) is. Sabır 347b/19. 

śadā (Ar.) is. Ses, yankı 358b/20. 

śaded (Ar.) is. Konu, bahis, niyet, 

maksat 364a/21. 

śadr (Ar.) is. Başköşe 377b/11. 

śaf (Ar.) is. Sıra, kat 390b/5. 

śaf çek- /śaf baġla-/śaf ŧut- (Ar. + T.) 

b. f. Sıralanmak, sıraya girmek 284b/6, 

406b/2, 406b/11. 

śafā (Ar.) is. Gönül rahatlığı, safa 

eylemek, şenlenmek 307b/15. 

śafālan- (Ar.+T.) Eğlenmek, keyifleni 

çıkarmak 410b/11. 

śaff-şiken (Ar.+Far.) b. sf. Düşman 

saflarını yaran yiğit 362b/5-6. 

śaġ I sf. Sol karşıtı, sağ 368a/20. 

II. is. Sağ olma durumu, ölmemiş 

olma 362b/23. 

sāġar (Far.) is. İçki bardağı, kadeh 

374b/16. 

śāĥib (Ar.) is. ve sf. Sahip, malik, 

koruyan 377a/9. 

→ Śāĥib-i bāġ 377b/9. 

→ śāĥib-i ķuvvetler 379a/19. 

śāĥib-ķırān (Ar.+Far.) b. is. Çok güçlü 

ve üstün hükümdar 379b/19. 

→ śāĥib-ķırān-ı Ǿālem 317b/2. 

śāĥib-ķırānį (Ar.+Far.) b. sf. 

Sahipkıranlara özgü. 

→ ālāt-ı śāĥib-ķırānį 378b/22. 

→ şecāǾat-i śāĥib-ķırānį 391b/8. 

→ sille-i śāĥib-ķırānį 407b/1. 

śāĥib-ķırānlıķ (Ar.+Far.+T.) b. is. 

Yiğitlik 408b/19. 

 

 

śāĥife (Ar.) is. Sayfa, zaman içindeki 

safhalardan her biri. 

→ śāĥife-i Ǿālem 364a/7. 
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→ śāĥife-i sįme 415b/14. 

sāĥire (Ar.) sf. Büyücü kadın 318a/5. 

śaĥn (Ar.) is. Orta yer, meydan. 

→ śaĥn-ı meydān 328a/10. 

→Ǿazm-i śaĥn-ı neberd 329b/6. 

→ miyān-ı śaĥn-ı ġāye 354b/14. 

→ śaĥn-ı veġā 379a/18. 

 śaĥrā (Ar.) is. Bozkır, çöl 290a/20. 

śāǾiķa (Ar.) is. Yıldırım. 

→ raǾd-ı śāǾiķa 291b/20. 

sāǿir (Ar.) sf. Diğer, başka 292a/12. 

śaķatla- (Ar. + T.) is. Sakatlamak 

416b/6. 

śaķın ünl. Aman ha, sakın 296b/20. 

śaķır śaķır b. zf. Şiddetle, aralıksız, 

sürekli titreme durumu 329b/22. 

sāķį (Ar.) sf. Su veren, içki dağıtan 

334b/23. 

sāķįliķ (Far.+T.) is. Sakilik mesleği 

374b/16. 

sākin (Ar.) sf. Hareketsiz olan, uslu 

291a/22. 

śalā (Ar.) is. I. Meydan okuma 388a/7. 

II. Davet etme, davet 296b/17. 

śalāĥ (Ar.) is. İyi duruma gelme, 

düzelme, iyileşme, iyi olma. 

→ ķābiliyyet-i śalāĥ 363b/8. 

śalābet (Ar.) is. Sağlamlık, kuvvet, 

dayanma, cesaret, metanet 368a/15. 

śalıķ is. Tavsiye, haber, bilgi. 

salıķ ver- Bir şeyin uygun olduğunu 

söylemek, tavsiye etmek 413b/23. 

sālār (Far.) is. Kafile veya kabile 

başkanı, reis, baş, başkomutan 369a/3. 

→ ķāfile-i sālār 394b/8. 

sālim (Ar.) sf. Sağ, sağlam 381a/22. 

saña zm. Sana 382b/23. 

śanǾat (Ar.) is. Ustalık, hüner 294b/24. 

śandalį (Ar.) is. İskemle, hükümet 

kürsüsü, mevki, sandalye 409b/11. 

→ pāy-i taĥt śandalįsi 386a/10. 

śanduķ (<śandūķ, Ar.) is. Sandık 

319b/19. 

ŝānį (Ar.) sf. İkinci. 

→ rivāyet-i ŝānį 393b/3. 

→ Neyrem-i Ŝānį 401a/10. 

śapan (TTA) is. Taş atmak için ipten 

örülen alet 359b/11. 

→ keff-i śapan 359b/11. 

-sār (Far.) sf. Yer ve sahib olma 

durumu bildiren birleşik kelimeler 

yapar. 

şerm-sār 373a/13. 

çeşme-sār 374a/3. 
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śarb sf. Sarp, çetin, sert, keskin 

299b/16. 

sarāy (Far. serāy) is. Saray 365a/6. 

→ Bāb-ı sarāy 365a/11. 

→ Sarāy-ı Būrzū 389a/17. 

→ sarāy-ı Keyħusrev 398a/10. 

śarı sf. Sarı renk 302a/23. 

śav- Kovmak, savmak 308b/11 

śavāb (Ar.) is. Doğru, uygun 323b/3. 

śavuşdur- Atlatmak, geçiştirmek 

377b/18. 

saǾy (Ar.) is. Çalışma, gayret etme 

358a/6. 

→ saǾy-ı iķdām ey- 363b/10. 

śayd (Ar.) is. Av, avlanmak, ava gitmek 

366a/6. 

sāye (Far.) is. Gölge, himaye 368a/17. 

sāye-bān (Far.) b. is. Gölgelik, 

büyük çadır, şemsiye 376b/2. 

sāz (Far.) is. Çalgı aleti 344a/17. 

sebeb (Ar.) is. Bahane, münasebet, 

sebep 380a/6. 

→ Bi-lā-sebeb 404a/22. 

sebük-bār (Far.) b. sf. Yükü hafif, 

eşyası az olan, derdi tasası olmayan. 

→ Śarśar-ı Sebük-bār 317a/3. 

sed (Ar.) is. Set, bir işin veya davranışın 

olmasına engel olmak. 

sedd (Ar.) is. Bent, set, geçilmesi zor 

engel. 

→ sedd-i İskender 363a/3. 

sefįd (Peh.) sf. Beyaz, ak. 

→ dįv-i sefįd 390b/25. 

seg (Far.) is. köpek 362a/22. 

segirt- Hızlı bir şekilde gitmek 393a/7. 

seħā (Ar.) is. El açıklığı, cömertlik 

339b/11. 

seĥer (Ar.) is. Sabah vakti, şafağın 

sökmek üzere olduğu zaman. 

→ necm-i seĥer 349a/5. 

seĥerį (Ar.) zf. Seher vaktinde olan 

376b/3. 

sehįl (Ar.) is. Eşeğin göğsünden gelen 

hırıltı 373b/15. 

sehl (Ar.) sf. Kolay, kısa 324b/25. 

→ müddet-i sehl 389a/2-3. 

sehm-nāk (Far.) sf. Korkunç, korkulu. 

→ sehįl-i sehm-nāk 319b/25. 

seħt (Peh.) sf. Sert, şiddetli.  

→ sille-i seħt-i Ǿayyārį 346a/16-17. 

selām (Ar.) is. Selam 309a/7. 
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selāmet (Ar.) is. Kurtulma, salimlik, 

kurtuluş, tehlikeden salim olmak 

331b/2. 

selef (Ar.) is. Önceki, eskiler, halef 

karşıtı 366b/14. 

seme (Ar.) is. Şaşkın, sersem 328a/25. 

semįn (Ar.) sf. Besili, yağlı, şişman, 

semiz 374b/22. 

semt (Ar.) is. Taraf, yön 373b/5. 

ŝenā (Ar.) is. Övme 287b/5. 

→ taĥiyyāt-ı ŝenā 367a/16. 

sendān (Ar.) is. Demirci örsü. 

→ sendān-ı āhen-gerān 383b/17. 

sene (Ar.) is. Yıl 382a/9. 

seng (Far.) is. Taş, hacer 359b/12. 

→ seng-i siyāh 288a/16. 

→ seng-i āsiyāb 356b/23. 

sengįn (Far.) sf. Taştan yapılmış, taş 

gibi sert 348b/14. 

seniy (Ar.) sf. Yüksek, yüce 292b/7. 

ser (Far.) is. Baş, en üst. 

→ Be-ser-çeşm 288b/13, Ķırŧās-ı 

Merdüm-ser 302b/15, ez-ser u pā 

330b/16, teng-ser 337b/15, sālār-ser-i 

firār 369a/3, Peleng-serler 403b/7, 

Bebr-serler 403b/16. 

ser-āmed (Far.) b. sf. Başta bulunan, 

ileri gelen 300b/15. 

ser-ā-pā (Far.) zf. Baştan sona, 

bütün, hep 360a/2. 

ser-Ǿasker (Far.+Far.) is. Baş savaşçı 

322b/8. 

ser-te-ser (Far.) zf. Baştan başa, 

tamamı 362b/6. 

ser-bāz (Far.) b. sf. Cesur, yiğit, 

korkusuz, cesaretli 347b/23. 

serdār (Far + Far.) b. is. 

Başkumandan 377a/3. 

ser-efrāz (Far.) b. sf. Başı dik 

318a/4. 

ser-encām (Far.) b. is. Başa gelen 

olaylar 347a/10. 

ser-fürū (Far.) b. f. Baş eğmek, söz 

dinlemek, itaat etmek 337a/20. 

ser-gerdān (Far.) b. sf. Başı dönen, 

ne yapacağını bilmeyen, şaşırmış 

367a/23.  

ser-güźeşt (Far.) b. is. Serüven, 

macera 317b/18. 

ser-ĥad (Far. Ar.) b. is. Sınır, hudut 

335b/2. 

ser-ħalķa (Far. + Ar.) b. is. Baş halka 

341b/3.  

ser-ķaplan (Far.+T.) is. mec. Baş 

savaşçı 290a/6. 

ser-i meydān (Far.+Ar.) b.  is. 

Meydanın başı 321b/11. 
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ser-nāme (Far. + Far.) b. is. Mektup, 

kitap vb. şeylerin başına yazılan yazı, 

mektup başlığı, önsöz 321a/7. 

ser-nigūn (Far.) b. sf. Ters dönmüş, 

talihsiz, başaşağı 303a/2. 

ser-tįz (Far.) b. sf. Ucu sivri olan, 

başı sivri olan, keskin 402b/3. 

ser-vaķt (Far.) is. Boş oda 316b/16. 

ŝerā (Ar.) is. Toprak. 

→ taĥte’ŝ-ŝerā 345b/14. 

serā-perde (Far.) b. is. Padişah çadırı, 

saray perdesi 412a/19. 

→ serā-perde-i Ŧālįmūn 350a/25.  

→ serā-perde-i İskender-i Kübrā 

412a/17. 

serāsime (Far.) is. Sersem, sersemlik 

343a/7. 

sere is. Açık ve gergin şekilde duran 

başparmakla işaret parmağının uçları 

arasındaki uzunluk 378a/19. 

serhengān (Far.) is. Çavuşlar, 

yasakçılar, bekçiler 378b/19. 

serįr (Ar.) is. Oturulacak yüksekçe yer 

veya yatak, kerevet, dîvan, sedir 

349b/2. 

serrāc (Ar.) is. At takımları, eyer ve 

koşum yapan veya satan kimse 

417b/12. 

sermūze (Far.) is. Çizme 396a/17. 

serrişte (Far.) is. İpucu 294a/14. 

server (Far.) is. Başkan, reis, ulu 

378a/2. 

→ server-i Ǿālem 408a/7. 

→ server-i yegāne 409a/8. 

→ server-i mümtāz 318a/4. 

→ server-i dūd-āzmā 328a/9. 

→ server-i Ĥabeşį 330b/22. 

sevāĥil (Ar.) is. Sahiller, kıyılar. 

→ Sevāĥil-i Maġrib 367a/16. 

sevdā (Far.) is. Heves, istek. 

→ defǾ-i sevdā 418b/17. 

seyāĥat (Ar.) is. Yolculuk 317b/14. 

→ ārzū-yı seyāĥat 401b/20. 

seyr (Ar.) is. Gözle bakmak 411a/5. 

seyyāle (Ar.) is. İçki, şarap. 

→ devr-i seyyāle 344a/14. 

seyyān (Ar.) sf. Eşit müsavi 347b/25. 

sezā (Far.) sf. Layık, yaraşır, karşılık. 

→ cevāb-ı nā-sezā 311a/5-6. 

śın- Kırmak, kırılmak, bozulmak 

302b/20. 

sınur (<synoron, Yun.) is. Sınır 375a/8. 

sırr (Ar.) is. Gizli tutulan, sır 410a/2. 

śırt is. Sırt 312a/16. 

siĥr (Ar.) is. Sihir, büyü 419a/25. 
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sįl (Ar.) is. Sel 306a/10. 

silāħşūrluķ (Ar.+Far.+T.) is. Savaşçılık 

379a/21. 

silk- Silkmek, sarsmak 381a/21. 

sille (Far.) is. Sille, tokat, şamar 

382b/11. 

sįm (Far.) is. Gümüş 344a/13. 

sįm-sāġar 334b/23. 

sįm-āb-mānend 349a/5.  

sįm-endām 370b/14. 

sįm-āb 381b/5. 

sįmįn (Far.) sf. Gümüşten, gümüş gibi, 

gümüşe benzer. 

→ ķufl-i sįmįn 374b/22. 

Sįmįn-ber Bānū 395b/10. 

sįmurġ (Far.) is. Bir masal kuşu, anka 

306b/22. 

→ sįmurġ-ı Ǿanķā 306b/24. 

siñ- Sinmek, saklanmak, pusmak 

326a/16. 

sįne (Far.) is. Göğüs, bağır, kalp 

393b/14. 

→ sįne-i Rüstem 399a/16, sįne-i 

Şeybān 328b/13. 

→ sįne-śāf it- 414a/19. 

sipāh (Far.) is. Asker, leşker, ordu 

371a/7. 

sipāhįlik (Far. + T.) is. Tımar sahibi 

süvari askeri 381b/20. 

sipāriş (Far.) is. Ismarlama, yapılmasını 

isteme 390b/25. 

sipehbed (Far.) is. Ser-asker, çeribaşı 

387a/10. 

siper (Far.) is. Siper 284b/10. 

pūlād-siperin 363a/9. 

→ dāmen-i siper 363a/11. 

→ āyine-i siper 363a/9. 

→ siper-i Ŧālįmūn 355a/23. 

sirişk (Far.) is. Gözyaşı. 

→ sirişk-i miĥnet-i dürdāne 

366a/19-20. 

siyāh (Far.) is. ve sf. Siyah 366a/19. 

→ şįr-i siyāh 414a/19. 

→ şemǾ-i siyāh 363a/23. 

→ esb-i siyāhį 416b/17. 

→ raħş-ı siyāh 393a/11. 

→ Pehlivān-ı Siyāh’dan 410b/15. 

siyāķ (Ar.) is. Üslup, tarz, ifade tarzı 

308a/16. 

siyeh bk. siyah. 

→ Siyeh Merd-i Keylānį 366a/25. 

śofra (Ar.) is. Azık, üzerinde yemek 

yenen yer, içi yiyecek dolu sini 

416a/24. 
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śoġan is. Soğan 415a/11. 

śoĥbet (Ar.) is. Sohbet, hasbihal 

415a/23. 

śoluķ is. Soluk, nefes 417b/5. 

śoñ is. Son 313a/8. 

śoñra zf. Sonra 315a/12. 

sost (Peh.) sf. Zayıf, gevşek, dayanıksız 

290b/23. 

śovuķ is. Soğuk 360a/17. 

→ başına śovuķ geç- dey. 339b/7. 

sög- Sövmek, küfretmek 364a/17. 

sök- Yerinden çıkmak 364b/20. 

suǿāl (Ar.) is. Soru, sual 366b/22. 

śuffe (Ar.) is. Sofa, avlu 418a/20. 

sūħte (Far.) sf. Yanmış, yanık 321b/9. 

sulŧān (Ar.) is. Sultan, padişah. 

→ sulŧān-ı Türkistān 299b/1. 

→ sulŧān-ı bānūyān 309b/8. 

→ Sulŧān-ı ħāver 330b/13. 

→ sulŧān-ı Ǿayyār 351b/12. 

→ sulŧān-ı Zengbār 370b/18. 

śun- Sunmak 318a/18. 

śunǾ (Ar.) is. Yaratma, yapma, yapış, 

var etme 374a/17. 

sūr (Far.) is. Düğün, şenlik 374b/10. 

śūret (Ar.) is. Görünüş, şekil 377a/4. 

→ tebdįl-i śūret 379b/13. 

sūy (Far.) is. Cihet, yön, taraf. 

→ sūy-ı ħāver 380b/14. 

sūz (Far.) sf. Eklendiği kelimelere 

yakan, yakıcı anlamı verir. 

→ Cabbār-ı Cihān-sūz 416b/7. 

sūzān (Far.) sf. Yakan, yakıcı, ateşli. 

→ nār-ı sūzān 302a/16. 

→ āteş-i sūzān 343b/15. 

→ evrāķ-ı sipihr-i sūzān 366a/20. 

sūziş (Far.) is. Yanma, yakma, hüzün 

tesiri, yürek yanması. 

→ ħūrān-ı sūziş 366a/20. 

süħan (Far.) is. Söz, lakırdı, kelam. 

→ nāķıl-ı süħan-edā 411a/10. 

Süleymānį (Ar.) is. Süleyman’a ait 

393b/9. 

→ merhem-i Süleymānį 378a/22. 

→ tįġ-i Ǿaķraba-i Süleymānį 411b/1. 

ŝümme (Ar.) zf. Sonra. 

→ ħāşā ŝümme ħāşā 357a/23. 

süpüri tut- Sürünüp emekleyerek 

kaçmak 400b/18-19 

sürāhį (Ar.) is. Sürahi 312a/2. 

sürme is. Sürme, kirpik boyası 409b/14. 

sürūr (Ar.) is. Mutluluk, sevinç 

331b/24. 
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sütūn (Far.) is. Direk, amud, destek 

311b/21. 

sütürk (Far.) sf. Büyük, iri, kutlu, 

gazaplı, hiddetli. 

→ Gįv-i sütürk 396a/3. 

süvār (Far.) is. Binen, binici 312b/17. 

Behrām-ı Evren-süvār 321a/1. 

Hezįrān-ı Fįl-süvār 321a/8. 

sūzen (Far.) is. İğne 328b/15. 

 

-Ş- 

şābāş (<şādbāş, Far.) is. Takdir ve 

beğenme ifade eder 306a/13. 

şād (Far.) sf. Sevinçli, neşeli 398a/4. 

şād-merg (Far.) b. is. Aşırı 

sevinmekten gelen ölüm 419b/10. 

şād u ħandān (Far. + Far.) b. sf. 

Seviçli ve mutlu, güleryüzlü 419b/9. 

şāfį (Ar.) sf. İkna eden, yeterli, doğru 

dürüst 346a/5. 

→ cevāb-ı şāfį 354a/25. 

şāh (Far.) is. Hükümdar, padişah 

354b/4. 

→ Humāyūn Şāh 284b/25, Siyāmek 

Şāh 299a/14, Ferāhim Şāh 304b/1, 

Enher Şāh 308b/12, Ġażanfer Şāh 

312b/20, Senmįzād Şāh 317b/20, Zįver 

Şāh-ı Perrį 318a/9, Ŧālįmūn Şāh 

319a/1, Ŧįmūr Şāh 320b/14, Ĥurrem 

Şāh 321a/3, Kerįmān Şāh 325b/2, 

Girān Şāh 325b/7, Ŧīmār Şāh 327b/17, 

Zerdūn Şāh 354b/5, ǾAnter Şāh 355a/7, 

gürz-i Ŧālįmūn Şāh 363a816. 

şāhān (Far.) is. Şahlar, padişahlar 

409a/2. 

şaħś (Ar.) is. Kişi, kimse 397a/14. 

şākird (Far.) is. Talebe, çömez, çırak 

410a/18. 

şaķķ (Ar.) is. Yarma, ikiye bölme, 

yarılma, çatlama 412a/14. 

şarāb (Ar.) is. Şarap 296a/13. 

şarķ ve ġarb (Ar. + Ar.) Doğu ve Batı, 

bütün dünya. 

→ śāĥib-ķırān-ı şarķan ve ġarb 

419a/14. 

şarŧ (Ar.) is. Şart, koşul 382a/6. 

şaśt (Far.) is. Okçuların 

başparmaklarına taktıkları yüzük 

359b/17. 

şaǾşaǾa-baħş (Ar. + Far.) b. sf. Parıltı 

veren. 

→ şaǾşaǾa-baħş-ı heft-i eķālįm 

330b/13. 

şaşur- Şaşırmak 328a/22. 

şāyed (Far.) bağ. Eğer, şayet 333b/9. 

şeb (Far.) is. Gece. 

→ ŝülüŝ-i şeb 344a/22. 
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→ şeb-i bi-ħayr 409b/1. 

şeb-ħūn (Far.) b. is. Gece baskını 

402b/13. 

şeb-reng (Far.) b. sf. Gece renginde, 

siyah. 

→ Şeb-reng ǾAyyār 316b/7. 

şecįǾ (Ar.) sf. Cesur, yiğit, kahraman 

286a/4. 

şeddādį (Ar.) sf. Çok büyük ve sağlam 

yapı 323a/7. 

şedįd (Ar.) sf. Şiddetli, sert olarak, sıkı 

340b/7. 

→ ḍarb-ı şedįd 331b/8. 

→ Ǿaźāb-ı şedįd 346a/4. 

→ zaĥm-ı şedįd 372a/12. 

şehįd (Ar.) is. Allah yolunda canını 

feda eden müslüman, şehit 361b/8. 

şehinşāh (Far.) b. is. Şahlar şahı, en 

büyük hükümdar 375b/4. 

şehr (Ar.) is. Şehir, kent 418b/11. 

→ Ketħudā-yı şehr 398b/2. 

→ Ǿazm-i şehr ey- 313a/10. 

şehriyār (Far.) b. is. Hükümdar 366b/5. 

şeh-zāde (Far.) b. is. Hükümdarın oğlu 

307b/19. 

→ şeh-zāde-i Ǿālį-cenāb 308b/14. 

şek (Ar.) is. Şüphe 350a/24. 

şekl (Ar.) is. Şekil, biçim, şekil 

353a/24. 

şekvā (Ar.) is. Şikâyet 403a/23. 

→ şekvā eyle- 394b/10. 

şemǾ (Ar.) is. Balmumu, mum 409a/2. 

şemǾa (Ar.) is. Mumlu fitil, muma 

batırılmış fitil 342b/1. 

şemǾa-i kāfūrį (Ar. + Far.) bir. is. 

Kafurdan yapılan beyaz mum 415a/14. 

şemāte (Ar.) is. Şamata, gürültü, patırdı 

346b/10. 

şemm (Ar.) is. Koklamak 318a/18. 

şemşįr (Far.) is. Kılıç 408b/5. 

→ ŧaǾme-i şimşįr-i ķahr 357a/25. 

şerāre (Ar.) is. Kıvılcım 356b/4. 

şerbet (Ar.) is. Şerbet 367a/15. 

şerĥa (Ar.) is. Dilim, parça 410a/16. 

şerįǾat (Ar.) is. Doğru yol. 

→ şerįǾat-i Dāvud 338a/17. 

şerm-sār (Far.) b. sf. Utangaç, mahcup 

373a/13. 

şerr (Ar.) is. Kötülük 342b/11. 

şeş (Far.) sf. Altı. 

→ Şeş-pāy-ı Baĥrį 407b/11. 

şeşįr bk. şemşįr 302b/2. 

şetm (Ar.) is. Küfretme, sövüp sayma 

372b/1. 
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şevķ (Ar.) is. Şiddetli arzu, çok isteme, 

şevk 361a/25. 

şey (Ar.) is. Şey, nesne 364b/7. 

şeyh (Ar.) is. Yaşlı adam, ihtiyar, bir 

tekke veya zaviye reisi. 

→ Şeyħ Baħdį 319a/22. 

şeyŧān (Ar.) is. Şeytan 346a/1. 

şiddet (Ar.) is. Şiddet 288a/1. 

→ şiddet-i ḍarb-ı gürz 356b/19. 

şikāf (Far.) is. Yarık, yırtık, çatlak 

286a/7. 

şikār (Far.) is. Av 359a/11. 

→ şikār it- 366a/6. 

→ şikār ur- 366a/9. 

→ Ǿazm-i şikār eyle- 377a/17. 

→ śayd u şikār it- 414b/25. 

şikāyet (Ar.) is. Şikâyet, hoşlanılmayan 

bir durumu veya davranışı bir üstüne 

bildirme. 

→ şikāyet it- 314b/21. 

→ şikāyet ey- 417b/11. 

şikem (Far.) is. Karın 330a/3. 

 

-şiken (Far.) sf. “Kıran, kırıcı” 

anlamlarına gelerek birleşik kelimeler 

yapar. 

→ Ferāmurź-ı gord-ı leşker-şiken 

390b/18. 

→ şiken-deste-çūb 303a/13. 

şikeste (Far.) sf. Kırık 296b/19. 

şikeste vü peste (Far. + Far.) sf. 

Kırık dökük 333a/3. 

şimden girü zf. Bundan sonra, bundan 

böyle 336a/13. 

şimdi zf. Şu anda, Şimdi 337a/12. 

şimdiki zf. Bu anki, bu zamandaki 

347b/22. 

şįr (Far.) is. Arslan 414b/7. 

→ Şįr-i Ħudā 362b/5. 

→ Şįr ibn-i Ziyān 376b/15.  

→ gürz-i Ħusrev-i şįr 390a/25. 

→ dilāver-i şįr-efgen 406b/8. 

→ şįr-i siyāh 414a/19. 

→ Şįr-zād 415b/11. 

→ şįr-i ġurrende 418a/23. 

şįrįn (Far.) sf. Tatlı, hoş. 

şįrįn-kārlıķ (Far. + T.) bk. şįrįn-kār 

312a/7. 

 

şįrįn-kelām (Far.+Ar.) b. sf. Sözü 

tatlı, hoş sohbet. 

→ rāvį-i şįrįn-kelām 377a/23-24. 

şįrįn-edā (Far.) b. sf. Latîf, edalı. 
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→ rāvį-i şįrįn-edā 300b/3. 

şįrįn-zebān (Far.) b. sf. Tatlı dilli. 

→ rāvį-i şįrįn-zebān 338a/23. 

şol sf. Şu 301a/6. 

şöyle I. zf. Şöyle 303b/19. 

II. sf. 306b/18. 

şuǾle (Ar.) is. Alev 350b/10. 

şuķķa (Ar.) is. Uzun bez veya kumaş 

parçası 304b/7. 

şükūh (Far.) is. Görkem, azamet, 

ululuk. 

→ enbūh-ı mānend-i kūh-ı pür-

şükūh 381b/14. 

şūm (Far.) sf. Uğursuz 361a/17. 

→ Baĥt-ı şūm 353b/11. 

şübhe (Ar.) is. Şüphe, kuşku, tereddüt 

338b/16. 

 → defǾ-i şübhe 326b/6. 

şükr (Ar.) is. Şükür 383b/25. 

→ secde-i şükr 292a/9. 

→ Şükr-i Yezdān 385a/18. 

şümār (Far.) is. Sayı. 

→ bį-şümār 366b/1. 

şütūm (Ar.) is. Küfürler. 

→ şütūm-ı ġalįža it- 361a/17. 

 

-T- 

tā (Far.) zf. Ta ki, kadar, değin, dek 

288a/14. 

taǾaccüb (Ar.) is. Şaşkınlık, şaşırma 

297a/8. 

ŧaǾām (Ar.) is. Yemek, yiyecek 297a/9. 

tāb (Far.) Parıltı, parlayıcı, “Parıldayan, 

parlayan, parlatan, aydınlatan” 

anlamlarına gelir ve birleşik kelimeler 

yapar. 

cihān-tāb (Far. + Far.) b. sf. Cihanı 

aydınlatan. 

→ Ħūrşįd-i cihān-tāb 329b/5. 

Ǿālem-tāb (Ar. + Far.) b. sf. Âlemi 

aydınlatan. 

→ Āfitāb-ı Ǿālem-tāb 379a/13. 

āteş-tāb (Far. + Far.) b. sf. Ateş gibi 

hareretli, ateş yakıcı. 

→ tįġ-ı āteş-tāb 301b/2. 

ŧabaķ (Ar.) is. Tabak 406b/16. 

ŧaban is. Taban, ayağın alt yüzü. 

ŧaban al- b. f. Yürümek, yürüyüp 

gitmek 407a/9. 

ŧabancala- (Far.+T.) Tokatlamak, 

şamar vurmak 321b/10. 

tābiǾ (Ar.) sf. İtaat eten, bağlanan 

319b/7. 

ŧabl (Ar.) is. Davul 330a/17. 

→ ŧabl-ı ārām 369b/6. 
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→ ŧabl-ı beşāret 412a/11. 

→ ŧabl-ı ceng 287b/14. 

→ ŧabl-ı kūs 320a/22. 

→ ŧabl-ı Ǿalem 329a/25. 

→ ŧabl-ı āsāyiş 357a/14. 

ŧabl-bāz (Ar.+Far.) b. is. Davulcu 

388a/6. 

tāc (Ar.) is. Taç 306a/20. 

ŧaġ is. Dağ 317a/1. 

taġyįr (Ar.) is. Değiştirme, 

başkalaştırma 296b/6. 

taĥassür (Ar.) is. Çok istenilen ve ele 

geçirilemeyen şey için üzülme, hasret 

çekme 326a/4. 

taĥķįķ (Ar.) zf. Gerçekten 300a/21. 

taĥmįnen (Ar.) zf. Aşağı yukarı 

320a/24. 

taĥsįn (Ar.) is. Güzel bulma, beğenme 

327b/7. 

→ taĥsįn ü āferįn eyle- 329b/23. 

taĥt I. (Far.) is. Hükümdar koltuğu, 

makamı 333b/20. 

→ pāy-i taĥt 330b/4. 

→ taĥt-ı ǾAnter Şāh 343b/17. 

taĥt-gāh (Far. + Far.) b. is. 

Hükümdar tahtının bulunduğu yer, 

başşehir, payitaht 367a/1. 

II. (Ar.) is. Alt, aşağı. 

→ taĥte’ŝ-ŝerā 345b/14.  

→ taĥt-ı ŝerā 383b/14. 

→ taĥt-ı nikāħ 412b/16. 

ŧāǿife (Ar.) is. Kavim, kafile 403b/16. 

ŧāķat (Ar.) is. Kuvvet, direnç, güç. 

→ ŧāķat getür- 357b/10. 

taķayyüd (Ar.) is. Çalışma. 

→ taķayyüd-i tām 362b/13-14. 

taķāża (Ar.) is. Zorlayarak isteme, 

talep, istek, arzu 386b/8. 

taķrįb (Ar.) is. Bahane, vesile 352b/4. 

taķrįr (Ar.) is. Sözle ifade, anlatma.  

→ taķrįr eyle- 367a/6. 

taķvįt (Ar.) is. Yedirip içirme, iyi 

besleme. 

→ taķvįt-i beden 383b/22. 

taķviyet (Ar.) is. Kuvvetlendirme, 

sağlamlaştırma 381b/9. 

ŧal is. Dal, arka, sırt kol 284b/22. 

ŧaleb (Ar.) is. İstek, arzu. 

→ ŧaleb eyle- 287b/17. 

→ ŧaleb it- 302a/2. 

ŧāliǾ (Ar.) is. Kader, baht, şans 380b/14. 

taǾlįm (Ar.) is. Yetiştirme, öğretme, bir 

işi öğrenmek için çalışma. 

→ taǾlįm it- 395a/2. 

→ taǾlįm eyle- 404b/1. 
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ŧamaǾ (Ar.) is. Açgözlülük 327a/4. 

tamām (Ar.) is. Noksansız, eksiksiz 

310a/20. 

→ tamām ol- 313a/2. 

ŧamar is. Damar. 

ŧamar-be-ŧamar (T.+Far.+T.) sf. 

Damar damar, en ince ayrıntısına kadar 

321b/15. 

ŧamla- Damlamak 381a/12. 

tām (Ar.) is. Tam, eksiksiz. 

→ İķdām-ı tām 332b/11. 

ŧaǾn (Ar.) is. Sövme, yerme, kötüleme, 

ayıplama. 

→ ŧaǾn-ı nįze 284b/17. 

ŧanāb (Ar.) is. İp, halat, sicim 358a/21. 

ŧaraf (Ar.) is. Taraf, yan 365a/8. 

ŧarafeyl (?) is. At üzerinde gürz koymak 

için kullanılan bölüm, heybe 329b/15. 

ŧarafeyn (Ar.) is. Her iki taraf 379a/22. 

ŧarāķ (Far.) is. Aynı cinsten olan 

şeylerden bazısı bazısının üstünde 

olması 336b/5. 

ŧarfetü’l-Ǿayn (Ar.) b. zf. Göz açıp 

kapayana kadar geçen kısa zaman, bir 

an 369a/24. 

ŧaraķlıķ is. Eğe kemikleri 288a/10. 

tārį (Ar.) sf. Birden bire ortaya çıkan, 

ansızın beliren. 

tārį ol- Ortaya çıkmak, belirmek 

346a/6. 

ŧarįd (Ar.) is. Çıkarılmış, kovulmuş 

371a/9. 

→ ŧarįd-i cevelān 370a/2. 

taǾrįf (Ar.) is. Bildirme, anlatma, tarif 

412b/13. 

ŧarįķ (Ar.) is. Yol, usül, âdet, yöntem 

301a/13. 

tārmār (Far.) sf. Karmakarışık, dağınık, 

perişan.  

→ tārmār eyle- 334a/20. 

→ tārmār ol- 348b/8. 

ŧarrār (Ar.) sf. Yankesici, hilekâr. 

→Ǿayyār-ı ŧarrār 325a/9. 

ŧas (Ar.) is. Kâse, çanak 337b/21. 

→ ŧas-ı pür-ħūn 410b/8. 

taśarruf (Ar.) is. Sahip olma ve istediği 

gibi kullanma yetkisi 315a/2. 

ŧaş is. Taş 351b/15. 

→ ŧaş kesil- 330b/11. 

ŧaşra is. ve e. Dışarı 353b/6. 

ŧavr (Ar.) is. Hâl, hareket. 

→ ŧarz-ı ŧavr 380a/6. 

ŧayan- Dayanmak 399a/8. 
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taǾyįn (Ar.) is. Gösterme, belirtme, bir 

işe yerleştirme, vazifeye göndermek, 

vazifelendirmek. 

→ taǾyįn eyle- 403b/18. 

→ taǾyįn ol- 295b/25. 

→ taǾyįn it- 300b/20. 

ŧayy (Ar.) is. Geçmek, atlamak, 

üzerinden geçmek. 

→ ŧayy-ı merāĥil 325b/20. 

tažallüm (Ar.) is. Bir haksızlıktan 

şikayet etmek, sızlanmak, mazlum 

olmak. 

→ tažallüm eyle- 403a/19. 

tāze (Far.) sf. Yeni yetişmiş, taze, körpe, 

genç 415a/19. 

tāze-kārlıķ (Far.+ T.) b. is. 

Yenilenme, tazelenme, temizlenme. 

→ tāze-kārlıķ eyle- 418a/21. 

tāzelik (Far. + T.) is. Körpelik, 

gençlik, taze olma durumu 289a/13. 

taǾžįm (Ar.) is. Büyük görme, saygı 

gösterme, hürmet 307b/13. 

→ taǾžįm eyle- 375a/16. 

→TaǾžįm it- 346b/24. 

taǾžįmen (Ar.) zf. Hürmet göstererek, 

saygı ile 308b/4. 

taǾzįr (Ar.) is. Azarlama. 

→ taǾzįr it- 288b/24-25. 

teǾālā (Ar.) ünl. “Yüce olsun.” 

anlamına gelen bir söz olup Allah 

isimleri ile birlikte kullanılır. 

→ Ĥaķķ teǾālā 292b/3. 

tebaǾiyyet (Ar.) is. Tabi olma, uyma 

373b/19. 

tebdįl (Ar.) is. Değiştirme, dönüştürme, 

değişiklik 389a/21. 

→ tebdįl-i śūret 407b/8. 

teber (Far.) is. Balta 407b/19. 

→ teber dögdüsi 343a/15. 

tecāhül (Ar.) is. Bilmezlikten gelme, 

bilmiyor görünme 330b/22. 

tecessüs (Ar.) is. İç yüzünü araştırma, 

casusluk yapma 353a/13. 

→ tecessüs eyle- 337b/24. 

→ tecessüs it- 345a/22. 

tecrübe (Ar.) is. Deneme 297a/24. 

tedārük (Ar.) is. Tedarik, hareket 

etmedene önce ihtiyaçların giderilmesi, 

tedbir 299a/16. 

teǿessüf (Ar.) is. Eseflenme, tasalanma, 

acıma. 

→ teǿessüf eyle- 339a/24. 

→ teǿessüf it- 347b/7. 

teftįş (Ar.) is. Bir şeyin aslını anlamak 

veya bir işin gereğince yapılıp 

yapılmadığını öğrenmek maksadıyle 
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her yönden inceden inceye yapılan 

araştırma. 

→ teftįş eyle- 393b/6. 

→ teftįş it- 307b/16-17. 

→ teftįş ol- 307b/17-18. 

tehį (Far.) sf. Boş, hünersiz, bilgisiz, 

marifetsiz 336b/2. 

teǿħįr (Ar.) is. Geciktirme, erteleme.  

→ teǿħįr it- 295b/11. 

→ bi-lā-teǿħįr 300b/21. 

→ teǿħįr eyle- 304a/20. 

tek I. sf. Tek, biricik 409a/19. 

II. zf. tek dur- Uslu durmak, 

yaramazlık yapmamak 297b/13. 

teǿkįd (Ar.) is. Sağlamlaştırma, 

kuvvetlendirme 389b/11 

→ teǿkįd eyle- 349b/19. 

teklįf (Ar.) is. Sunma, teklif 318a/13. 

→ teklįf eyle- 414a/13. 

→ teklįf it- 318a/5. 

→ bį-teklįf 419a/5. 

→ teklįf-i mā-lā-yuŧāķ 414b/9-10. 

→ teklįf-i daǾvet 311a/24. 

tekmįl (Ar.) is. Tamamlama, bitirme, 

bütün. 

→ tekmįl-i Ǿarż eyle- 320a/12. 

tekrār (Ar.) is. Tekrar 322a/23. 

tekrįm (Ar.) is. Saygı gösterme 

325a/22. 

→ taǾžįm ü tekrįm it- 403a/14. 

tekke (Far.) is. Zikir veya ders için 

toplanılan yer 353a/1.  

telāye is. Karakol, düşmanın mevcut 

gücünü ve hareket tarzını öğrenmek 

için ileriye sevk edilen karakol 

305b/22. 

telef (Ar.) is. Yok olma, ölme, zayi 

olma. 

→ telef ol- 347a/21. 

telħ (Far.) sf. Acı 393a/25. 

telķįn (Ar.) is. Aşılama, telkin. 

→ telķįn-i dįn 360b/21. 

→ telķįn ey- 365a/10. 

 

temāşā (Far.) is. Bakma, gezme 

394b/15. 

→ temāşā it- 385a/25. 

→ temāşā eyle- 366a/12. 

temellük (Ar.) is. Yaltaklık, 

dalkavukluk 344a/18. 

temennā (Ar.) is. Sağ eli dizden aşağıya 

indirip sonra yukarı doğru kaldırarak 

ağıza ve başa götürmek sûretiyle 

verilen bir selam çeşidi 285b/21. 

→ temennā it- 398b/2. 
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→ temennā eyle- 415b/13. 

temessük (Ar.) is. Antlaşma, barış vb. 

durumlar iki tarafça alınıp verilen 

mühürlü kâğıt. 304a/16. 

ten (Far.) is. Vücudun dış yüzeyi, cilt. 

→ ten-i nā-pāk 365b/7. 

→ ten-i ber-turāb 372b/8-9. 

→ Evren-i Ser-āhen-ten 412a/16. 

tenāvül (Ar.) is. Yeme içme 415a/13. 

tenbįh (Ar.) is. Tenbih, nasihat, uyarı 

377b/7. 

→ tenbįh ol- 373b/22. 

→ tenbįh eyle- 374b/3. 

→ tenbįh it- 377a/12-13.  

teneffüs (Ar.) is. Nefes alma, dinlenme. 

→ teneffüs eyle- 332b/23. 

→ teneffüs it- 378b/7. 

teng (Peh.) is. İki dağ arasındaki vadi 

veya dere, dar, ensiz 319a/14. 

teng-ser Dar kafalı 337b/15. 

tengnāy İki dağ arasında olan dar 

yol, dere. 

→ Der-bend-i Tengnāy 375b/11. 

tenhā (Far.) sf. Tenha, boş, ıssız 344a/3. 

tenhāca (Far.+T.) zf. Yalnız, tek başına 

377a/15. 

terāzū (Far.) is. Terazi. 

→ terāzū-yı rikāb 355a/22. 

tertįb (Ar.) is. Düzen, tertib. 

→ tertįb it- 344a/5. 

tesellį (Ar.) is. Avutma, teselli 350b/24. 

tesellį-ħāŧır 361b/6. 

teǿŝįr (Ar.) is. Tesir, etki, iz bırakma. 

→ teǿŝįr eyle- 329a/22. 

→ teǿŝįr it- 374a/6. 

teslįm (Ar.) is. Emaneti yerine verme 

330a/11. 

teşekkį (Ar.) is. Şikâyet etmek 291b/1. 

teşħįś (Ar.) is. Teşhis, seçme, fark etme 

360b/3. 

tevābiǾ (Ar.) is. Tabi olan kimseler, bir 

kimsenin hizmetinde olanlar, uşaklar 

336a/6. 

tevaķķuf (Ar.) is. Durma, duraklama, 

bekleme. 

→ bi-lā-tevaķķuf 330b/8. 

tevbe (Ar.) is. Tövbe 339b/9. 

→ tevbe-kār 364a/6. 

teveccüh (Ar.) is. Beğenme, iltifat, 

sevgi ve yakınlık göstermek. 

→ teveccüh it- 366b/8. 

tevekkeli (Ar.) is. Tedbirsiz hareket 

etme 417b/23. 
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teveķķį (Ar.) is. Sakınma, çekinme 

310a/24. 

tevekkül (Ar.) is. İşlerini Allah’a 

bırakma, yeis ve kederden kurtulma, 

Allah’a güvenme 291b/18. 

tevĥįd (Ar.) is. Allah’ı anma, zikir, 

416a/25. 

teźkere (Ar.) is. Tezkere, pusula, izin 

kağıdı 308b/2. 

tezyįn (Ar.) is. Süsleme. 

→ tezyįn eyle- 311b/21. 

→ tezyįn it- 326a/15. 

ŧılsımāt (Ar.) is. Tılsımlar 296a/10. 

tįġ (Far.) is. Kılıç 298a/3. 

→ dal-tįġ ol- 304b/23. 

→ ķabża-i tįġ 316a/11. 

→ tįġ-ı āteş-tāb 301b/2. 

→ iķdām-ı tįġ 302a/18. 

→ ŧaǾme-i dendān-ı tįġ-i berrān 

302b/25. 

tįġ-zen (Far.) b. sf. Güzel kılıç 

kullanan. 

→ Talħāb-ı Tįġ-zen 355a/14.  

tįmār (Far.) is. Hastaya veya yaraya 

bakma, tedavi etme 406b/23. 

timür is. Demir 340a/3. 

tįr (Far.) is. Ok 356a/9. 

→ tįr-i bārān eyle- 402b/6. 

→ tįr-endāz 347a/14. 

→ tįr-i tįre-i cān-güźār 399a/2. 

tirāşe (Far.) is. Talaş. 

→ tirāşe-i neccār 360a/10. 

tįre (Far.) sf. Bulanık, kara, karanlık, 

gergin. 

→ tįr-i tįre-i cān-güźār 399a/2. 

tįşe (Far.) is. Balta, nacak, külünk 

392a/7. 

tįz (Far.) zf. Tez, çabuk 404b/25. 

tiziyye zf. Çabucak, derhal 286b/3. 

ŧoġrı I. sf. Olması gereken, uygun olan 

287b/12. 

II. zf. Doğruca 294a/21. 

III. e. -e doğru 293b/9. 

ŧoġrılt- Doğrultmak 356b/25. 

ŧoķsan is. Doksan 371b/3. 

ŧoķun- Dokunmak 383b/6. 

ŧoķuz is. Dokuz 375/7. 

ŧol- bk. dol- 378a/22. 

ŧolma is. Dolma 297a/9. 

ŧolu is. Dolu 298a/10. 

ŧon is. Giysi, elbise 305a/19. 

ŧop is. Gülle ya da şarapnel atan büyük 

ateşli silah 343a/5. 

ŧopraķ is. Yeryüzü, toprak 342b/10. 



 

 

543 

 

ŧopraķ başına dey. Ölmesini istediği 

kişi için söylenen bir söz 383b/2-3. 

ŧopuķ is. Ayağın arka toparlak kısmı 

385b/15.  

tor sf. Toy, acemi, tecrübesiz 379a/1. 

tuc/tuç is. Bakır, kalay ve çinkonun 

birlikte eritilmesiyle elde edilen alaşım, 

bronz 404a/3. 

ŧulum is. Kimi yiyecekler ve içecekler 

için koruyucu kap ya da yayık olarak 

kullanılan, önü yarılmadan bütün 

olarak yüzülmüş ve kullanılacak 

biçimde hazırlanmış genellikle 

koyun ve keçi derisi, tulum 419a/1. 

ŧuǾme (Ar.) is. Yiyecek, azık, lokma. 

→ ŧuǾme-i dendān-ı tįġ-i berrān 

302b/25. 

→ ŧuǾme-i şemşįr-i ķahr 257a/25. 

ŧumŧurāķ (Far.) is. Gösteri, gösteriş, 

debdebe 322a/3. 

ŧur- bk. dur- 413a/2. 

ŧurġur- (DLT) Durdurmak, kaldırmak, 

ayakta tutmak 415b/3. 

ŧurra (Ar.) is. Tokmak 388a/6. 

turāb (Ar.) is. Toprak. 

ten-i ber-turāb 372b/8-9. 

türrehāt (Ar.) is. Saçma, manasız, boş 

sözler 364a/5. 

tütün is. Tütün, duman 330a/3. 

tüvānā (Far.) sf. Güçlü, kuvvetli, 

iktidarlı 399b/16. 

 

-U- 

u bk. ve. 

→ żabŧ u rabŧ 363a/7. 

→ medħ u ŝenā 362b/7. 

→ bį-raĥm u mürüvvet 359a/21. 

Ǿubūr (Ar.) is. Karşı yakaya geçme 

291b/12.  

ufķ (Ar.) is. Ufuk, gökle yerin birleşmiş 

gibi göründüğü yer. 

→ ufķ-ı muǾažžama 369b/24. 

→ ķulle-i ufķ 339b/16. 

uġrı is. Hırsız 353b/15. 

uġr (uġur) is. Yol 410a/24. 

uġun- Üzüntü, çaresizlik veya acıdan 

kıvranmak, bayılacak hâle gelmek, aklı 

başından gitmek 392a/4. 

uġurla- (TTA) Çalmak, gizlice almak 

358a/1. 

Ǿuhde (Ar.) is. Söz verme, sorumluluk, 

uhde 333a/24. 

→ der-Ǿuhde 367a/19. 

Ǿuķķāb (<Ǿuķāb, Ar.) is. Kartal 

337b/18. 
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ulaķ (TTA) is. Postacı, haberci, resmi 

kağıtları götüren ve getiren görevli 

368a/1. 

ulu is. Ulu, yüce 356a/23. 

Ǿumķ (Ar.) is. Derinlik, dip 295b/20. 

umūr (Ar.) is. İşler 295b/13. 

ur- Vurmak 356b/3. 

→ naǾra ur- 358b/18. 

→ ŧurralar ur- 358b/3. 

Ǿurūc (Ar.) is. Yukarı çıkma, yükselme. 

→ Ǿurūc eyle- 377b/11. 

Ǿuryān (Ar.) is. Üryan, çıplak 394b/6. 

usŧurlāb (Ar.<Yun.) is. Yıldızların 

konumunu ölçerek yer belirlemeye 

yarayan ölçüm aleti, usturlap 377a/2. 

uśūl (Ar.) is. Yol, tarz 402b/3. 

Ǿuşşāķ (Ar.) is. Âşıklar 295a/1. 

uyluķ is. Bacağın dizden kalçaya kadar 

olan kısmı 374b/20. 

uyuķla- Oturduğu yerde hafif uykuya 

dalmak, aralıklarla uyuyup uyanmak 

358a/12. 

uzaķ is. Uzak 396b/2. 

uzun sf. Uzun 368b/2. 

→ uzun ķulaķdan Ǿāşıķ ol- 411b/18. 

 

-Ü- 

ü bk. ve.  

→ pend ü naśįĥat 364a/4. 

→ seng ü ĥadeng 364b/17. 

→ tįr ü kemān 377a/18 

üftāde (Far.) sf. Biçare, âşık, düşkün 

352a/25. 

ümerā (Ar.) is. Beyler, emirler 314b/2. 

ümįd (Far.) is. Ümit 342a/12. 

→ ķaŧǾ-ı ümįd 338a/10. 

ünsiyyet (Ar.) is. Yakınlık, ülfet. 

→ ülfet ü ünsiyyet 387a/22.  

üslūb (Ar.) is. Tarz, yol. 

→ üslūb-ı ķadįm 376a/8. 

üstād (Far.) is. Üstad, usta 394a/18. 

→ üstād-ı kemend-endāz 303a/1. 

üstüħvān (Far.) is. Kemik 363a/23. 

üstüħān bk. üstüħvān 360b/6. 

üş- Atmak, saplamak 303a/3. 

üşen- Çekinmek, korkmak 317b/9. 

üşündi is. Üşüşmek, hep birden 

saldırma 391b/9. 

üzüm is. Üzüm 351b/9. 

 

-V- 

vaǾde (Ar.) is. Söz verme, vaat 

392b/14. 
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→ vaǾde vir- 384b/9. 

→ VaǾde-i Ǿömri 392a/11. 

→ vaǾde eyle- 333b/16. 

vādį (Ar.) is. Vadi 335b/8. 

→ vādį-i nikbetān 367a/22. 

vāfir (Ar.) I. sf. Bol, çok 318b/7. 

II. zf. Çok, epey 401a/24.  

vāķıǾa (Ar.) is. Rüya 345a/10. 

vāķıf (Ar.) sf. Bir şeyden haberi, bilgisi 

olan 373a/16. 

→ vāķıf ol- 395b/14. 

vāķiǾ (Ar.) sf. Vuku bulan, olan, 

meydana gelen 314b/12. 

→ vāķiǾ ol- 391a/6. 

→ fiǾl-vāķiǾ 316a/16. 

vaķiyye (Ar.) is. Okka 359b/20. 

vaķt (Ar.) is. Vakit, zaman 316b/8. 

→ vaķt-i đuĥā 330a/7. 

→ vaķt-ı ħvāb 407a/5. 

→ vaķt-i žuhr 355a/5. 

→ bį-vaķt 326b/1. 

vaķūr (Ar.) sf. Ağırbaşlı, şerefli, 

onurlu, temkinli. 

→ ħınzīr-ı vaķūr 362a/22-23. 

vālide (Ar.) is. Anne 395b/6. 

→ vālide-i müşeffiķa 312a/25. 

vālideyn (Ar.) is. Anne-baba 395b/14. 

var is. Var, mevcut 292b/5. 

var- Varmak, gitmek, ulaşmak 285b/4. 

→ şübheye var- 300a/17. 

-vārį (Far.) sf. Benzer, gibi. 

→ çirit-vārį 302a/8. 

vāriŝ (Ar.) is. Mirasçı. 

→ vāriŝ-i mülk-i Įrān 317b/4-5. 

varŧa (Ar.) is. Tehlikeli durum 374a/21. 

vaśf (Ar.) is. Özellik, nitelik 292b/7. 

→ vaśf eyle- 327a/18. 

vāśıl (Ar.)  sf.  Erişen, ulaşan. 

→ vāśıl ol- 325a/12. 

vāsiǾ (Ar.) sf. Geniş, açık, bol. 

→ raĥmeten vāsiǾa 288a/23. 

vaśiyyet (Ar.) is. Vasiyet 319b/17. 

-vār (Far.) e. Sahip olma bildiren 

yapılar oluşturur. 

→ ümįd-vār 353b/24. 

vāveylā (Ar.) is. Çığlık, yaygara, feryat 

405b/12. 

vażǾ (Ar.) is. Koyma, konulma, durum, 

konum. 

→ vażǾ-ı nā-hemvār 301a/22. 

vecaǿ (Ar.) is. Ağrı, acı, sızı 367b/18. 

vech (Ar.) is. Tarz, biçim, yol 310b/2. 
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→ āsān-vech 332a/11. 

vedāǾ (Ar.) is. Ayrılırken hayır dileme. 

→ vedāǾ it- 358a/7. 

→ vedāǾ eyle- 372b/3. 

vedāǾlaş- (Ar.+T.) Birbiri ile ayrılırken 

hayır temenni etme 312b/18. 

vefāt (Ar.) is. Ölüm. 

→ vefāt it- 366a/24. 

veġā (Ar.) is. Cenk, kavga, savaş. 

→ Śaĥn-ı veġā 379a/18. 

vehm (Ar.) is. Kuruntu, şüphe, tereddüt 

346a/6. 

→ vehm eyle- 296a/21. 

→ vehm al- 321b/7.  

ve-illā (Ar.) e. Olmazsa, yoksa 331a/3. 

vekįl (Ar.) is. Vekâlet eden, vekil 

308a/25. 

velvele (Ar.) is. Yaygara, kalabalık sesi 

354a/17.  

verā (Ar.) is. Arka, öte. 

→ verā-yı perde-i ĥikmet 348b/21. 

vesāǿir (Ar.) sf. Diğer, başka 365a/3. 

veyā (Ar.+Far.) bağ. Veya, ya da 

389b/20. 

veyāħūd (Ar.+Far.) bağ. Yahut, veya 

390b/8. 

veźān (Far.) sf. Esen, esici. 

→ veźān ol- 389a/10. 

vezįr (Ar.) is. Vezir 285a/2. 

→ vezįr-i tįre-dįn 347b/13. 

vezįr-āne (Ar.+Far.) zf. Vezire 

yakışacak biçimde 386a/18. 

vilāyet (Ar.) is. Vilayet, şehir 308b/17. 

→ aǾyān-ı vilāyet 398b/2. 

vir- Vermek 309a/1. 

viśāl (Ar.) is. Sevdiğine kavuşma, 

vuslat 394b/18. 

vuķūǾ (Ar.) is. Meydana gelme, 

cereyan etme 310a/4. 

vuśūl (Ar.) is. Ulaşma, gelme, varma, 

erişme, yetişme 321a/10. 

→ vuśūl eyle- 309a/2. 

→ vuśūl bul- 367a/20. 

vücūd (Ar.) is. Vücut, beden 356a/24. 

→ iŝbāt-ı vücūd eyle- 317b/22-23. 

vüzerā (Ar.) is. Vezirler 367a/5. 

→ vüzerā-yı begler 390b/12-13. 

 

-Y- 

yā (Ar.) ünl. Ey, hey 395a/4. 

ya (Far.) bağ. Ya, peki 295b/15. 

yaban (TTA) is. Dışarı, uzak yer 

308a/20. 
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yabana söyle- Saçma sözler 

konuşmak 337b/14. 

yād I. (Far.) is. Anma, hatırlama, 

zikretme. 

→ yād it- 341a/3. 

II. is. El, yabancı 402b/14. 

yāħūd (Far.) bağ. Yahut, ya da 418a/5. 

yaķın is. Yaklaşık olarak 418a/24. 

yāl (Far.) is. Boyun, gerdan. 

yāl u bāl Boy pos düzgünlüğü 

335b/21. 

yalandan zf. Yalandan, yapmacık bir 

biçimde, gerçek olmayarak 344a/2.  

yalıñız zf. Yalnızca, sadece, tek başına 

373b/10. 

yalman is. Kılıç, bıçak, mızrak gibi 

kesici veya delici aletlerin ağzı ya da 

ucu 301a/23. 

→ yalman-ı nįze 321b/8.  

yaman is. Fena, kötü, şiddetli 347b/7. 

yan is. Yan, taraf, cihet 380a/21. 

yañ bk. yan 388a/14. 

yaña is. Yan, taraf, cihet 386a/5. 

yaǾnį (Ar.) bağ. Yani 397b/8. 

yapın- Hazırlanmak, davranmak, 

kendine yapmak veya kendi için 

yaptırmak 391b/5. 

yab yab (TTA) zf. Yavaş yavaş, tembel 

ve yavaş davranan 320b/23. 

yār (Far.) is. Dost, ahbap, sevgili 

364a/2. 

→ yār-ı cānım 295b/18. 

yara- Faydalı olmak, yarar sağlamak 

315a/12. 

yaş I. is. Ömür miktarı 356a/22. 

II is. Nem, ıslaklık, gözyaşı 345a/17. 

yatur- Yatırmak 392a/22. 

yāvi (<yāve, Far.) sf. Boş, manasız, 

saçma 356a/21. 

yavru is. Küçük yaştaki insan veya 

hayvan 418a/24. 

yavu ķıl- Kaybetmek, yitirmek 

418b/15. 

yavuz sf. Fena, çetin, güçlü 319a/25. 

yayıl- Yayılmak, serilmek, dağılmak 

343a/5. 

yaylaķ is. Yazlık konaklama yeri, yayla 

313a/4. 

→ Ǿazm-i yaylaķ eyle- 313a/5. 

yaz- Yazmak 319b/11. 

yebāb (Far.) sf. Yıkık, bozuk 404b/4. 

yedek Yedekte görülen at 379a/6.  

yek (Far.) sf. Bir, tek, münferit. 

yek-ā-yek (Far.) b. sf. Tek tek, birer 

birer 380b/3. 
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yek-pāre (Far.) b. sf. Tek parça, 

bütün 319b/11. 

yeksebān (<yekzeban, Far.) sf. Aynı 

dili konuşan, aynı düşünceyi paylaşan 

313a/22. 

yemįn (Ar.) is. I. Ant, yemin. 

→ yemįn vir- 323b/23. 

→ yemįn eyle- 326b/12. 

II. Sağ taraf, sağ. 

→ yemįn-yesār 379a/18. 

yeñi zf. Yeni, çok zaman geçmeden, 

sonradan ortaya çıkan 378a/15. 

yesār (Ar.) is. Sol taraf, sol. 

→ yemįn-yesār 379a/18. 

yetişdir- Yetiştirmek 367b/11. 

Yezdān (Far.) is. Allah. 

→ nūr-ı Yezdān 371a/6. 

→ Şükr-i Yezdān 385a/18. 

Yezdān-perest (Far.) b. sf. Allah’a 

tapan 342a/6. 

Yezdānį (Far.) is. İlahi, Yezdan’a 

ait. 

→ nūr-ı yezdānį 402a/4. 

yıġınaķ is. Bir yerde çokça birikmek, 

toplanmak 295b/5. 

yıl is. Yıl, sene 296a/7. 

yılan is. Yılan. 

→ Türbede yılan görmişe dön- dey. 

401a/1-2.  

yi- Yemek 363a/21. 

→ đarb yi- 411a/6. 

yid- Beraberinde alıp götürmek, 

çekmek 365a/15. 

yidi is. Yedi 414b/11. 

yigirmi is. Yirmi 294b/20. 

→ Yüz yigirmi altı 416b/7. 

yigit is. Delikanlı, gözü pek, yürekli 

360a/9. 

yin- Yenmek 364a/21. 

yine zf. Yine, tekrar 360a/4. 

yir is. Yer 359b/19. 

yitmiş is. Yetmiş 392b/4. 

yoħsa bağ. Yoksa, aksi hâlde 409a/10. 

yorġun sf. Hareket etme sonucu gücü 

azalan, beden veya zihin etkinliği 

yavaşlayan 377a/15. 

yorıl- Yorulmak 315b/17. 

yufķa sf. İnce, zayıf, dayanıksız 

290a/17. 

yufķald- Hafifletmek, inceltmek 

406a/17. 

yuķaru is. Yukarı 293a/3.  

yürek is. I. Kalp, gönül. 

→ yüregi pāre pāre ol-288a/17. 
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→ yüregine śu serpil- 362a/9. 

II. Cesaret 395a/2. 

yüri- Yürümek 395b/8. 

yüz I. is. Yüz sayısı 304b/9. 

II. is. Yüz, surat, çehre 398b/3. 

yüz ķaralıġı eyle- dey. Utanılacak bir 

şey yapmak 413b/18. 

(-e/-a) yüz ŧut- dey. … olmaya 

yaklaşmak, …olmak üzere bulunmak 

305a/16. 

yüz yüze baķ- dey. Karşılıklı ilişki ve 

dostlukları devam etmek 311b/1. 

yüz çevir- dey. İlgilenmemek 

352b/19. 

yüzine baķılma- dey. Görünüş 

olarak bakılmayacak derecede 

korkunç 376b/12. 

yüz sür- dey. Saygıdan karşısında 

yere kapanmak 305b/13. 

III. Vesilesiyle, sebebiyle, -den/-dan 

ötürü 377b/25. 

 

 

-Z- 

żabŧ (Ar.) is. İdaresi altına alma, 

kendine mal etme 388b/24. 

→ żabŧ eyle- 365a/22.  

→ żabŧ it- 370a/11. 

zād (Far.) sf. “doğma, doğuş” manasına 

gelen birleşik yapılar yapar. 

→ Heşt-pāy-ı Ǿİfrįt-zād 412a/16, 

Şįr-zād415b/11, Ferįdūn-ı Ferruħ-zād 

296a/9. 

zāde (Far.) is. Evlat, oğul. 

→ ĥaram-zāde 299b/1, şeh-zāde 

307b/19, hemşįre-zāde 376b/15. 

žafer (Ar.)  is. Başarma, başarı 416a/21. 

žāhir (Ar.) sf. Görünen, meydanda 

olan, belli, açık 292a/7. 

žāhiren (Ar.) zf. Görünüşte, görünüşe 

göre 291b/10.  

zaĥm (Far.) is. Yara 305a/2. 

→ zaĥm-ı şedįd ur- 372a/12. 

→ zaĥm-ı sille 347b/6. 

→ zaĥm-ı şedįd aç- 304b/23. 

zaĥm-dār (Far.) b. sf. Yaralı 

407a/14. 

→ zaĥm-dār it- 315b/5. 

→ zaĥm-dār ol- 359a/21. 

→ zaĥm-dār eyle- 399a/1. 

zaĥmet (Ar.) is. Sıkıntı, eziyet 382a/24. 

→ zaĥmet çek- 380b/1. 

žahr (Ar.) is. Sırt, arka, arka yüz 

402b/5. 

zamān (Ar.) is. Zaman, vakit, süre 

297b/9. 
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żamįr (Ar.) is. Parlak, aydınlık, aşikâr. 

→ pįr-i rūşen-żamįr 366b/4. 

žann (Ar.) is. Şüphe 389a/21. 

zānū (Far.) is. Diz 343a/4. 

zār (Far.) sf. Ağlayan, inleyen. 

→ girye vü zār it- 366b/3-4. 

zār zūr zf. Güçlükle, zar zor 416a/13. 

żarar (Ar.) is. Zarar, ziyan, kayıp 

294b/21. 

żarūrį (Ar.) zf. Mecburi, zorunlu 

327b/6. 

→ bi’ż-żarūrį 329b/23. 

źāt (Ar.) is. Kişi, şahıs. 

→ bi’ź-źāt 315b/8. 

żāyiǾ (Ar.) is. Zarar, ziyan, kayıp. 

→ żāyiǾ ol- 316b/3. 

→ żāyiǾ eyle- 390a/8. 

zeber (Far.) is. Üst. 

→ zįr ü zeber ol- 399b/6. 

zebūn (Far.) is. Zayıf, takatsiz; 

yenilmiş, yenik 396b/6. 

→ zebun ol- 292a/3. 

→ zebūn eyle- 302b/20. 

zecr (Ar.) is. Zorlama, eziyet etme 

301b/25. 

zehebiyyet (Ar.) is. Altın, değer, kıymet 

384b/19. 

zehį (Far.) ünl. Ne güzel, ne hoş, ne iyi 

376b/13. 

zehr (Far.) is. Zehr 374a/6. 

→ zehr-i ķātil 417b/24. 

→ zehr-i helāhil 355a/7. 

zehre (Far.) is. Öd, safra kesesi 

391a/23. 

zelzele (Ar.) is. Yer sarsıntısı, deprem 

298a/11. 

zemįn (Far.) is. Yer 298a/11. 

→ Şāh-ı Tūrān-zemįn 299a/15. 

→ fürūş-ı zemįn 301b/7. 

→ rūy-ı zemįn 328a/5. 

zemįn-pūs (Far. + Far.) b. sf. Saygı 

ve hürmetten dolayı yer öpme 403a/7. 

zen (Far.) is. Kadın 313a/7.  

-zen (Far.) sf. “vuran, atan” anlamlarına 

gelen birleşik kelimeler yapar. 

→ Talħāb-ı Tįġ-zen 355a/14. 

zencįr (Far.) is. Zincir 368b/1. 

zengį (Far.) is. Kara yüzlü, zenci 

370b/15. 

→ ŚaǾlūk-ı Zengį 318a/21, 

Ŧanŧarān-ı zengį 370b/14, Sihām-ı 

Zengį 373a/25, Ŧārūn-ı Zengį 373b/9. 

zenpāre (Far.) is. Zampara, Kadın 

peşinde koşan çapkın erkek 292b/21. 
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zer u züyūr (Far.) Zinet, altın, süs 

311b/18. 

zerk (Ar.) is. Sivri uçlu bir şeyi yere 

batırmak, saplamak 329b/15. 

źerrįn (Far.) sf. Altından yapılmış, 

parlak. 

→ Şehr-i Źerrįn 387a/6. 

zevāl (Ar.) is. I. Yok olma, ortadan 

kalkma 338a/8. 

II. Öğle vakti 341a/15. 

źırħ/zırħ (Ar.) is. Zırh 363a/11. 

zįb (Far.) is. Zinet, süs, iyi elbise. 

→ ħasene-zįb 311b/18. 

źill (Ar.) is. Yavaş ve itaatli olma 

334b/24. 

zindān (Far.) is. Zindan 348a/15. 

zįnet (Ar.) is. Ziynet, süs 311b/18. 

zįr (Far.) is. Alt. 

→ zįr ü dest 370b/15. 

źįr-zeber 372b/13. 

zįr-dest 401b/2. 

zįrā (Far.) bağ. Çünkü 377a/3. 

zişt (Far.) sf. Çirkin. 

→ zişt-i rū-zengį 410a/11. 

ziyāde (Ar.) is. Çok, fazla, bol 379b/15. 

żiyāfet (Ar.) is. Yeme içme, şölen 

414b/2. 

→ żiyāfet it- 285a/7. 

→ żiyāfet eyle- 387a/2. 

ziyān (Far.) is. Zarar, ziyan, kayıp 

300b/24. 

ziyāret (Ar.) is. Görüşmeye gitme. 

→ ziyāret eyle- 319b/19. 

→ ziyāret it- 401a/12. 

žuhūr (Ar.) is. Görünme, meydana 

çıkma. 

→ žuhūr eyle- 320a/24. 

→ śāĥib-i žuhūr 324b/9. 

→ sehāb-ı žuhūr 339b/1. 

→ žuhūr it- 361a/8. 

žulm (Ar.) is. Zulüm, haksızlık, eziyet 

414b/20. 

žulmāt (Ar.) is. Karanlıklar, kara gün 

323b/4. 

zuǾm (Ar.) is. Şüphe 378a/7. 

→ zuǾm-ı fāsid 355a/10. 

zülf (Far.) is. Zülüf, şakaklardan sarkan 

saç lülesi 292b/4. 

zūr (Peh.) is. Kuvvet, güç, zor 332b/25. 

→ zār zūr 416a/13. 

→ Zūr-ı bāzū 348b/2. 

zūr-āver (Peh. + Far.) b. sf. Güçlü, 

kuvvetli. 

→ merd-i zūr-āver 369a/8. 
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ÖZEL İSİMLER DİZİNİ 

 

Özel İsimler Dizininin Hazırlanmasında Takip Edilen Yöntem 

Eserin sonunda verilen “Özel İsimler Dizini” incelenen bölümde geçen insan isimleri, 

hayvan isimleri, yer isimleri, soy isimlerinden oluşturulmuştur. İncelenen bölümde 

“J, L, O, Ö, U ve Ü” harfleriyle başlayan özel isim tespit edilememiştir. 

 

 Dizinde yer alan madde başları koyu (bold) ve alfabetik olarak A’dan 

Z’ye sıralanmıştır. 

-A- 

Azrā Bānū [Kişi adı]: Kişi adı 413b/19, 413b/21. 

 

-B- 

Bānū Güşāsb [Kişi adı]: Rüstem’in kızı 293b/11, 293b/13, 293b/21, 297b/6, 

297b/7, 300a/23, 313b/24, 315a/17, 315a/18, 315a/20, 317b/2, 396b/14, 397a/1, 

400b/11, 409b/22, 410b/4, 410b/13. 

 

 Dizinde yer alan özel isimler metindeki anlamına göre kişi, hayvan, yer, 

kavim, din isimlerinden hangisine ait ise bu durum köşeli parantez içerisinde 

belirtilmiştir. Bu belirtmelerde farklı yazılışa sahip olan aynı kişiler varsa bunlardan 

birine belirtme yapılmış diğerlerine bk. kısaltması ile gönderme yapılmıştır. 

Bįrek bk. Bįrek ibn-i Bįrān: 375b/4, 375b/5, 375b/6, 375b/9, 375b/14. 

Bįrek ibn-i Bįrān [Kişi adı]: 375a/14. 

Cįbūr bk. Cįbūr-ı Hindį: 301b/17, 301b/19.  

Cįbūr-ı Hindį [Kişi adı]: 301b/14, 302a/2.  

ĶalǾa-i Şām bk. Şām: 289a/6. 

ĶalǾa-i Zer [Yer adı]: 318b/11. 

 

 Dizinde yer alan bazı önemli özel isimler ile ilgili bilgiler bazen 

metinden bazen metin harici kaynaklardan çıkarılmıştır. 

Keyħusrev Kāmrān [Kişi adı]: Keyaniler hanedanının ünlü padişahı 285a/12, 

289a/19, 289a/22, 291a/16-17, 296a/21, 300b/13, 305b/5, 306a/12, 306a/23… 
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Keyūmerŝ Şāh [Kişi adı]: İran mitolojisine göre ilk insan ve ilk hükümdar 

366b/13, 413b/24. 

Pehlivān-ı Siyāh [Kişi adı]: Rüstemin seyahatte kendisine verdiği isim 410b/15, 

413a/7, 415a/22. 

 

 Dizinde yer alan özel isimler metnin başından sonuna kadar geçtikleri 

tüm yerler dikkate alınarak verilmiştir. Aynı satırda bir isim iki defa geçiyorsa bu bir 

defa yazılmıştır. 

Pūlādvend [Kişi adı]: Humayun Şah’ın askeri 285a/4, 285a/6, 285a/15, 285a/16, 

285a/18, 285a/19, 285a/22, 285a/23, 285b/4, 285b/7, 285b/13, 285b/23, 286a/7, 

286a/9, 286a/10, 286a/13, 286a/15, 286a/16, 286a/18, 286a/19, 286a/20, 

286a/21, 286a/23, 286a/25, 286b/2, 286b/4, 286b/7, 286b/9, 286b/12, 286b/16, 

286b/17, 286b/18, 286b/19, 286b/20, 286b/21, 286b/23, 286b/25, 287a/1, 

287a/2, 287a/3, 287a/4, 287a/7, 287a/9, 287a/21, 287a/22, 287a/24, 287a/25, 

287b/1, 287b/2, 287b/3, 287b/4, 287b/6, 287b/7, 287b/8, 287b/9, 287b/11, 

287b/17, 287b/19, 287b/20, 287b/22, 287b/24, 287b/25, 288a/2, 288a/3, 

288a/5, 288a/6, 288a/7, 288a/8, 288a/9, 288a/10, 288a/11, 288a/12, 288a/14, 

288a/15, 288a/17, 288a/19, 288a/24, 388b/1. 
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-A- 

Ādem [Kişi adı]: İlk insan ve ilk 

peygamber.  

Benį Ādem 318a/14, 320b/23, 

322b/6, 325b/19, 326a/18, 326a/23, 

327b/8, 327b/9, 327b/22. 

merķad-ı Ādem 393b/25, 394a/1. 

daĥme-i Ādem 394a/2. 

Āl-i Keyūmerŝ [Kavim adı]: Rüstem’in 

mensubu olduğu sülale 391a/23. 

ǾAnber Aġa [Kişi adı]: 419b/2, 419b/4. 

ǾAnber bk. ǾAnber Aġa: 419b/3. 

ǾAnķā bk. ǾAnķā-yı Çehār-dest: 388a/4, 

388b/18, 388b/19, 391b/9. 

ǾAnķā-yı Çehār-dest [Kişi adı]: 388a/4, 

388b/17. 

ǾAnķā-yı Zengį Bülend-pervāz [Kişi 

adı]: Rüstem’in seyahatte kendisine 

verdiği isim 415a/22, 418a/14, 

419a/14. 

ǾAnķā-yı Zengį bk. ǾAnķā-yı Zengį 

Bülend-pervāz: 415a/23.  

ǾAnter Şāh bk. ǾAnter Şāh-ı Seylābį: 

337b/14, 337b/25, 338a/3, 338a/9, 

338a/12, 338a/20, 338a/22, 338a/23, 

338a/24, 338b/1, 338b/4, 338b/11, 

338b/12, 338b/13, 338b/14, 

338b/15, 338b/18, 338b/21, 

338b/25, 339a/3, 339a/7, 339a/8, 

339a/9, 339a/12, 339a/13, 339a/15, 

339a/22, 339b/1, 339b/6, 339b/12, 

339b/13, 339b/21, 339b/24, 340a/4, 

340a/7, 340a/10, 340a/11, 340a/12, 

340a/13, 340a/16, 340a/18, 340a/19, 

340a/21, 340a/22, 340b/25, 341a/1, 

341a/3, 341a/5, 341a/16, 341a/23, 

341b/4, 341b/7, 341b/8, 341b/10, 

341b/10-11, 341b/13, 341b/15, 

341b/17, 341b/23, 342a/2, 342a/8, 

342a/9, 342a/12, 342a/20, 342a/22, 

342b/6, 342b/19, 342b/21, 343a/25, 

343b/7, 343b/8, 343b/10, 343b/14, 

343b/16, 343b/17, 343b/18, 

343b/19, 343b/20, 343b/23, 

343b/25, 344a/1, 344a/5, 344a/10, 

344a/11, 344a/13, 344a/17, 344a/19, 

344a/20, 344a/22, 344b/2, 344b/5, 

344b/11, 344b/12, 344b/19, 

344b/21, 345a/6, 345a/7, 345a/9, 

345a/10, 345a/11, 345a/14, 345a/18, 

345a/19, 345a/21, 345a/23, 345a/25, 

345b/13, 345b/15, 345b/16, 

345b/19, 345b/22, 345b/23, 

345b/25, 346a/1, 346a/5, 346a/9, 

346a/10, 346a/15, 346a/16, 346a/17, 

346b/22, 346b/24, 347a/1, 347a/2, 

347a/17, 347a/18, 347a/19, 347a/24, 

347b/1, 347b/3, 347b/10, 347b/11, 

347b/17, 347b/19, 347b/24, 

348a/11, 348a/21, 348a/23, 348b/1, 

348b/4, 348b/5, 348b/9, 348b/10, 

348b/13, 348b/16, 348b/17, 

348b/23, 348b/25, 349a/2, 349a/13, 
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349a/17, 349b/15, 349b/16, 

350b/23, 352a/17, 352a/18, 352b/8, 

353a/8, 353a/11, 353b/2, 353b/23, 

354a/19, 355a/7, 357b/19, 358a/3, 

361a/7, 361b/14, 364a/17, 365a/12, 

365a/20, 365a/24, 365b/3, 365b/5, 

365b/9, 365b/17. 

ǾAnter Şāh-ı Seylābį [Kişi adı]: Seylab 

zemin padişahı 337b/8. 

Azrā bk. Azrā Bānū: 376a/9. 

Azrā Bānū [Kişi adı]: Kişi adı 413b/19, 

413b/21. 

 

-B- 

Bānū Güşāsb [Kişi adı]: Rüstem’in kızı 

293b/11, 293b/13, 293b/21, 297b/6, 

297b/7, 300a/23, 313b/24, 315a/17, 

315a/18, 315a/20, 317b/2, 396b/14, 

397a/1, 400b/11, 409b/22, 410b/4, 

410b/13. 

Behįmūn-ı Pįr-efgen [Kişi adı]: 286a/5. 

Behįmūn bk. Behįmūn-ı Pįr-efgen: 

286a/6. 

Behişt-ābād bk. Behiştkend: 311b/12. 

Behiştkend [Yer adı]: 288b/6, 288b/13, 

288b/14, 289a/6, 289a/9, 293a/17, 

293a/22, 293a/23, 293a/24, 293b/2, 

293b/5, 294a/2, 294a/8, 295a/15, 

295a/25, 295b/19, 296a/14, 

296a/23, 296b/16, 296b/19, 

298b/21, 299b/5, 299b/15, 303b/10, 

303b/12, 311b/8, 311b/9, 311b/11, 

311b/13, 311b/14, 317b/15, 

375b/16, 403a/5, 404a/15, 404a/18, 

404b/17, 408b/9.  

Behmen [Kişi adı]: 295b/24, 295b/25, 

286a/1, 286a/2, 286a/4, 394a/14, 

395a/16, 395a/18, 395a/22, 396a/22, 

396b/23, 397a/22, 400a/23, 

402a/21. 

Behmen ibn-i Kürdiz [Kişi adı]: 379b/9. 

Behmen-i ĶalǾa-gįr [Kişi adı]: 394a/13. 

Behmen-i Kūhistānį [Kişi adı]: 

303a/19. 

Behmen-i Peleng-pūş bk. Behmen: 

286a/1, 

295b/23. 

Behrām bk. Behrām-ı Evren-süvār: 

320b/14, 321a/14, 321a/15, 

321a/16, 321b/4, 321b/10, 321b/11, 

321b/12, 321b/12, 321b/13, 

321b/14, 321b/15, 321b/17, 

321b/18, 321b/21, 321b/22, 

321b/23, 321b/25, 322a/8, 322a/11, 

322a/16, 322a/18, 322a/21, 322a/22, 

322a/24, 322a/25, 322b/1, 322b/2, 

322b/4, 322b/5, 322b/8, 324a/2, 

324a/18, 324a/20, 324a/23, 324b/1, 

324b/3, 324b/5, 324b/14, 324b/16, 

324b/19, 324b/22, 324b/23, 

324b/24, 325a/14, 325a/15, 

325b/15, 325b/16, 326a/2, 326a/14, 

326b/15, 326b/19, 326b/20, 
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326b/21, 327b/14, 327b/16, 

327b/19, 328a/3, 335a/24, 344b/11, 

344b/19, 344b/22, 347a/10, 354a/5, 

366b/25, 393b/21, 394a/8, 394a/16, 

394a/17, 394a/18, 394a/19, 394a/20, 

394a/21, 394a/22, 394a/25, 394b/2, 

394b/4, 394b/5, 394b/16, 394b/19, 

395a/1, 395a/3, 395a/4, 395a/11, 

395a/14, 395a/23, 395b/3, 395b/4, 

395b/5, 395b/16, 396a/22, 396b/23, 

397a/22, 400a/22, 402b/7, 402b/12, 

403a/5, 403a/6, 403a/22, 403b/19, 

403b/20. 

Behrām-ı Evren-süvār [Kişi adı]: Timur 

Şah pehlivanıdır. Daha sonra Cihan-

bahş’a yenilerek onun pehlivanı 

olmuştur. 320b/8, 320b/14, 320b/16, 

320b/24, 320b/25, 321a/1, 321a/7, 

321a/16, 321a/22, 321a/23, 321b/1, 

321b/3, 321b/6, 321b/15, 321b/18, 

321b/21, 322a/14, 322a/17, 

323a/20, 324a/15, 324a/24, 324b/1, 

324b/12, 324b/20, 324b/23, 

325b/13, 325b/21, 327b/4, 327b/14, 

335a/23, 339a/21, 339b/15, 344a/8, 

345b/5, 347a/9, 354a/1, 354a/4, 

354b/8, 362a/15, 366a/6-7, 366b/24, 

368a/10, 369b/23, 376b/17, 387a/5. 

Behrām-ı Ħadeng-endāz : 393b/21, 

394b/2.  

Behrām-ı Ĥadeng-endāz bk. Behrām-ı 

Ħadeng-endāz: 394a/8, 394b/4, 

403a/5.  

Behrimān ibn-i Ehrimān [Kişi adı]: 

380b/21.  

Belħ [Yer adı]: 289a/23, 289b/1, 

293b/12, 294a/4, 296a/9, 312b/1, 

312b/19, 312b/25, 313a/5, 316b/4, 

316b/7, 316b/8, 316b/9, 317b/6, 

317b/15, 317b/16, 317b/17, 

375b/17, 375b/18, 376a/4, 376a/5, 

376a/11, 376a/17, 376a/18, 376a/22, 

387a/19, 387a/25, 387b/18, 

387b/20, 388a/5, 388b/24, 388b/25, 

389a/2, 389a/3, 389a/5, 389a/7, 

389a/8, 389a/11, 389a/14, 389a/15, 

394a/3, 396b/13, 396b/14, 396b/15, 

396b/17, 396b/23, 396b/24, 

397a/17, 397a/24, 397b/3, 397b/4, 

397b/5, 397b/8, 398a/5, 398a/12, 

398a/22, 400a/3, 400b/2, 401a/12, 

401b/20, 402a/6, 402b/20, 405a/6, 

405a/7, 405a/17, 405a/19, 405a/25, 

405b/4, 406b/4, 407b/23, 408b/12, 

408b/22, 408b/23, 408b/24, 

410a/20, 411a/20, 412a/18. 

Berehmen bk. Berehmen-i Ĥarāmį: 

394a/11, 394b/4, 394b/5, 394b/12, 

395a/7, 395a/10, 395a/17. 

Berehmen-i Ĥarāmį [Kişi adı]: 394a/18, 

394a/25, 394b/4, 394b/8, 394b/11, 



 

 

558 

 

394b/16, 394b/22, 395a/5, 395a/6, 

395a/8, 395a/16, 395b/1-2. 

Berehmen-i Rāh-zen bk. Berehmen-i 

Ĥarāmį: 394a/10. 

Beşeng Ħān bk. Peşeng Ħān: 304a/1. 

Bįjen bk. Bįjen ibn-i Gįv: 285b/19, 

286a/20, 286a/21, 286a/23, 286b/1, 

286b/2, 291b/6, 291b/7, 291b/8, 

291b/9, 291b/10, 291b/13, 291b/15, 

291b/17, 291b/22, 291b/23, 

291b/24, 291b/25, 292a/1, 292a/4, 

292a/5, 292a/6, 292a/8, 292a/10, 

292a/13, 292a/15, 292a/17, 292a/18, 

292a/20, 292a/21, 292a/24, 292a/25, 

292b/10, 292b/13, 292b/15, 

292b/18, 292b/19, 292b/23, 

292b/25, 293a/1, 293a/2, 293a/4, 

293a/6, 293a/7, 293a/8, 293a/11, 

293a/12, 293a/13, 293a/17, 293a/18, 

293a/20, 293a/21, 293a/22, 293a/24, 

293a/25, 293b/1, 293b/3, 293b/6, 

293b/7, 293b/9, 293b/13, 293b/14, 

293b/17, 293b/19, 293b/20, 

293b/23, 294a/2, 294a/3, 294a/6, 

294a/7, 294a/8, 294a/13, 294a/21, 

294a/23, 294b/2, 294b/11, 294b/13, 

294b/14, 294b/15, 294b/17, 

294b/19, 294b/20, 294b/22, 

294b/24, 295a/1, 295a/5, 295a/6, 

295a/19, 295a/25, 295b/3, 295b/15, 

295b/16, 295b/23, 296a/1, 296a/6, 

296a/7, 296a/8, 296a/24, 296a/25, 

296b/1, 296b/3, 297a/2, 297a/7, 

297a/12, 297a/15, 297a/16, 297a/17, 

297a/20, 297a/22, 297a/24, 297b/3, 

297b/19, 298b/1, 298b/2, 298b/3, 

298b/4, 298b/7, 298b/11, 298b/12, 

300a/7, 300a/10, 300a/23, 300a/24, 

300a/25, 300b/1, 300b/2, 300b/9, 

301a/5, 301a/7, 301a/10, 301b/7, 

301b/8, 301b/9, 301b/10, 301b/11, 

301b/12, 301b/13, 301b/19, 

301b/21, 301b/22, 301b/23, 

301b/25, 302a/1, 302a/19, 302a/21, 

302a/23, 302a/25, 302b/1, 302b/2, 

302b/4, 302b/6, 302b/8, 302b/16, 

303b/11, 304b/17, 304b/19, 

304b/20, 304b/21, 304b/24, 

304b/25, 305b/10, 305b/12, 

305b/14, 305b/15, 306a/11, 

307a/11, 307a/21, 309a/21, 

309b/19, 309b/20, 310a/4, 311b/7, 

311b/16, 311b/19, 311b/20, 

311b/23, 311b/24, 312a/2, 312a/3, 

312a/4, 312a/5, 312a/6, 312a/8, 

312a/9, 312a/11, 312a/14, 312a/16, 

312a/19, 312a/20, 312a/21, 312a/22, 

313a/14, 313a/17, 313a/18, 313a/19, 

313a/20, 313a/21, 313a/22, 313a/24, 

313b/1, 313b/2, 313b/3, 313b/4, 

313b/8, 313b/11, 313b/12, 313b/17, 

313b/20, 313b/21, 313b/22, 

313b/23, 313b/25, 314a/1, 314a/3, 

314a/5, 314a/8, 314a/10, 314a/11, 

314a/15, 314a/16, 314a/23, 314a/24, 
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314b/12, 314b/15, 314b/19, 

314b/20, 314b/23, 314b/24, 

314b/25, 315a/2, 315a/3, 315a/4, 

315a/6, 315a/8, 315a/13, 315a/15, 

315a/20, 315a/23, 315a/24, 315a/25, 

315b/2, 315b/3, 315b/4, 315b/5, 

315b/8, 315b/9315b/10, 315b/13, 

315b/14, 315b/16, 315b/17, 

315b/19, 315b/22, 315b/25, 316a/1, 

316a/2, 316a/4, 316a/6, 316a/8, 

316a/9, 316a/14, 316a/17, 316a/21, 

316a/23, 316a/24, 316b/2, 316b/14, 

317b/2, 317b/17, 378a/4, 391b/23, 

392a/4, 392a/6, 392a/16, 392a/19, 

392a/20, 400b/22, 400b/24, 

400b/25, 401a/1, 401a/2, 401a/3, 

401a/4, 401a/7, 401b/10, 401b/17, 

401b/19, 405a/24, 405b/13, 406a/5, 

406a/7, 406a/8, 406a/10, 406a/11, 

406a/12, 406a/13, 406a/15, 406a/18, 

406b/21, 408a/8, 409b/8, 409b/22, 

411a/20, 411a/21. 

Bįjen ibn-i Gįv [Kişi adı]: Keyhusrev 

döneminin ünlü kahramanlarından 

olan Bijen Gîv’in oğlu Rüstem’in de 

kız kardeşinin oğludur. 296a/20, 

313a/16, 313a/16, 392a/2. 

Bįl-bā bk. Pįl-pāy: 344b/14, 344b/16, 

345a/21, 347b/14.  

Bįl-bār bk. Pįl-pāy: 347b/13. 

Bįl-pāy bk. Pįl-pāy: 350b/7, 355b/17. 

Bįr [Kişi adı]: 376b/15. 

Bįrān bin Veyse bk. Pįrān: 299a/10, 

312b/8. 

Bįrān bk. Pįrān: 295b/11, 295b/14, 

295b/17, 299a/21, 301a/9, 303a/5, 

309a/5, 312b/8, 312b/14, 312b/22, 

313a/11, 314a/3, 314a/12, 314b/16, 

316a/14, 316a/24, 316b/8, 375a/14, 

386a/20, 406b/1, 406b/14, 406b/15, 

406b/18, 406b/23, 407a/1, 407a/8, 

407a/9, 407a/12, 407b/10, 407b/20, 

407b/21, 408a/12, 408a/16, 

408a/17, 409b/11.  

Bįrān ibn-i Veyse bk. Pįrān: 312b/13, 

312b/15, 312b/21-22, 313b/17. 

Bįrek bk. Bįrek ibn-i Bįrān: 375b/4, 

375b/5, 375b/6, 375b/9, 375b/14. 

Bįrek ibn-i Bįrān [Kişi adı]: 375a/14. 

Bįrek ibn-i Pįrān bk. Bįrek ibn-i Bįrān: 

375a/20, 375a/25, 375b/1.  

Birustūh [Kişi adı]: 303a/6.  

Bulcās bk. Bulcās Ħān: 375b/10, 

375b/14. 

Bulcās Ħān [Kişi adı]: 375a/11, 

375a/13, 375a/14, 375a/16, 375a/19, 

375b/6, 375b/8, 375b/9. 

Būrzū bk. Būrzū ibn-i Sohrāb-ı Ser-

efrāz: 289a/20, 308a/12, 308a/13, 

308b/3, 308b/4, 308b/5, 308b/6, 

308b/9, 308b/15, 308b/17, 308b/20, 

309a/1, 309a/13, 309a/15, 309a/16, 

311a/15, 311a/16, 311b/1, 311b/4, 



 

 

560 

 

311b/6, 387a/7, 387a/9, 387a/11, 

387a/12, 387a/13, 387a/14, 387a/20, 

387a/22, 387a/24, 387b/1, 387b/10, 

387b/11, 387b/12, 387b/13, 

387b/17, 387b/20, 387b/21, 

387b/22, 387b/23, 387b/24, 

387b/25, 388a/1, 388a/8, 388a/10, 

388a/11, 388a/12, 388a/17, 388a/19, 

388a/21, 388a/23, 388a/24, 388b/3, 

388b/4, 388b/5, 388b/8, 388b/10, 

388b/13, 388b/14, 388b/15, 

388b/16, 388b/18, 388b/19, 

388b/20, 388b/21, 388b/25, 389a/5, 

389a/6, 389a/7, 389a/8, 389a/11, 

389a/13, 389a/16, 389a/17, 389a/18, 

389a/19, 389a/24, 389b/9, 389b/12, 

389b/22, 389b/25, 390a/1, 390a/4, 

390a/5, 390a/8, 390a/9, 390a/11, 

390a/13, 390a/15, 390a/16, 390a/18, 

390a/20, 390a/22, 390a/23, 390a/24, 

390a/25, 390b/1, 390b/2, 390b/3, 

390b/4, 390b/5, 390b/6, 390b/7, 

390b/9, 390b/10, 390b/11, 390b/12, 

390b/13, 390b/14, 391a/4, 391a/5, 

391a/12, 391a/13, 391a/14, 391a/15, 

391a/16, 391a/18, 391a/19, 391a/22, 

391a/25, 391b/1, 391b/5, 391b/9, 

391b/10, 391b/13, 391b/17, 

391b/21, 391b/24, 391b/25, 392a/1, 

392a/3, 392a/5, 392a/9, 392a/11, 

392a/12, 392a/13, 392a/14, 392a/15, 

392a/16, 392a/18, 392a/23, 392a/25, 

392b/1, 392b/2, 392b/4, 392b/6, 

392b/8, 392b/10, 392b/11, 392b/12, 

392b/13, 392b/15, 392b/18, 

392b/19, 392b/20, 392b/21, 

392b/23, 392b/25, 393a/2, 393a/3, 

393a/4, 393a/5, 393a/7, 393a/9, 

393a/13, 393a/14, 393a/16, 393a/18, 

393a/19, 393a/20, 393b/4, 393b/5, 

393b/6, 393b/7, 393b/11, 393b/24, 

393b/25, 394a/1, 396a/15, 396b/21, 

397a/16, 398b/14, 403a/12, 

405b/20. 

Būrzū ibn-i Sohrāb bk. Būrzū ibn-i 

Sohrāb-ı Ser-efrāz: 308b/15-16, 

395b/13. 

Būrzū ibn-i Sohrāb-ı Ser-efrāz [Kişi 

adı]: Sistan kalesinin muhafızı 

387a/14. 

Būrzū-yı Kūçek [Kişi adı]: Burzu ibn-i 

Sohrab-ı Ser-efraz ile Gord-aferid 

oğlu. 393b/21, 394a/5, 394a/6, 

394a/9, 394a/10, 394a/15, 394a/18, 

394a/19-20, 394a/20, 394a/21, 

394a/24, 394b/5, 394b/6, 394b/11, 

394b/13, 394b/15, 394b/19, 

394b/21, 394b/23, 395a/3, 395a/6, 

395a/11, 395a/14, 395a/16, 395a/17, 

395a/22, 395a/23, 395a/25, 395b/1, 

395b/3, 395b/4, 395b/6, 395b/9, 

395b/10, 395b/14, 395b/19, 

395b/21-22, 396a/2, 396a/8, 396a/9, 

396a/13, 396a/15, 396a/18, 396a/21, 

396a/22, 396a/23, 396a/24, 396a/25, 
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396b/1, 396b/4, 396b/5, 396b/6, 

396b/9, 396b/20, 396b/21, 397a/11-

12, 397a/16, 397a/21, 397a/23, 

397a/24, 397b/4, 397b/5, 397b/6-7, 

398a/3, 398a/4, 398a/5, 398a/7, 

398a/9, 398a/10, 398a/11, 398a/22, 

398a/25, 398b/2, 398b/3, 398b/5, 

398b/8-9, 398b/10, 398b/11-12, 

398b/12, 398b/15, 398b/17, 

398b/20, 398b/22, 398b/24, 399a/1, 

399a/3, 399a/5, 399a/6, 399a/7, 

399a/9, 399a/11, 399a/12-13, 

399a/13, 399a/15, 399b/2, 399b/3, 

399b/6, 399b/7, 399b/12-13, 

399b/13-14, 400a/6, 400a/8, 

400a/11-12, 400a/12, 400a/13, 

400a/14, 400a/16, 400a/22, 400a/25, 

400b/19, 400b/21, 400b/25, 401a/4, 

401a/9, 401a/15, 401a/17, 401a/19, 

401a/20, 401a/23, 401a/24, 401b/2, 

401b/3, 401b/6, 401b/7, 401b/8, 

401b/9, 401b/13, 401b/21, 401b/24, 

402a/2, 402a/5, 402a/6, 402a/8, 

402a/9, 402a/11, 402a/12, 402a/13, 

402a/14, 402a/15, 402a/18, 402a/19, 

402a/20, 402a/21, 402a/24, 402b/2, 

402b/6, 402b/6-7, 402b/8, 402b/15, 

402b/22, 402b/23, 403a/3, 403a/3-4, 

403a/11, 403a/13, 403a/14, 403a/16, 

403a/20, 403a/22, 403a/24, 403a/25, 

403b/1, 403b/4-5, 403b/5, 403b/6, 

403b/11, 403b/12, 403b/13, 

403b/14, 403b/17, 403b/21, 

403b/22, 403b/23, 404a/2, 404a/3, 

404a/5, 404a/8, 404a/11, 404a/13, 

404a/14, 404a/15, 404a/19, 404a/20, 

404a/23, 404a/24, 404a/25, 404b/3, 

404b/5, 404b/6, 404b/11, 404b/22, 

405a/1, 405a/2, 405a/2-3, 405a/4, 

405a/6, 405a/7-8, 405a/10, 405a/14, 

405a/15, 405b/1, 405b/5-6, 405b/11, 

405b/14, 405b/16, 405b/17, 

405b/18, 405b/20-21, 405b/21, 

405b/23, 405b/23-24, 405b/25, 

406a/1, 406a/4, 406a/5, 406a/6, 

406a/7, 406a/9, 406a/11, 406a/12, 

406a/13, 406a/14, 406a/15, 406a/16, 

406a/17, 406a/19, 406b/1, 407b/22, 

408a/5, 408a/18. 

 

-C- 

Cabbār bk. Cabbār-ı Cihān-sūz: 

416b/14, 416b/22, 416b/23, 

417a/15, 417a/17, 417b/6, 417b/6, 

417b/9, 417b/10, 417b/13, 417b/18, 

417b/19, 418a/1, 417b/11. 

Cabbār-ı Cihān-sūz [Kişi adı]: Mebgam 

Şah’ın bir cihan pehlivanı 416b/7, 

416b/11, 416b/12, 416b/13, 

416b/18, 417a/12, 417a/15, 

417a/19, 417a/20, 417b/5, 417b/7, 

417b/8, 417b/9, 417b/11, 417b/12, 

417b/16. 

Cābelķā [Yer adı]: 317b/19, 317b/20, 

317b/21, 319a/9. 
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Cābir Şāh [Kişi adı]: 418b/11, 418b/12, 

418b/23, 418b/24, 418b/25,419a/1, 

419a/4, 419a/7, 419a/9, 419a/12, 

419a/16, 419a/17, 419a/19, 419a/20, 

419a/21, 419a/22, 419b/1, 419b/2, 

419b/3. 

Cem Şāh bk. Cem Şāh-ı Ǿādį: 389a/5, 

389a/6, 391b/9, 392b/4, 392b/7, 

392b/9, 393b/7, 393b/8, 393b/16, 

393b/17, 394a/10, 394a/11, 

394a/15, 394a/25, 394b/2, 394b/3, 

395a/13, 395a/21, 395a/24, 395b/5, 

395b/7, 395b/10, 395b/11, 395b/13, 

395b/15, 395b/17, 395b/19, 396a/7, 

396a/8, 396b/5, 396b/22, 398a/11, 

400a/7, 400a/8, 400a/11, 400a/22, 

400a/23, 400b/1, 400b/19, 400b/20, 

400b/25, 401a/1, 401a/3, 401a/4, 

401a/5, 401a/7, 401b/7, 401b/9, 

401b/11, 401b/17, 401b/18, 

401b/21, 409b/9. 

Cem Şāh-ı Ǿādį [Kişi adı]: Mihrab Şah-

ı Kabilî’nin kardeşi 389a/6-7, 

393b/7, 394a/6, 394a/8, 395b/15, 

401b/18. 

Ceyĥūn [Yer adı]: 316b/13, 316b/23, 

317a/1, 317a/6, 317a/15, 317a/16, 

317a/22, 317a/23, 317b/5, 375b/10, 

375b/13, 397a/4, 397a/18, 397b/12, 

404b/17.  

Cįbūr bk. Cįbūr-ı Hindį: 301b/17, 

301b/19.  

Cįbūr-ı Hindį [Kişi adı]: 301b/14, 

302a/2.  

Cihān Duħt Bānū [Kişi adı]: 336a/5, 

336a/6, 337b/11, 338a/10, 338a/11, 

338a/17, 338a/18. 

Cihān Şāh [Kişi adı]: 336a/4, 337a/15, 

337a/16, 337a/18, 337a/19, 337a/20, 

337a/22, 337a/25, 337b/2, 337b/6, 

337b/7, 337b/9, 337b/13, 337b/14, 

338a/2, 338a/3, 338a/4, 338a/11, 

338a/15, 338a/19, 338a/24, 338a/25, 

338b/24, 339a/16, 344a/1, 344a/6, 

344a/10, 376b/12. 

Cihān-baħş bk. Cihān-baħş-ı Cihān-ārā: 

290a/1, 290a/6, 290a/7, 290a/15, 

290a/16, 290a/24, 290b/2, 290b/3, 

290b/4, 290b/6, 290b/7, 290b/8, 

290b/9, 290b/12, 290b/13, 290b/15, 

290b/16, 290b/19, 290b/20, 

290b/21, 290b/22, 290b/23, 

290b/24, 291a/4, 291a/6, 291a/8, 

291a/10, 291a/15, 317b/24, 

317b/25, 318a/5, 318a/20, 318a/22, 

318a/24, 318b/2, 318b/3, 318b/8, 

318b/11, 318b/15, 318b/21, 

318b/23, 318b/24, 319a/9, 319a/11, 

319a/13, 319a/15, 319a/20, 319a/21, 

319a/22, 319a/25, 319b/5, 319b/6, 

319b/7, 319b/8, 319b/9, 319b/12, 

319b/20, 319b/23, 319b/25, 320a/1, 

320a/2, 320a/3, 320a/4, 320a/10, 

320a/11, 320a/15, 320a/16, 320a/18, 
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320a/23, 320a/25, 320b/2, 320b/3, 

320b/4, 320b/5, 320b/6, 320b/16, 

320b/22, 320b/23, 320b/24, 

321a/21, 321a/25, 321b/2, 321b/24, 

322a/3, 322a/5, 322a/7, 322a/12, 

322a/13, 322a/14, 322a/15, 322a/16, 

322a/17, 322a/22, 322a/24, 322a/25, 

322b/1, 322b/2, 322b/5, 322b/6, 

322b/7, 322b/8, 322b/10, 322b/15, 

322b/18, 322b/20, 322b/21, 

322b/22, 322b/24, 323a/1, 323a/3, 

323a/3-4, 323a/6, 323a/7, 323a/9, 

323a/13, 323a/16, 323a/19, 323a/20, 

323b/6, 323b/7, 323b/8, 323b/9, 

323b/11, 323b/15, 323b/17, 

323b/21, 323b/22, 323b/23, 

323b/24, 323b/25, 324a/2, 324a/3, 

324a/8, 324a/10, 324a/12, 324a/13, 

324a/14, 324a/18, 324a/20, 324a/22, 

324b/7, 325b/14, 325b/15, 325b/16, 

325b/21, 325b/22, 325b/23, 326a/5, 

326a/6, 326a/8, 326a/12, 326a/13, 

326a/15, 326a/17, 326a/18, 326a/22, 

326a/24, 326a/25, 326b/3-4, 326b/7, 

326b/10, 326b/14, 327a/6, 327a/9, 

327a/18, 327a/21, 327a/22, 327a/24, 

327b/2, 327b/3, 327b/6-7, 327b/9, 

327b/10, 327b/13, 327b/18, 

327b/19, 327b/21, 327b/24, 328a/3, 

328a/9, 328a/17, 328a/19, 328a/20, 

328a/21, 328a/22, 328a/23, 328a/24, 

328b/1, 328b/2, 328b/5, 328b/6, 

328b/7, 328b/9, 328b/11, 328b/13, 

328b/16, 328b/18, 328b/21, 

328b/22, 328b/23, 328b/24, 

328b/25, 329a/2, 329a/4, 329a/6, 

329a/8, 329a/13, 329a/16, 329a/17, 

329a/19, 329a/22, 329a/24, 

329b/10, 329b/12, 329b/13, 

329b/15, 329b/16, 329b/17, 

329b/19, 329b/23, 329b/24, 330a/3, 

330a/4, 330a/6, 330a/7, 330a/8, 

330a/10, 330a/11, 330a/13, 330a/14, 

330a/15, 330a/17, 330a/18, 330a/19, 

330a/21, 330a/24, 330b/1, 330b/2, 

330b/3, 330b/4, 330b/5, 330b/6, 

330b/8, 330b/19, 330b/20-21, 

330b/25, 331a/4, 331a/6, 331a/8, 

331a/11, 331a/12, 331a/15, 331a/17, 

331a/19, 331a/21, 331a/22, 331a/23, 

331b/6, 331b/8, 331b/9, 331b/11, 

331b/12, 331b/16, 331b/18, 

331b/19, 331b/21, 331b/22, 

331b/23, 332a/3, 332a/10, 332a/13, 

332a/16, 332a/17, 332a/18, 332a/20, 

332a/23, 332a/24, 332b/3, 332b/5, 

332b/7, 332b/9, 332b/11, 332b/12, 

332b/13, 332b/14, 332b/17, 

332b/19, 332b/21, 332b/22, 

332b/23, 332b/24, 332b/25, 333a/1, 

333a/2, 333a/4, 333a/5, 333a/10, 

333a/11, 333a/13-14, 333b/18, 

333b/20, 333b/22, 333b/23, 334a/1, 

334a/3, 334a/11, 334a/12, 334a/14, 

334a/16, 334a/18, 334a/24, 334b/1, 

334b/2, 334b/3, 334b/5, 334b/6, 
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334b/10, 334b/12, 334b/14, 

334b/15, 334b/18-19, 334b/21, 

334b/24, 335a/2, 335a/5, 335a/7, 

335a/9-10, 335a/11, 335a/12-13, 

335a/14, 335a/15, 335a/17, 335a/20, 

335a/22, 335b/1, 335b/3, 335b/5, 

335b/6-7, 335b/8, 335b/9, 335b/13, 

335b/15, 335b/16, 335b/17, 

335b/20, 335b/21, 336a/3, 336a/8, 

336a/9, 336a/11, 336a/14, 336a/16, 

336a/17, 336a/18, 336a/19, 336a/20, 

336a/22, 336a/25, 336b/1, 336b/3, 

336b/4, 336b/5, 336b/6, 336b/11, 

336b/13, 336b/14, 336b/15, 

336b/17, 336b/20, 336b/21, 

336b/22, 336b/23, 336b/25, 337a/2, 

337a/3, 337a/5, 337a/7, 337a/8, 

337a/12, 337a/13, 337a/14, 337a/17, 

337a/21, 337a/22, 337a/25, 337b/2, 

337b/3, 337b/23, 337b/25, 338a/1, 

338a/3, 338a/4, 338a/8, 338a/16, 

338a/19, 338b/23, 338b/24, 339a/9, 

339a/11, 338a/13, 338a/15, 338a/18, 

338a/19, 339b/5, 339b/11, 339b/14, 

339b/22, 339b/23, 339b/24, 

339b/25, 340a/2, 340a/4, 340a/6, 

340a/8, 340a/10, 340a/11, 340a/13, 

340a/14, 340a/15, 340a/23, 340a/25, 

340b/1, 340b/5, 340b/7, 340b/10, 

340b/14, 340b/18, 340b/21, 

340b/22, 340b/23, 341a/1, 341a/2, 

341a/5, 341a/6, 341a/9, 341a/10, 

341a/13, 341a/14, 341a/15, 341a/18, 

341a/19, 341a/20, 341a/23, 341a/24, 

341b/2, 341b/6, 341b/15, 341b/16, 

341b/18, 341b/19, 341b/20, 

341b/21-22, 341b/24, 341b/25, 

342a/5, 342a/7, 342a/13, 342a/14, 

342a/15, 342a/16, 342a/19, 342b/1, 

342b/9, 342b/11, 342b/12, 342b/14, 

342b/19, 342b/22, 343a/1, 343a/3, 

343a/4, 343a/6, 343a/7, 343a/10, 

343a/11, 343a/13, 343a/16, 343a/19, 

343a/23, 343a/24, 343b/1, 343b/2, 

343b/4, 343b/6, 343b/13, 343b/16, 

343b/18, 343b/19, 343b/20, 

343b/25, 344a/1, 344a/2, 344a/6, 

344a/7, 344a/8, 344a/12, 344a/15, 

344a/18, 344a/19, 344a/23, 344b/4, 

344b/18, 344b/25, 348a/9, 348a/15, 

348a/16, 348a/23, 348b/1, 348b/5, 

348b/7, 348b/8, 348b/9, 348b/14, 

348b/16, 348b/17, 348b/18, 

348b/20, 349a/3, 349a/9, 349a/11, 

349a/23, 349a/25, 349b/23, 

349b/24, 350a/2, 350a/22, 350a/25, 

350b/1, 350b/3, 350b/4, 350b/5, 

350b/6, 350b/25, 351a/17, 351a/20, 

351a/21, 351a/22, 351b/4, 351b/10, 

352a/3, 352a/6, 352a/9, 352a/10, 

352b/8, 352b/9, 354a/3, 354a/7, 

354a/8, 354a/9, 354b/6, 354b/7, 

354b/12-13, 354b/15, 354b/20, 

354b/21, 354b/24, 354b/25, 355a/1, 

355a/3, 355a/4, 355a/5, 355a/6, 

355a/16, 355a/18, 355a/21, 355a/22, 
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355a/23, 355b/2, 355b/4, 355b/10, 

355b/11, 355b/12, 355b/13, 

355b/17, 355b/22, 355b/24-25, 

356a/3, 356a/4, 356a/6, 356a/8, 

356a/10, 356a/18, 356a/19, 

356a/21,356a/23, 356b/3, 356b/4, 

356b/7, 356b/10, 356b/11, 356b/12, 

356b/13, 356b/20, 357a/1, 357a/1, 

357a/3, 357a/4, 357a/5, 357a/7, 

357a/9, 357a/13, 357a/15, 357a/18, 

357a/19, 357a/20, 357a/22, 357b/5, 

358a/8, 358a/14, 358a/15, 358a/16-

17, 358a/19, 358a/20, 358a/25, 

358b/4, 358b/9, 358b/13, 360a/15, 

360a/16, 360a/18, 360a/18-19, 

360a/21, 360a/22, 360b/1, 360b/2, 

360b/4, 360b/9, 360b/19, 360b/20, 

360b/21, 360b/22, 361a/1, 361a/2, 

361a/8-9, 361a/18, 361a/20, 

361a/24, 361b/4, 361b/5, 361b/7, 

361b/9, 361b/10, 362a/2, 362a/5, 

362a/6, 362a/14, 362a/15, 362b/3, 

362b/5, 362b/7, 362b/8, 362b/9, 

362b/13, 362b/15, 362b/17, 

362b/20, 362b/21, 362b/23, 

362b/25, 363a/1, 363a/2, 363a/4, 

363a/6, 363a/11, 363a/14, 363a/20, 

363a/25, 363b/1, 363b/2, 363b/7, 

363b/12, 363b/13, 363b/16, 

363b/17, 363b/21, 363b/23, 363b/5, 

364a/1-2, 364a/10, 364a/13, 

364a/20, 364a/22, 364b/11, 

364b/12, 364b/14, 364b/15, 

364b/17, 364b/23-24, 364b/25, 

365a/3, 365a/10, 365a/11, 365a/15, 

365a/16, 365a/17, 365a/18, 365a/23, 

365a/24, 365b/3, 365b/7, 365b/11, 

365b/15, 365b/16, 365b/18, 

365b/19, 365b/25, 366a/5, 366a/7, 

366a/13, 366a/15,366a/16, 366a/20, 

366b/9, 366b/18, 366b/19, 366b/21, 

366b/24, 367a/4, 367a/5-6, 367a/7, 

367a/8, 368a/2, 368a/5, 368a/9, 

368a/16, 368a/17, 368a/19-20, 

368b/12, 368b/13, 368b/20, 

368b/21, 368b/22, 369a/2, 369a/6, 

369a/23, 369b/4, 369b/7, 369b/22, 

369b/23, 370a/3, 370a/6, 370a/8, 

370a/9, 370a/10, 370a/12, 370a/13, 

370a/18, 370a/21, 370a/22, 370a/23, 

370b/1, 370b/2, 370b/3, 370b/4, 

370b/6, 370b/8, 370b/10, 370b/11-

12, 371a/4, 371a/11, 371a/16, 

371a/19, 371a/24, 371a/25, 371b/5, 

371b/6, 371b/7, 371b/13, 371b/14, 

371b/18, 371b/21, 371b/23, 372a/3, 

372a/5, 372a/16, 372a/17, 372a/22, 

372a/24, 372b/1, 372b/2, 372b/12, 

372b/17, 372b/18, 372b/19, 

372b/22, 372b/24, 372b/24, 373a/1, 

373a/2, 373a/3, 373a/8, 373a/10, 

373a/13, 373a/14, 373a/15, 

373a/16-17, 373a/20, 373a/21, 

373a/23, 373b/6, 373b/7, 373b/9, 

373b/10, 373b/11, 373b/12, 

373b/12-13, 373b/16, 373b/22, 
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373b/23, 374a/2, 374a/3, 374a/4, 

374a/5, 374a/8, 374a/11, 374a/12, 

374a/14, 374a/15, 374a/17, 374a/19, 

374a/23, 374a/24, 374a/25, 374b/5, 

374b/11, 374b/12, 374b/13, 

374b/15-16, 374b/17, 374b/20, 

374b/22, 374b/23, 374b/24, 

374b/25, 375a/1, 375a/2, 375a/3, 

375a/6, 375a/15, 375a/17, 375a/18, 

375a/20, 375a/21, 375a/25, 375b/1, 

375b/5, 375b/7, 375b/8, 375b/9, 

375b/10, 375b/13, 375b/17, 

375b/19, 376a/3, 376a/4, 376a/6, 

376a/21-22, 376b/8, 377a/8, 

377a/10, 377a/11, 377a/12, 

377a/14-15, 377a/17, 377a/19, 

377a/20 377a/21, 377b/1, 377b/2, 

377b/10, 377b/13, 377b/16, 

377b/18, 377b/21, 377b/25, 

378a/10, 378a/14, 378a/17, 378a/18, 

378a/19, 378a/19-20 378a/21, 

378a/25, 378b/1, 378b/2, 378b/3, 

378b/5, 378b/6, 378b/8, 378b/9, 

378b/10, 378b/12, 378b/15, 

378b/16, 379a/7, 379b/2, 379b/4, 

379b/5, 379b/6, 379b/8, 379b/10, 

379b/14, 379b/16, 379b/25, 380a/1, 

380a/4, 380a/5, 380a/9, 380a/11, 

380a/12-13, 380a/13, 380a/15, 

380a/18, 380a/19-20, 380a/21, 

380a/24, 380a/25, 380b/1, 380b/3, 

380b/5, 380b/6, 380b/10, 380b/14, 

380b/15-16, 380b/17, 380b/19, 

380b/20, 380b/22, 381a/2-3, 381a/3, 

381a/4, 381a/6, 381a/7, 381a/9, 

381a/10, 381a/11, 381a/12-13, 

381a/14, 381a/18, 381a/19, 381a/22, 

381a/23, 381b/2, 381b/6, 381b/7, 

381b/8, 381b/10, 381b/12-13, 

381b/23, 381b/24, 382a/2, 382a/11, 

382a/12, 382a/13, 382a/16, 382a/17, 

382a/18, 382a/19, 382a/20, 382a/21, 

382a/23, 382a/24, 382a/25, 382b/2, 

382b/3, 382b/4, 382b/5, 382b/6, 

382b/7, 382b/8, 382b/9, 382b/12, 

382b/13, 382b/15, 382b/16, 

382b/17-18, 382b/18, 382b/20, 

382b/25, 383a/1, 383a/3, 383a/7, 

383a/8, 383a/14, 383a/16, 383a/18, 

383a/19, 383a/22, 383a/23, 383a/25, 

383b/1, 383b/4, 383b/5, 383b/9, 

383b/11, 383b/12, 383b/13, 

383b/15, 383b/17, 383b/18-19, 

383b/19, 383b/20, 383b/21, 

383b/22, 383b/23, 384a/2, 384a/3, 

384a/5, 384a/6, 384a/8, 384a/9, 

384a/10, 384a/11, 384a/12, 384a/13, 

384a/16, 384a/18, 384a/25, 384b/2, 

384b/3, 384b/5, 384b/6, 384b/11, 

384b/12, 384b/13, 384b/18, 

384b/23, 384b/24, 385a/15, 

385a/16, 385a/17, 385a/19, 385a/20, 

385a/21, 385a/22, 385a/23, 385a/24, 

385a/25, 385b/1, 385b/2, 385b/3, 

385b/4, 385b/6, 385b/7-8, 385b/10, 

385b/11, 385b/12, 385b/13, 
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385b/14, 385b/15, 385b/16, 

385b/17, 385b/18, 385b/19, 

385b/20, 385b/21, 385b/22, 

385b/23, 385b/24, 386a/5, 386a/9, 

386a/10, 386a/15, 386a/20-21, 

386a/22, 386a/25, 386b/2, 386b/4, 

386b/5, 386b/5-6, 386b/7, 386b/10, 

386b/12, 386b/13, 386b/14, 

386b/16, 386b/17, 386b/19, 

386b/21, 386b/24, 387a/1, 387a/3, 

387a/4, 387a/6, 393b/24, 400b/9, 

400b/10, 400b/14, 405a/20, 

405a/21, 405b/2, 408a/1, 408a/3, 

408a/4, 408a/6, 408a/7, 408a/8, 

408a/17, 408b/12, 408b/15, 

409b/22. 

Cihān-baħş-ı Cihān-ārā [Kişi adı]: 

Feramurz’un oğlu ve Rüstem’in 

torunu. 317b/18, 317b/19, 317b/20, 

317b/21, 317b/23, 318a/3, 318a/7, 

318a/12, 318a/17, 318a/19, 318b/6, 

318b/10, 318b/12, 318b/19, 

318b/25, 319b/10, 320b/18, 322a/2, 

322a/4, 332a/7, 348b/25, 352a/5, 

355b/13-14, 364a/3, 377a/5, 

380a/12, 381b/18, 384b/17-18, 

386a/13, 386b/19, 400b/8, 408a/1, 

408a/15, 408b/15. 

Cihān-baħş-ı ǾĀlem ārā bk. Cihān-baħş-

ı Cihān-ārā: 320a/19, 320a/20. 

Cihān-gįr bk. Cihān-gįr ibn-i Rüstem: 

290a/10, 380a/4, 380a/5, 380a/7, 

380a/8, 380a/9, 380a/11, 380a/14, 

380a/15,380a/17, 380a/20, 380a/22, 

380a/23, 380a/24, 380b/2, 380b/3, 

380b/5, 380b/7, 380b/8, 380b/10, 

380b/12. 

Cihān-gįr ibn-i Rüstem [Kişi adı]: 

Rüstem’in oğlu ve Feramurz’un 

kardeşi 380a/4. 

 

-Ç- 

Çāpūr-ı Hindį [Kişi adı]: 340a/8.  

Çenkūş Ĥabeş [Kişi adı]: 303b/2.  

 

-D- 

Đaĥĥāk-ı Mārį [Kişi adı]: Eski İran 

mitolojisinde, Hint-İran ortak 

geleneğinden kalma insan vücutlu 

ejder veya ejder görünümlü insan 

295b/19-20.  

Dāvud [Kişi adı]: Davut Peygamber 

338a/17, 392b/21. 

Deli Bānū [Kişi adı]: 295a/10, 298a/4, 

298b/13, 300a/7, 300a/9, 300a/21, 

300a/22, 315a/16, 316a/10, 

400b/12, 409b/13. 

Delü Bānū bk. Deli Bānū: 293b/18, 

297b/23, 300b/3, 316a/13, 316a/15, 

316a/20, 316a/25. 

Depe Dil-güşā [Yer adı]: 377a/24, 

378b/13. 
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Der-bend-i Kāş [Yer adı]: 399b/25, 

400a/20, 400b/2, 400b/4. 

Der-bend-i Tārħān [Yer adı]: 303a/12. 

Der-bend-i Tārħān [Yer adı]: 303a/12. 

Der-bend-i Tengnā [Yer adı]: 375a/12, 

375a/14, 375a/15, 375b/11. 

Deşt-i Ķara [Yer adı]: 416b/4. 

Deşt-i Serā [Yer adı]: 389a/5, 393a/11, 

393b/20, 395b/18, 396a/4, 396a/7, 

396b/18, 396b/23, 402a/1, 402b/8. 

Dįrdāy-ı Zenge [Kişi adı]: 376b/24. 

Dost [Kişi adı]: 303a/6. 

Duħt Bānū bk. Cihān Duħt Bānū: 

337b/9. 

 

-E- 

Ebreş bk. Ebreş-i Gül-endām-ı Baĥrį: 

284b/14, 284b/21, 287a/7, 288a/4, 

296b/5, 310b/19, 317b/2, 378b/7, 

383b/1, 402a/19, 410a/17, 413b/6, 

414a/14, 414b/21, 416a/11, 416b/1, 

416b/5, 416b/22, 416b/25, 417a/1, 

417a/5, 417a/9, 417a/10, 418a/18, 

418a/21, 418b/2, 418b/19, 418b/24. 

Ebreş-i Gül-endām bk. Ebreş-i Gül-

endām-ı Baĥrį: 287a/14, 294a/4, 

383a/7, 384a/9, 385b/3, 385b/7, 

390a/17, 392a/25, 392b/17, 

398b/24, 399a/4, 402a/8, 410a/8-9, 

412b/9, 413a/2, 413b/9, 416b/20-21, 

416b/25. 

Ebreş-i Gül-endām-ı Baĥrį [Hayvan 

adı]: Rüstem’in atı 382b/19, 

383a/21, 384a/22, 384b/22. 

Edhem-i Evren-gūş-ı Baĥrį bk. Evren-

gūş: 326a/6, 327b/11, 328a/9, 

328b/12. 

Edşįr-gįr [Kişi adı]: 415b/11. 

Efrāsiyāb bk. Efrāsiyāb Ħān: 284b/1, 

284b/3, 284b/6, 284b/19, 284b/20, 

284b/21, 284b/23, 288b/4, 288b/6, 

288b/9, 288b/11, 288b/14, 288b/19, 

288b/21, 288b/23, 289a/3, 289a/7, 

289a/9, 289a/14, 289a/16, 289b/1, 

292a/22, 292a/23, 292b/1, 293a/16, 

294a/9, 294a/10, 294a/11, 294a/13, 

294a/21, 294b/3, 294b/4, 294b/6, 

294b/21, 295a/3, 295a/10, 295a/15, 

295a/25, 295b/12, 295b/14, 

295b/16, 295b/22, 295b/23, 

295b/24, 295b/25, 296a/2, 296a/14, 

296b/10, 296b/11, 296b/13, 

296b/21, 297a/5, 297a/21, 298a/9, 

298a/10, 298a/11, 298b/5, 298b/5, 

298b/9, 298b/10, 298b/11, 298b/13, 

298b/14, 298b/15, 298b/16, 

298b/18, 298b/21, 298b/22, 

298b/24, 298b/25, 299a/1, 299a/2, 

299a/4, 299a/6, 299a/7, 299a/8, 

299a/11, 299a/12, 299a/14, 299a/15, 

299a/16, 299a/17, 299a/19, 299a/20, 

299b/1, 299b/2, 299b/3, 299b/4, 

299b/8, 300b/14, 300b/15, 300b/16, 
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300b/18, 300b/19, 300b/20, 301a/3, 

301a/4, 301a/5, 301a/7, 301a/9, 

301a/15, 301b/22, 301a/11, 

301a/17, 302b/12, 302b/13, 

302b/15, 302b/16, 302b/17, 

302b/18, 302b/21, 303a/4, 303a/18, 

303b/3, 303b/4, 303b/7, 303b/9, 

303b/18, 303b/22, 303b/24, 

304a/25, 304b/1, 304b/2, 304b/4, 

304b/8, 305a/3, 305a/5, 305a/6, 

305a/13, 305a/16, 305a/23, 305b/3, 

306a/2, 306a/3, 306a/5, 306a/7, 

306a/14, 306a/15, 306a/17, 306a/19, 

306a/21, 306b/15, 306b/24, 

306b/25, 307a/1, 307a/2, 307a/7, 

307a/8, 307a/18, 307b/3, 307b/6, 

307b/7, 307b/8, 307b/10, 307b/12, 

307b/15, 307b/16, 307b/18, 

307b/20, 307b/21, 307b/22, 308a/1, 

308a/2, 308a/3, 308a/5, 308a/6, 

308a/7, 308a/14, 308a/16, 308a/17, 

308a/18, 308a/23, 308a/25, 308b/2, 

308b/4, 308b/12, 308b/17, 308b/20, 

308b/22, 308b/23, 308b/24, 

308b/25, 309a/1, 309a/3, 309a/10, 

309a/14, 309a/15, 309a/16, 309a/17, 

309a/20, 309a/21, 309b/1, 309b/9, 

309b/15, 309b/22, 310a/2, 310a/4, 

310a/6, 310a/7, 310a/10, 310a/13, 

310a/19, 310a/20, 310a/22, 310a/24, 

310a/25, 310b/1, 310b/3, 310b/4, 

310b/5, 310b/7, 310b/8, 310b/9, 

310b/11, 310b/12, 310b/14, 

310b/17, 310b/19, 310b/20, 

310b/21, 310b/22, 310b/23, 

310b/24, 311a/2, 311a/5, 311a/6, 

311a/7, 311a/9, 311a/10, 311a/13, 

311a/15, 311a/17, 311a/18, 311a/19, 

311b/7, 311b/16, 311b/22, 311b/25, 

312b/10, 312b/16, 312b/18, 316b/5, 

317a/16, 317a/19, 317a/22, 317a/23, 

317b/5, 317b/7, 317b/14, 375a/9, 

375a/11, 375a/16, 375b/13, 

375b/15, 397a/2, 397a/25, 397b/11, 

397b/12, 397b/20, 399b/19, 400a/1, 

400a/2, 403a/7, 403a/10, 403a/14, 

403a/15, 403a/20, 403a/22, 403b/3, 

403b/5, 403b/6, 403b/11, 404a/7, 

404a/12, 404a/14, 404a/16, 404a/19, 

404a/21, 404b/4, 404b/7, 404b/8, 

404b/10, 404b/15, 405a/2, 408a/21, 

408b/4, 408b/8, 408b/11, 409b/10, 

411a/12, 411a/17, 411a/19, 411a/21, 

411a/22, 411a/24, 411a/25, 411b/2, 

411b/8. 

Efrāsiyāb Ħān [Kişi adı]: Peşeng 

Han’ın oğlu ve Turan padişahı 

291b/1, 292b/8, 292b/24, 299a/22, 

301a/12, 301a/14, 304a/19, 305a/21, 

308b/21, 309a/9, 310a/3, 311b/14, 

312a/25, 312b/2-3, 379a/2, 397a/14, 

404b/24-25, 407a/23, 411a/11. 

Ehrimān [Kişi adı]: 380b/21, 381a/8, 

381a/9, 381a/11, 381a/13. 

Ekvāl bk. Ekvāl Nerre: 295b/21. 
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Ekvāl Nerre [Kişi adı]: 295b/23, 

295b/24, 296a/1, 297b/21, 297b/24, 

298a/1, 298a/3. 

Ekvās bk. Ekvās Türk: 284b/4, 284b/9, 

284b/10, 284b/14, 284b/15, 

284b/16, 284b/17, 284b/18, 

294b/10, 294b/14, 294b/16, 

294b/17, 294b/18.  

Ekvās Türk [Kişi adı]: Pįlsem oğlu ve 

Efrasiyāb’ın askerlerinden biri 

284b/3, 284b/4, 284b/8, 284b/10-

11, 284b/13, 294b/9, 294b/12, 

294b/14, 294b/17. 

Elgūb [Kişi adı]: 329a/5. 

Elmās bk. Elmās-ı Hindį: 340a/2. 

Elmās-ı Hindį [Kişi adı]: 339b/23, 

339b/25, 340a/3, 340a/5, 340a/7. 

Endelüs [Yer adı]: 320b/7, 320b/18, 

320b/24, 321a/4, 321a/7, 321a/14, 

321a/16, 321a/17, 324a/19, 324a/24, 

324b/9, 325a/17, 325a/18, 325b/8, 

325b/18, 326b/15, 326b/24, 

327a/13, 328a/14, 328a/15, 328a/19, 

328b/7, 329a/10, 330b/11, 335a/21, 

335b/1, 344b/19, 376b/16. 

Enher Şāh [Kişi adı]:  308b/9, 308b/12, 

308b/13, 308b/15, 308b/16, 

308b/23, 308b/25, 309a/1, 309a/4, 

309a/7. 

Enkiyā [Kişi adı]: 379b/9. 

Envār [Kişi adı]: 376b/19. 

Enver-ābād [Yer adı]: 325a-2, 325a/24. 

Erdeşįr-i Çįnį [Kişi adı]: 303a/7. 

Erħān-ı Bülend-āvāz [Kişi adı]: 329a/1. 

Eşkūh [Kişi adı]: 403a/17, 403a/24, 

403a/25, 403b/23, 405b/15, 

407b/22, 408a/10. 

Eşkūh-ı Türkistānį bk. Eşkūh: 405b/8. 

Evhem-i Evren-gūş-ı Baĥrį bk. Evren-

gūş: 320a/21, 321b/24, 322b/15-16. 

Evren-gūş bk. Evren-gūş-ı Baĥrį: 

320a/1, 320a/3, 320a/4, 322a/4, 

329b/8, 375b/5, 383b/14. 

Evren-gūş-ı Baĥrį [Hayvan adı]: Cihan-

bahş’ın atı 319b/16, 323b/9, 

325b/22-23, 327b/13, 330b/19, 

332a/7, 334b/9, 335b/7-8, 337a/22, 

339b/19, 339b/23, 343b/3, 355b/6, 

356a/4, 357a/14, 361a/1, 361a/20, 

362b/4, 363a/7, 363b/21, 363b/25, 

364b/15, 364b/17, 364b/25, 366a/8, 

366a/10, 369a/24, 370a/3, 370a/14, 

370b/1, 372a/5-6, 372a/18, 372a/22, 

372b/13, 373b/14, 377a/6, 377a/7-8, 

377a/16, 378a/4, 380b/10, 381a/12, 

381a/20, 381a/21, 381b/18, 

382a/19, 382b/6, 383b/13, 384a/25, 

284b/25, 285b/7, 386b/12. 

Evren-i Ser-āhen-ten [Hayvan adı]: 

412a/16. 

 

-F- 
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Felįhāy bk. Felįhāy-ı Hindį: 339b/3, 

359b/7, 368b/21, 368b/23, 369a/2, 

369a/16, 369a/18, 369a/19. 

Felįhāy-ı Hindį [Kişi adı]: Cihan-abad 

şahı Cihan Şah pehlivanı 336a/14, 

339b/1, 358b/9, 358b/10, 358b/21, 

359b/2, 359b/3, 359b/8, 369a/5, 

369a/8, 369a/11-12, 369a/19, 

369b/4, 372a/13. 

Felįhāy-ı Ķūlād Kemān bk. Felįhāy-ı 

Hindį: 336a/5, 336a/8, 336a/18, 

336a/25-336b/1, 336b/25, 338b/23, 

339a/21, 343b/20. 

Feraħ bk. Feraĥ Şāh: 400b/2, 401b/21, 

401b/25, 402a/2, 402a/3, 402a/6, 

402a/22, 402b/1, 402b/4, 402b/5. 

Feraĥ Şāh [Kişi adı]: 387a/9, 387a/10. 

Ferāhim bk. Ferāhim Şāh: 304b/2. 

Ferāhim Şāh [Kişi adı]: 304b/1, 304b/2, 

304b/24, 305a/4. 

Ferāmurź bk. Ferāmurź Şāh: 285b/18, 

286b/8, 286b/12, 286b/14, 286b/15, 

286b/16, 286b/19, 286b/23, 

286b/24, 286b/25, 287a/1, 287a/, 

287a/8, 289b/25, 290a/3, 290a/8, 

290a/9, 290a/15, 290b/25, 291a/1, 

291a/2, 291a/3, 291a/7, 291a/9, 

291a/11, 293b/11, 295a/23, 

297b/23, 297b/25, 298a/1, 298a/3, 

298a/4, 298a/6, 298a/7, 298b/14, 

298b/16, 298b/17, 298b/21, 299a/6, 

299a/7, 299a/9, 299a/20, 299a/24, 

299b/5, 299b/6, 299b/7, 299b/8, 

299b/9, 299b/10, 299b/11, 299b/14, 

300b/14, 300b/15, 300b/17, 

300b/25, 301a/2, 301a/3, 301a/15, 

301a/16, 301a/18, 301a/20, 301a/21, 

301a/22, 301a/23, 301a/25, 301b/2, 

301b/3, 301b/5, 301b/8, 301b/14, 

301b/16, 301b/18, 302a/1, 302a/2, 

302a/5, 302a/6, 302a/7, 302a/8, 

302a/10, 302a/11, 302a/14, 302a/17, 

302b/7, 302b/8, 302b/9, 302b/10, 

302b/11, 302b/13, 302b/14, 

302b/19, 302b/22, 302b/24, 

302b/25, 303a/1, 303a/8, 303a/9, 

303a/10, 303a/12, 303a/13, 303a/15, 

303a/16, 303a/17, 303a/20, 303a/21, 

303a/23, 303a/25, 303b/1, 303b/5, 

303b/6, 303b/7, 303b/9, 303b/10, 

303b/12, 304a/19, 304a/20, 

304a/21, 304a/23, 304a/25, 304b/4, 

304b/11, 305a/8, 305a/18, 305a/19, 

305b/5, 305b/10, 305b/12, 305b/13, 

305b/15, 305b/16, 305b/18, 306a/6, 

306a/10, 306a/11, 306a/15, 306a/17, 

306a/20, 306a/22, 306a/23, 306b/2, 

306b/3, 306b/4, 306b/5, 306b/8, 

306b/9, 306b/10, 306b/11, 306b/13, 

306b/17, 306b/20, 306b/21, 

306b/22, 307a/5, 307a/11, 307a/22, 

307b/8, 307b/9, 307b/12, 307b/13, 

307b/14, 307b/15, 307b/19, 

307b/20, 307b/22, 307b/24, 308a/1, 

308a/2, 308a/3, 310b/7, 310b/9, 
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310b/10, 310b/13, 310b/14, 

310b/16, 312b/23, 313a/3, 314b/3, 

315b/7, 315b/9, 315b/10, 315b/11, 

315b/12, 315b/13, 315b/14, 

315b/17, 315b/18, 315b/19, 

315b/20, 315b/21, 315b/23, 

315b/24, 316a/2, 316b/19, 316b/22, 

316b/23, 316b/24, 316b/25, 317a/1, 

317a/4, 317a/5, 317a/6, 317a/8, 

317a/9, 317a/10, 317a/12, 317a/13, 

317a/18, 317a/21, 317a/23, 317a/24, 

317a/25, 317b/3, 317b/10, 317b/16, 

317b/19, 376a/9, 376a/12, 376a/13, 

376a/16, 376a/18, 376b/8, 377a/9, 

377a/14, 380a/4, 380a/9, 380a/10, 

380a/12, 380b/11, 381a/15, 

381a/16, 381b/3, 381b/7, 381b/9, 

386b/1, 386b/2, 386b/3, 386b/9, 

386b/12, 386b/13, 386b/18, 387a/2, 

387a/18, 390b/16, 390b/17, 

390b/18, 390b/19, 390b/20, 

390b/21, 390b/22, 390b/23, 

390b/24, 390b/25, 391a/1, 391a/3, 

391a/4, 391a/6, 391a/8, 391a/11, 

391a/12, 391a/13, 391a/14, 391a/15, 

391a/17, 391a/18, 391a/20, 391a/21, 

391a/22, 391a/23, 391a/24, 391b/3, 

391b/5, 391b/6, 391b/7, 391b/8, 

391b/9, 391b/10, 391b/11, 391b/13, 

391b/15, 391b/16, 391b/19, 

391b/20, 391b/21, 391b/22, 392a/8, 

393a/13, 393b/8, 396b/25, 397b/17, 

398a/1, 398b/21, 400b/16, 400b/17, 

400b/22, 401b/15, 402b/16, 

405a/17, 405a/18, 405a/20, 405b/2, 

406b/8, 406b/12, 406b/13, 406b/14, 

406b/18, 406b/19, 406b/20, 

406b/21, 406b/24, 407a/1, 407a/4, 

407a/6, 407a/8, 407a/10, 407a/11, 

407a/13, 407a/14, 407a/16, 407a/17, 

407a/18, 407a/19, 407a/20, 407a/22, 

407a/24, 407a/25, 407b/2, 407b/4, 

407b/5, 407b/8, 407b/9, 407b/10, 

407b/11, 407b/12, 407b/14, 

408a/19, 408a/20, 408a/23, 408a/24, 

408b/1, 408b/2, 408b/3, 408b/4, 

408b/5, 408b/7, 408b/9, 408b/11, 

408b/13, 408b/14, 408b/15, 

408b/19, 409a/4, 409a/22, 409b/7, 

409b/19, 409b/20, 409b/21, 

409b/22, 409b/23, 409b/24, 

409b/25, 410a/1, 410a/3, 410b/6, 

410b/10, 410b/12, 410b/13, 

410b/14, 410b/15, 410b/18, 

410b/19, 410b/22, 411a/1, 411a/2, 

411a/3, 411a/4, 411a/7, 411a/8, 

411a/9, 411a/12, 411a/13, 411a/14, 

411a/22, 411a/25, 411b/2, 411b/3, 

411b/6, 411b/7, 411b/9, 411b/10, 

411b/13, 411b/14, 411b/15, 412a/2, 

412a/4, 412a/5, 412a/7, 412a/12, 

412a/15, 412a/17, 412a/19, 412b/1, 

412b/2, 412b/3, 412b/4, 412b/6, 

412b/10, 412b/12, 412b/14, 

412b/17, 412b/19, 412b/20, 

412b/21, 412b/22, 413a/2, 413a/4, 
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413a/6, 413a/8, 413a/9, 413a/10, 

413a/11, 413a/12, 413a/13, 413a/16, 

413a/19, 413a/21, 413a/24, 413a/25, 

413b/3, 413b/4, 413b/7, 413b/8, 

413b/25, 414a/2, 414a/4, 414a/5, 

414a/6, 414a/7, 414a/8, 414a/9, 

414a/15, 414a/16, 414a/19, 414a/20, 

414a/21, 414a/22, 414a/23, 414a/24, 

414b/1, 414b/14, 414b/15, 414b/17, 

414b/19, 414b/20, 414b/21, 

414b/22. 

Ferāmurź Şāh [Kişi adı]: Rüstem’in 

oğlu. 317a/19. 

Ferāmurź-ı Dilįr bk. Ferāmurź Şāh: 

286b/15, 286b/17, 286b/20, 

286b/22, 411b/21. 

Ferhād bk. Ferhād Kūh: 285b/18, 

303a/22, 303a/24, 379b/10, 

399b/20, 399b/21, 399b/24, 

400a/17, 400b/4, 400b/5, 400b/6, 

400b/17, 400b/22, 401a/13, 

401a/16, 401a/19, 401b/3, 401b/5, 

401b/6, 401b/13, 401b/16, 402a/9, 

402a/12, 402a/13. 

Ferhād Ħūristānį [Kişi adı]: 399b/16. 

Ferhād Kūh [Kişi adı]: 303a/8, 303a/20. 

Ferħunde Bānū [Kişi adı]: 377a/25, 

377b/1, 377b/14, 377b/14, 377b/24. 

Ferįborz [Kişi adı]: 397a/3, 397a/4, 

397a/6, 397a/8, 397a/9, 397a/17, 

397a/25, 397b/7, 397b/11, 397b/12, 

397b/20, 398a/13, 398a/14, 

398a/15, 398a/20. 

Ferįdūn bk. Ferįdūn-ı Ferruħ-zād: 

290a/4, 296a/13. 

Ferįdūn-ı Ferruħ-nejād bk. Ferįdūn-ı 

Ferruħ-zād: 389a/22-23. 

Ferįdūn-ı Ferruħ-zād [Kişi adı]: 296a/9. 

Ferįĥūn bk. Ferįĥūn Fezāyį: 416/14, 

417b/3. 

Ferįĥūn Fezāyį [Kişi adı]: 416b/14, 

416b/16. 

Ferngįs Bānū [Kişi adı]: Efrasiyāb ve 

Sįmįn-ber Bānū kızı 308a/24, 

309/21, 309/22, 309b/5, 309b/7, 

309b/13, 311a/25, 312b/2, 312b/7, 

312b/10, 312b/11 313a/2, 313a/4, 

313a/14, 313a/15, 313a/16, 313a/18, 

313a/20, 313a/23, 316a/16, 316a/19. 

Feryūz-ı Maġribį [Kişi adı]: 329a/4. 

Ferzdād bk. Ferzdād ibn-i Kürdiz: 

379b/1, 379b/2, 379b/3, 379b/4, 

379b/6, 379b/7. 

Ferzdād ibn-i Kürdiz [Kişi adı]: 

379a/25. 

Firāz-ı Kūh [Yer adı]: 412a/17. 

Fitne Raǿy bk. Fitne Rāy: 338b/ 9, 

344b/11, 345b/19, 353a/8, 353b/12, 

364a11. 

Fitne Rāy [Kişi adı]: Anter Şah’ın 

başveziri 342a/9, 342a/22, 343b/7-

8, 343b/10, 343b/11, 343b/12, 
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343b/18, 343b/21, 343b/22, 344a/2, 

344a/5, 344a/17, 344a/20, 345a/14, 

345a/18, 345b/ 4, 345b/16, 345b/22, 

345b/23, 346a/8, 346a/10, 346a/18, 

347b/12, 347b/15, 347b/18, 

347b/25, 348a/3, 348a/5-6, 348a/6, 

348a/13, 348b/10, 348b/11, 

348b/19, 349a/6, 13, 349a/16, 

349b/5, 349b/16, 352a/17, 352a/19, 

352b/23, 353a/11, 353a/17, 19, 

353a/23, 353a/24, 353a/25, 353b/4, 

353b/7, 353b/8, 353b/9, 353b/13, 

353b/15-16, 353b/17, 353b/23, 

354a/19, 354b/4, 355a/8, 357a/12, 

357b/9, 357b/16, 358a/3, 358b/14, 

361a/7, 361a/13, 361b/14, 361b/23, 

365a/12, 365a/20, 365a/24, 365b/3, 

365b/5, 365b/9. 

Fitne-engįz bk. Fitne Rāy: 357b/19. 
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Ġalvāş bk. Ġalvāş-ı Hindį: 340a/25, 

340b/1, 340b/2, 340b/6, 340b/8, 

340b/9, 340b/12, 340b/15, 340b/16, 

340b/18, 340b/19, 340b/20, 

340b/22, 340b/23, 340b/24, 

340b/25. 

Ġalvāş-ı Hindį: 338b/8, 340a/18, 

340a/22, 340a/24, 340b/20, 

376b/23. 

Ġazāle Bānū bk. Ġazāle-i Sįm-endām: 

372b/23, 373a/14, 373a/16, 

373a/17, 373a/25, 374b/11, 

374b/12, 374b/14. 

Ġazāle-i Sįm-endām [Kişi adı]: 

373a/22. 

Gejdehem [Kişi adı]: 405b/14. 

Gerşįvez [Kişi adı]: Efrasiyab’ın 

kardeşi 288b/18, 288b/20, 294a/9, 

294a/13, 294a/16, 294a/20, 294b/1, 

294b/2, 294b/8, 294b/9, 294b/12, 

294b/14, 294b/18, 294b/20, 295a/1, 

295a/2, 295a/12, 295a/15, 295b/12, 

295b/13, 295b/24, 298b/9, 298b/10, 

298b/12, 298b/15, 298b/25, 299a/1, 

299a/6, 299a/8, 299a/21, 299b/22, 

299b/23, 299b/24, 299b/25, 300a/2, 

300a/8, 301a/3, 301a/4, 302b/11, 

302b/21, 303a/18, 303b/6, 303b/9, 

306a/21, 306b/14, 311a/11, 397a/5, 

404a/23, 404a/25, 404b/7, 404b/14, 

405a/2, 405a/4, 405a/10, 406a/18, 

406a/19, 406a/24,406b/2, 406b/20, 

406b/23, 406b/25, 407a/2, 407a/3, 

407a/7, 407a/8, 407a/9, 407a/16, 

407b/7, 407b/16, 408a/5, 408a/10, 

408a/12, 408a/16, 408a/17, 408b/5, 

408b/6. 

Girān Şāh [Kişi adı]: 325b/7. 

Gįv [Kişi adı]: Rüstem’in damadı 

285b/18, 285b/21, 285b/24, 

285b/25, 286a/3, 286a/5, 286a/6, 

286a/9, 286a/11, 286a/12, 286a/17, 

293b/11, 293b/13, 293b/18, 
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293b/19, 293b/20, 296a/20, 

297b/17, 298b/7, 298b/12, 298b/13, 

300a/7, 300b/11, 303b/15, 303b/20, 

303b/21, 303b/23, 303b/25, 304a/3, 

304a/5, 304a/9, 304a/10, 304a/11, 

304a/12, 304a/14, 304a/15, 304a/16, 

304a/18, 304a/19, 305a/14, 305a/15, 

305a/19, 305a/22, 305a/23, 307a/11, 

310a/16, 310a/18, 310a/20, 310a/21, 

311a/25, 311b/2, 311b/7, 313a/16, 

315a/12, 315a/13, 315a/15, 315a/16, 

378a/24, 378b/1, 380a/1, 386b/3, 

387b/10, 387b/17, 387b/18, 

387b/19, 388a/16, 392a/2, 393a/16, 

396a/3, 396a/5, 396a/6, 396a/7, 

396a/8, 396a/12, 396a/14, 396a/17, 

396a/18, 396a/19, 396a/23, 396a/24, 

396b/2, 396b/3, 396b/4, 396b/6, 

396b/7, 396b/9, 396b/10, 396b/11, 

396b/13, 396b/15, 396b/25, 

402a/20, 405a/24, 405b/3, 405b/5, 

405b/7, 405b/9, 405b/10, 405b/13, 

405b/15, 405b/17, 405b/18, 

405b/19, 405b/20, 405b/21, 

405b/22, 405b/23, 405b/25, 406a/2, 

406a/3, 406a/4, 408a/8, 409a/19, 

409b/9, 409b/22, 410b/11. 

Gordāferįd [Kişi adı]: 387a/12, 388a/3, 

388a/5, 388a/10, 388a/11, 388a/13, 

388a/17, 388a/18, 388a/23, 388b/7, 

388b/14, 388b/20, 388b/22, 389a/1, 

391a/13, 391a/20, 391a/21, 391a/22, 

391a/24, 391a/25, 391b/4, 391b/6, 

391b/9, 392a/15, 392a/17, 392a/21, 

392b/11, 392b/14, 393a/6, 393a/22, 

393a/12, 393b/8, 393b/9, 393b/11, 

393b/13, 393b/19, 393b/23, 402b/8. 

Ġurāb-ı Baĥrį [Hayvan adı]: 390a/15, 

392b/14, 392b/24, 393a/1, 393a/2, 

393a/16. 

Gurgįn [Kişi adı]:  291b/9, 291b/13, 

291b/15, 291b/17, 291b/24, 

292a/10, 292a/14, 292a/18, 292a/19, 

292a/22, 292a/23, 292b/11, 293a/1, 

293a/2, 293a/13, 293a/22, 293b/12, 

293b/13, 293b/14, 293b/15, 

293b/16, 293b/17, 293b/19, 

293b/22, 293b/22, 293b/23, 

293b/24, 293b/25, 294a/5, 294a/7, 

303a/20, 303a/22, 303a/24, 304a/24, 

304b/14, 304b/15, 304b/24, 305a/2, 

306a/11, 391b/23, 393a/14, 

393a/16, 393a/18, 411a/21. 

Gurgįn Mįlād bk. Gurgįn: 291b/8, 

292a/20, 292a/24, 293a/23, 293b/9, 

293b/24, 300b/13, 304a/22, 

304b/13, 304b/14, 392a/13. 

Gurgįn-ı Zengį bk. Gurgįn: 378b/3. 

Gül-çehre Bānū [Kişi adı]: 414b/8-9, 

414b/11, 414b/12. 

Gül-ruħ [Kişi adı]: 415a/8, 415a/15, 

415a/16, 415b/7, 415b/19, 415b/23, 

415b/25, 416a/3. 

Gürgāniyye [Yer adı]: 325a/6, 325b/2, 

326b/16, 376b/18. 
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Gürgūs Türk [Kişi adı]: 303a/6. 

Gürşāsb-ı āhen-dest [Kişi adı]: 

323a/15,383a/17, 389a/22, 399a/2, 

409b/25. 

Güstehem [Kişi adı]: İran’ın ünlü 

pehlivanlarından biri 288b/25, 

299a/2, 299a/5, 315a/7, 378b/3, 

387a/11, 387a/12, 387a/21, 387a/22, 

387a/24, 387a/25, 397a/ 3, 397a/4, 

397a/6, 397a/9, 397a/17, 397a/25, 

397b/7, 397b/11, 397b/12, 397b/16, 

397b/20, 398a/13, 398a/14, 

398a/15, 398a/20. 

Güşāsb bk. Bānū Güşāsb: 290a/5, 

293b/11, 293b/13, 293b/21, 

295a/23, 297b/6, 297b/7, 300a/20, 

300a/23, 313b/12, 313b/16, 

313b/21, 313b/23, 313b/24, 314a/1, 

314a/6, 314a/15, 315a/17, 315a/18, 

315a/20, 317b/2, 376/9, 396b/14, 

397a/1, 400b/11, 409b/22, 410b/4, 

410b/5, 410b/7, 410b/13, 412a/7. 
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Ħāķān-ı Büzürg [Kişi adı]: 306a/21, 

306b/4, 306b/5, 306b/20, 307a/3-4, 

307a/4, 307a/12, 309b/24. 

Ħāķān-ı Çįn [Kişi adı]: 299a/17, 

299a/18, 299a/25, 299b/1, 299b/3, 

301a/20, 302b/16, 305b/17, 306b/4, 

306b/6, 306b/12, 306b/19, 307a/14, 

307b/16, 308a/5, 308a/23-24, 

311b/9-10, 312a/22, 312a/23. 

Ħāķān-ı Kūçek [Kişi adı]: 299a/18, 

305a/24, 305a/25, 305b/5, 305b/14, 

305b/17, 306a/4, 306a/21, 306b/3, 

306b/17, 306b/18, 307a/4, 311b/10. 

Ħāķān-ı Seyvem [Kişi adı]: 306a/21, 

306a/24, 306a/25, 307a/3, 311b/10. 

Ħāķān-ı Siver [Kişi adı]: 299a/18. 

Hamān [Kişi adı]: 303a/6. 

Hāmāverān [Yer adı]: 284b/25, 289a/3, 

289b/1. 

Ĥayķıran [Kişi adı]: 319a/11, 319a/20, 

319a/21, 319a/22, 320a/10, 320a/22, 

320a/25, 320b/1, 320b/2, 320b/17, 

320b/18, 320b/23, 321a/21, 322b/3, 

323b/19, 326a/11, 327b/22, 328a/2, 

329a/1, 329a/3, 329a/5, 330a/11, 

334b/3, 334b/6, 334b/7, 334b/8, 

341a/16, 342a/24, 371b/15, 

371b/17, 375b/5. 

Ĥayķıran Nerre bk. Ĥayķıran: 319a/10, 

319a/16, 319a/17, 320a/15, 320b/4, 

320b/17, 320b/21, 323a/11, 

325b/23, 326a/7, 327b/12, 327b/13, 

327b/22, 327b/24, 330a/11, 

331b/13, 333b/21, 334b/1, 334b/5, 

340b/25, 342a/24, 342a/25, 345b/5, 

371b/15, 371b/16, 375b/6. 

Ĥayķıran-ı Heft-dest bk. Ĥayķıran: 

377a/7. 
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Ħayr-ābād [Yer adı]: 418b/11, 418b/20, 

418b/21. 

Ĥaytāl-ı Hindį [Kişi adı]: 338b/7, 

341a/17, 341a/19. 

Hecįr [Kişi adı]: 286a/19, 288a/18, 

288a/19, 300b/11, 303b/15, 304a/6, 

304a/8, 305a/14, 396a/6, 396b/7, 

396b/11, 396b/13, 396b/15, 

396b/17, 405b/14, 406a/5, 408a/8. 

Heşt-pāy Baĥrį [Hayvan adı]: 406b/8. 

Heşt-pāy-ı Ǿİfrįt-zād [Hayvan adı]: 

412a/16. 

Hezįrān bk. Hezįrān Fįl-süvār: 320b/13, 

320b/15, 320b/19, 321a/1, 321a/3, 

321a/10, 321a/12, 321a/18, 321a/19, 

321a/20, 321b/2, 321b/3, 321b/4, 

321b/7, 321b/9, 321b/11, 321b/12, 

321b/14, 321b/16, 321b/19, 

321b/21, 321b/22, 321b/25, 322a/1, 

322a/5, 322a/6, 322a/7, 322a/9, 

322a/10, 322a/11, 322a/12, 322a/13, 

322a/20, 322b/1, 322b/8, 322b/10, 

322b/11, 322b/13, 322b/14, 

322b/15, 322b/17, 322b/19, 

322b/21, 322b/23, 322b/24, 323a/1, 

323a/2, 323a/4, 323a/6, 323a/7, 

323a/8, 323a/9, 323a/10, 323a/12, 

323a/13, 323a/14, 323a/22, 323a/23, 

323b/22, 323b/23, 323b/24, 

323b/25, 324a/1, 324a/2, 324a/3, 

324a/4, 324a/5, 324a/7, 324a/12, 

324b/4, 324b/17, 324b/24, 325a/14, 

325a/15, 326a/2, 326a/13, 326b/18, 

326b/19, 326b/20, 326b/21, 

326b/22, 327b/19, 331b/23, 

335a/17, 335a/18, 335a/19, 343b/8, 

343b/9, 344a/8, 344b/11, 344b/19, 

344b/22, 345a/1, 345a/22, 345a/25, 

345b/3, 345b/5, 345b/8, 346a/6, 

347a/11, 347a/13, 347a/20, 347a/22, 

347a/23, 347b/9, 347b/21, 349b/7, 

373b/23, 374a/1, 374a/11, 378b/21, 

378b/23, 379a/5, 379a/10, 386a/5, 

386b/3, 386b/5. 

Hezįrān bk. Hezįrān-ı Fįl-süvār: 

320b/13, 320b/15, 320b/19, 321a/1, 

321a/10, 321a/12, 321a/18, 321a/19, 

321a/20, 321b/2, 321b/3, 321b/4, 

321b/7, 321b/9, 321b/11, 321b/12, 

321b/14, 321b/16, 321b/19, 

321b/21, 321b/22, 321b/24, 322a/1, 

322a/5, 322a/6, 322a/7, 322a/9, 

322a/10, 322a/11, 322a/12, 322a/13, 

322a/20, 322b/1, 322b/8, 322b/10, 

322b/11, 322b/13, 322b/14, 

322b/15, 322b/17, 322b/19, 

322b/21, 322b/23, 322b/24, 323a/1, 

323a/2, 323a/4, 323a/6, 323a/7, 

323a/8, 323a/9, 323a/10, 323a/12, 

323a/13, 323a/14, 323a/22, 323a/23, 

323b/22, 323b/23, 323b/24, 

323b/25, 324a/1, 324a/2, 324a/3, 

324a/4, 324a/5, 324a/7, 324a/12, 

324a/20, 324b/4, 324b/17, 324b/24, 

325a/14, 325a/15, 326a/2, 326a/13, 



 

 

578 

 

326b/18, 326b/19, 326b/20, 

326b/21, 326b/22, 327b/19, 

331b/23, 335a/17, 335a/18, 

335a/19, 343b/8, 343b/9, 344a/8, 

344b/11, 344b/19, 344b/22, 345a/1, 

345a/22, 345a/25, 345b/3, 345b/5, 

345b/8, 346a/6, 347a/11, 347a/13, 

347a/20, 347a/22, 347a/23, 347b/9, 

347b/21, 349b/7, 373b/23, 374a/1, 

374a/11, 378b/21, 378b/23, 379a/5, 

379a/10, 386a/15, 386a/19, 386a/20, 

386a/25, 386b/3, 386b/5. 

Hezįrān-ı Fįl-süvār [Kişi adı]: Hürrem 

Şah’ın pehlivanlarından olup 

sonradan Cihan-bahş’ın pehlivanları 

arasına katılmıştır 320b/11, 

320b/16, 321a/3-4, 321a/8, 321a/13, 

321a/14, 321a/24, 321b/7, 321b/15, 

321b/23, 322a/1, 322a/22, 324a/20-

21, 324a/23, 324b/6-7, 324b/10, 

327b/7, 339a/20, 343b/7, 345a/3, 

345a/15, 345a/24, 345b/3, 345b/18, 

345b/25, 347b/21, 349a/4, 373b/20, 

373b/24, 373b/25, 374a/10, 

376b/14, 378b/17, 378b/20, 379a/6, 

384a/24, 386a/5-6, 387a/5. 

Hezįrān-ı Süvār bk. Hezįrān-ı Fįl-süvār: 

320b/16. 

Heźmān Türk [Kişi adı]: 375b/16. 

Ĥıżır [Kişi adı]: Hızır peygamber. 

Hindustān [Yer adı]: 411b/13. 

Hūm ǾĀbid [Kişi adı]: 401a/10, 

401b/14, 409a/3. 

Hūm ǾĀbid ibn-i Neyrem [Kişi adı]: 

401a/18. 

Hūmān bk. Hūmān ibn-i Veyse: 

284b/21, 284b/23, 309a/19, 309b/5, 

309b/12, 309b/13, 309b/18, 

309b/319, 310a/1, 310a/3, 310a/4, 

405b/11, 405b/16, 407b/17, 

407b/18, 407b/20, 407b/21, 

408a/10. 

Hūmān ibn-i Veyse [Kişi adı]: 309a/19-

20, 309b/3, 309b/4, 309b/15. 

Humāyūn Şāh [Kişi adı]: 284b/25, 

285a/3, 285a/4, 285a/7, 285a/9, 

285a/11, 285a/22, 285a/25, 285b/1, 

285b/3, 285b/13, 285b/14, 286b/10, 

287a/13, 287b/3, 287b/7, 287b/11, 

288a/21, 288a/24, 288b/1, 288b/3, 

288b/4, 288b/10, 288b/11, 289a/5, 

289b/1. 

Ĥurrem bk. Ĥurrem Şāh: 343b/17. 

Ĥurrem Şāh [Kişi adı]: 321a/3, 321a/5, 

321a/6, 321a/8, 321a/11, 321a/13, 

321a/18, 321a/19, 322b/13-14, 

322b/14, 323a/12, 323a/22, 323b/3, 

323b/4, 323b/7, 323b/12, 323b/13, 

323b/15-16, 323b/18-19, 323b/21, 

323b/22, 324a/3, 324a/4, 324a/5, 

324a/7, 324a/10, 324a/21, 324a/22, 

326a/14, 326b/18, 327b/19, 344a/9-

10, 365a/21, 376b/16. 
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Ħūrşįd bk. Ħūrşįd Şāh: 367a/13, 

367a/25, 368b/16, 371b/15. 

Ħūrşįd Şāh [Kişi adı]: 366a/25, 

366b/10, 366b/19, 367a/1, 367a/2, 

367a/3, 367a/6, 367a/9, 367a/11, 

367a/12, 367a/14, 367a/24, 367b/1, 

367b/3, 367b/6, 367b/7, 367b/8, 

367b/9, 367b/15, 367b/18, 367b/20, 

367b/24, 367b/24-25, 367b/25, 

368a/3, 368a/5, 368a/8, 368a/14, 

368b/15, 369b/9, 369b/10, 369b/14, 

369b/15, 369b/16-17, 369b/20, 

369b/21, 370a/1-2, 370b/7, 370b/9, 

370b/13, 370b/16, 370b/18, 

370b/21, 370b/24, 371a/2, 371a/3, 

371a/21, 371a/22, 371b/4, 371b/8, 

371b/9, 371b/11, 371b/14, 371b/17, 

371b/19, 371b/20, 371b/22, 

371b/25, 372a/7, 372b/11, 372b/17, 

372b/17-18, 372b/18, 372b/19, 

372b/23, 373a/4, 373a/5, 373a/7, 

373a/8, 373a/9, 373a/9-10, 373a/13, 

373a/14, 373a/18, 373a/19, 373a/22, 

373a/23, 373b/9-10, 373b/18, 

373b/18-19, 374a/13, 374a/14, 

374a/15, 374a/16, 374a/20, 375a/1, 

375a/3, 375a/4-5, 376b/25, 382a/2, 

382a/3, 382a/7. 

Ħūrşįd Şāh-ı Keylānį bk. Ħūrşįd Şāh: 

367a/17. 

Ħūrşįde Bānū [Kişi adı]: 317b/20-

21,318b/9. 

Ħusrev-i Ejderhā-bend [Kişi adı]: 

307a/11, 380b/16, 380b/17, 

380b/19, 380b/21, 381a/8, 381a/13, 

381a/23, 386b/3. 

Ħvāce SaǾdān [Kişi adı]: Rüstem’in 

Bijen’i kurtarmak üzere gittiği 

sırada kendisine verdiği isim 

296b/16, 296b/20, 297a/14, 

297a/24-25. 

Ĥvāce SaǾdān [Kişi adı]: Keyhusrev’in 

bezirganbaşı olan adamı 394b/8, 

394b/9, 394b/10, 394b/17, 395a/15, 

395b/2, 395b/3, 395b/17, 395b/20, 

395b/23. 

Ħvāce SaǾdān-ı Hindį bk. Ħvāce SaǾdān: 

296b/6. 

 

-I- 

[I]śfahān [Yer adı]: 356b/24, 360b/6. 

 

 

 

-İ- 

İblāġ bk. İblāġ-ı Şeş-pāy-ı Baĥrį: 

408a/20. 

İblāġ-ı Baĥrį bk. İblāġ-ı Şeş-pāy-ı 

Baĥrį: 310b/8, 310b/10. 

İblāġ-ı Şeş-pāy-ı Baĥrį [Hayvan adı]: 

Feramurz’un atı 407b/9. 

İdmān bk. Kūh-ı İdmān: 291b/13. 
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Įrān [Yer adı]: 284b/5, 285a/5, 285a/13, 

285a/23, 285b/1, 285b/19, 286b/11, 

288b/24, 289a/1, 289a/8, 289a/15, 

289a/18, 289a/23, 289a/25, 289b/4, 

289b/19, 291a/25, 292a/13, 

292a/18, 292b/18, 292b/21, 

293b/10, 294b/15, 298b/22, 

299b/16, 300a/3, 300b/13, 301a/12, 

301b/16, 302a/25, 304b/10, 

304b/11, 305a/7, 305a/17, 305b/1, 

305b/2, 305b/7, 306a/8, 306a/10, 

306a/11, 306a/23, 306b/15, 307a/1, 

307a/9, 307a/17, 308a/22, 309a/23, 

309b/6, 310a/8, 310b/2, 310b/11, 

310b/25, 311a/4, 311a/7, 311a/19, 

312a/24, 312b/1, 312b/4, 312b/5, 

312b/9, 312b/12, 312b/15, 312b/19, 

312b/20, 312b/25, 314b/4, 314b/9, 

315a/9, 315a/18, 315a/22, 315b/8, 

315b/9, 316b/5, 316b/6, 316b/7, 

317a/16, 317a/25, 317b/2, 317b/4, 

317b/5, 317b/14, 320b/9, 322a/19, 

323a/17, 335a/21, 335a/23, 335b/2, 

336b/24, 364a/25, 365b/20, 

365b/21, 365b/23, 366a/4, 366b/12, 

366b/20, 366b/23, 375a/6, 375b/10, 

375b/14, 375b/20, 375b/21, 376a/2, 

376a/7, 376b/7, 377b/3, 377b/20, 

378a/8, 378b/12, 379a/3, 379a/22, 

379b/4, 379b/10, 379b/12, 379b/19, 

379b/24, 380a/3, 380b/20, 381b/24, 

385b/25, 386b/25, 387a/13, 

387a/18, 387b/3, 387b/22, 387b/23, 

388a/3, 388a/5, 388a/19, 388b/14, 

388b/15, 388b/16, 390b/8, 390b/11, 

391a/18, 391a/25, 393a/5, 393a/24, 

394b/9, 394b/18, 395b/24, 396a/10, 

396a/20, 397a/2, 397a/8, 397a/14, 

397a/15, 397b/2, 397b/8, 397b/13, 

397b/14, 397b/18, 398a/9, 398a/16, 

398a/17, 398a/23, 398b/6, 398b/18, 

398b/20, 398b/21, 398b/22, 

398b/23, 399b/18, 399b/25, 400a/1, 

400a/3, 400a/5, 400a/7, 400a/9, 

400a/10, 400a/21, 400b/5, 400b/6, 

400b/7, 401a/2, 401a/11, 401a/12, 

401b/4, 401b/9, 401b/12, 401b/20, 

402a/6, 402b/10, 402b/12, 402b/14, 

403a/9, 404a/20, 404b/4, 404b/18, 

405a/7, 405a/12, 405b/7, 405b/14, 

406a/19, 406b/3, 407b/21, 408b/16, 

408b/22, 409a/2, 409a/6, 409b/5, 

409b/12, 411a/5, 411a/14, 411a/15, 

411a/17, 411b/8, 411b/21, 412a/2, 

412a/5, 412a/13, 414b/22, 414b/23,  

İsfendiyār [Kişi adı]: 393b/22. 

İskender-i Kübrā [Kişi adı]: 286b/19, 

287a/1, 412a/17. 

İslām [Din adı]: 322a/25, 322b/1, 

324a/10, 324a/11, 324a/17, 

324b/10, 327a/11, 327b/15, 328a/1, 

328a/3, 328b/21, 329a/7, 329a/16, 

329a/22, 329a/23, 330a/17, 330a/19, 

330b/7, 330b/8, 334b/25, 335a/3, 

335a/15, 335a/16, 337a/14, 339a/17, 
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339b/10, 340a/14, 340a/25, 

342a/23, 342b/3, 343b/6, 343b/17, 

344b/17, 345a/3, 349a/1, 349a/22, 

351b/5, 351b/22, 353a/15, 353a/22, 

354a/2, 354a/22, 354b/6, 357b/4, 

358a/8, 358b/16, 358b/17, 358b/21, 

360a/8,10, 360b/21, 361a/21, 

361a/24, 361b/2, 361b/4, 362a/15, 

362a/17, 362a/24, 362b/14, 363b/4, 

364a/3, 364a/15, 364a/20, 364b/10, 

364b/15, 365a/8, 365a/9, 365a/23, 

365b/3, 365b/12, 365b/16, 366a/3, 

371a/15, 371b/3, 372a/11. 

 

-K- 

Kābūs bk. Kāpūs: 396a/22, 397a/22, 

403a/22, 407b/21. 

Kābūs-ı Girān-đarb [Kişi adı]: 394b/4.  

Kābūs-ı Girān-đarb bk. Kāpūs: 394b/4. 

Ķādir Şāh [Kişi adı]: 411b/16, 411b/17, 

411b/18, 411b/19, 411b/20, 

411b/22, 411b/23, 411b/25, 412a/2, 

412a/6, 412a/19, 412b/2, 412b/5, 

412b/11, 412b/19, 412b/20, 

412b/21, 412b/22, 412b/23, 

412b/24, 413a/3, 414a/11, 414a/25, 

414b/12. 

Ķāf-ı Kūh-ı Ķulle-i Zer [Yer 

adı]:318b/17. 

Ķahķaşān-ı Zįr-dest [Kişi adı]: 412a/17. 

Ķahrāc-ı Hindį [Kişi adı]: 338b/6, 

340a/18, 341a/4, 341a/5, 341a/10, 

341a/12, 341a/13, 376b/23. 

Ķahrām bk. Ķahrām-ı Çįnį: 301b/1, 

301b/4, 301b/6, 301b/7, 301b/8, 

301b/16. 

Ķahramān [Kişi adı]: 366b/12, 

376b/15, 380b/21, 381b/21, 382a/1, 

383b/8, 384b/21, 388b/2, 388b/4, 

401a/11, 410a/19. 

Ķahrām-ı Çįnį [Kişi adı]: 301a/21, 

301a/23, 301b/14. 

ĶalǾa-i Behiştkend bk. Behiştkend: 

289a/17, 298a/9, 299a/12. 

ĶalǾa-i Behiştkend bk. Behiştkend: 

289a/17, 298a/9, 299a/12. 

ĶalǾa-i Belħ bk. Belħ: 316b/15, 

389b/14, 389b/20, 391a/4, 391a/7, 

391a/11, 398a/22, 398b/24, 

398b/13. 

ĶalǾa-i Belħ bk. Belħ: 316b/15, 

389b/14, 389b/20, 391a/4, 391a/7, 

391a/11, 398a/22, 398a/24, 

398b/13. 

ĶalǾa-i Berehmen [Yer adı]: 394b/5. 

ĶalǾa-i Đaĥĥāk [Yer adı]: 299a/8. 

ĶalǾa-i Dįv-Şāz [Yer adı]: 320b/8, 

320b/24, 321a/1, 321a/8, 323b/1, 

324b/22, 325b/11, 325b/12, 

325b/13, 326b/18, 326b/25, 

376b/16. 
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ĶalǾa-i Ħayr-ābād bk. Ħayr-ābād: 

418b/21. 

ĶalǾa-i Kābil bk. Kābil: 405a/3, 405a/5, 

405a/12, 405a/14, 405a/15, 405b/2, 

405b/6, 405b/12,  

ĶalǾa-i Selįm Şāh [Yer adı]: 412a/8, 

414b/24. 

ĶalǾa-i Seylāb bk. Seylāb-zemįn: 

345b/1. 

ĶalǾa-i Seylāb-zemįn bk. Seylāb-

zemįn: 345b/3-4, 348b/18, 353b/18, 

365b/17. 

ĶalǾa-i Sipend bk. Sipend: 404b/18, 

404b/20, 404b/22, 404b/23, 405a/1, 

405a/7, 405a/8, 405a/13, 405a/23, 

405b/1, 408a/23, 408b/13. 

ĶalǾa-i Sįstān bk. Sįstān: 387a/13-14. 

ĶalǾa-i Şām bk. Şām: 289a/6. 

ĶalǾa-i Zer [Yer adı]: 318b/11. 

ĶalǾa-i Źerdāb bk. Źerdāb: 348b/22, 

349a/7, 349a/22, 349b/4, 349b/5, 

350a/2, 350a/4, 350a/9, 350a/20, 

350b/6, 352a/11, 352a/13, 352b/12, 

353b/19, 353b/18, 364b/9, 364b/16, 

365a/1, 376b/23. 

ĶalǾa-i Źerdūn [Yer adı]: 350b/18, 

352b/10, 366a/4. 

Kāmūs-ı Keşānį [Kişi adı]: 388b/1. 

Kāpūs [Kişi adı]: 396b/23, 400a/22, 

402b/7, 402b/12, 403b/24, 405b/10. 

Ķarįbzer [Kişi adı]: 303b/14. 

Ķārūn bk. Ķārūn-ı Maġribį: 330b/2, 

330b/5, 330b/7, 344a/8, 344a/24, 

359a/12, 359a/13, 359a/15, 359a/16, 

359a/17, 359a/18, 359a/19, 

368b/12.  

Ķārūn-ı Dįv-bend bk. Ķārūn-ı 

Maġribį:323a/16, 388a/22. 

Ķārūn-ı Maġribį [Kişi adı]: 325a/8, 

325b/7, 330a/21, 330b/2, 330b/3, 

330b/4, 330b/10, 359a/11, 359a/13, 

376b/19. 

Ķarye-i İdmān bk. Kūh-ı İdmān: 

291b/12. 

Ķaŧġar bk. Ķaŧġar Şāh: 400b/2, 

401b/21, 402a/3, 402a/6, 402b/5. 

Ķaŧġar Şāh [Kişi adı]: 402b/20, 

402b/21. 

Kec-nihād bk. Kec-nihād-ı Keylānį: 

373a/15, 373a/25, 373b/2, 373b/4, 

373b/11, 373b/13, 373b/15, 374a/5, 

374a/6. 

Kec-nihād-ı Keylānį [Kişi adı]: 

369b/16. 

Kerdenkeşān-ı Semek Mümtāz [Kişi 

adı]: 382a/7. 

Kerdenkeşān-ı Semek Mümtāz: 382a/7. 

Kerįmān [Kişi adı]: 415b/24. 

Kerįmān Şāh [Kişi adı]: 325a/7, 

325a/11, 325b/1, 325b/2, 325b/3, 

325b/4, 325b/6, 325b/8, 325b/9, 
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326b/17, 326b/24, 327a/18, 

327b/17, 328b/20, 330b/4, 334a/21, 

335a/25, 344a/10, 376b/18. 

Keşkāb bk. Keşkāb Türk: 302a/7, 

302a/8, 302a/9. 

Keşkāb Türk [Kişi adı]: 302a/3, 302a/7, 

302a/19. 

Keydūl bk. Keydūl-i ǾAžam: 332a/11, 

332a/14, 332a/15, 332a/17, 332a/20, 

332a/21, 332a/23, 332b/5, 332b/6, 

332b/12, 332b/13, 332b/14, 

332b/17, 332b/19, 332b/22, 

332b/23, 332b/24, 332b/25, 333a/1, 

333a/2, 333a/3, 333a/6, 333a/8, 

333a/16, 342a/23, 342b/6, 343a/18, 

344a/24, 372a/19, 377a/12, 379a/9, 

386a/12. 

Keydūl-i ǾAžam [Kişi adı]: 325a/3, 

331b/14, 331b/15, 332a/2, 332a/5, 

332a/8, 332a/9, 332a/9, 332a/11, 

332a/12, 332a/18, 332b/2, 332b/7, 

332b/10, 332b/16, 333a/11, 

333a/13, 338a/21, 342a/17, 342b/2, 

344a/8, 372a/17,376a/5, 376a/24, 

376b/9, 379a/8, 386a/14, 387a/5, 

386b/10. 

Keyħusrev bk. Keyħusrev Kāmrān: 

285a/13, 285a/14, 285a/15, 285a/24, 

285a/25, 285b/2, 285b/4, 285b/5, 

285b/6, 285b/7, 285b/8, 285b/17, 

285b/21, 287b/1, 288b/2, 288b/3, 

288b/5, 288b/8, 289a/4, 289a/13, 

289b/1, 291a/16, 291a/17, 291a/18, 

291a/19, 291a/20, 291b/4, 291b/7, 

291b/17, 292a/11, 293b/21, 

293b/22, 296a/12, 296a/17, 

296a/18, 296a/20, 296a/25, 

298b/20, 298b/22, 298b/24, 300a/2, 

300b/11, 305b/1, 306a/25, 306b/2, 

306b/12, 306b/17, 306b/21, 

306b/25, 307a/2, 307a/5, 307a/9, 

307a/20, 308a/4, 309a/24, 309b/22, 

310a/12, 310a/13, 310a/22, 310b/5, 

310b/18, 311a/3, 311a/7, 311a/9, 

311a/10, 311a/19, 311a/23, 311b/3, 

311b/7, 311b/9, 312b/17, 312b/21, 

312b/22, 314b/2, 314b/7, 314b/9, 

314b/18, 315a/6, 315a/8, 315a/16, 

315b/7, 315b/10, 316a/7, 316a/10, 

316a/11, 316a/12, 316a/14, 316a/15, 

316a/16, 316a/18, 316a/21, 316a/23, 

316a/25, 316b/8, 316b/12, 316b/16, 

316b/17, 316b/18, 316b/19, 317a/3, 

317a/18, 317a/20, 375b/18, 

375b/376a/4, 376a/6, 376a/9, 

376a/10, 376a/19, 376a/23, 376a/25, 

377a/2, 378a/7, 378a/16, 378b/17, 

378b/20, 379a/11, 379a/25, 

379b/12, 383b/24, 386a/1, 386b/18, 

386b/20, 386b/24, 387a/9, 387a/10, 

387a/12, 387b/1, 387b/9, 387b/12, 

387b/18, 387b/20, 387b/21, 

387b/22, 388a/3, 388a/13, 388b/10, 

388b/12, 388b/15, 389a/10, 

389a/13, 389a/15, 389b/2, 389b/7, 
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389b/8, 389b/14, 389b/16, 390b/14, 

390b/23, 390b/24, 391a/1, 391a/2, 

391a/3, 391a/6, 391a/10, 391a/18, 

392a/20, 392a/21, 392b/6, 393a/14, 

393a/22, 393a/25, 394b/10, 

395b/17, 395b/21, 395b/24, 396a/3, 

396a/5, 396a/10, 396a/12, 396b/18, 

396b/19, 397a/1, 397a/3, 397a/16, 

397a/5, 397b/2, 397b/17, 397b/21, 

397b/24, 398a/2, 398a/10, 398a/12, 

398a/15, 398a/20, 398a/21, 398a/22, 

398a/25, 398b/8, 398b/12, 398b/21, 

400a/2, 400a/3, 400a/20, 401b/12, 

401b/14, 401b/17, 401b/18, 

401b/19, 401b/22, 402a/1, 402a/2, 

402a/3, 402b/2, 402b/22, 404a/21, 

404b/19, 405a/10, 405a/16, 

405a/18, 405a/22, 405b/3, 409b/1, 

409b/3, 409b/10, 410a/4, 410b/1, 

410b/3, 410b/23, 411a/8, 411a/16, 

411a/18.  

Keyħusrev Kāmrān [Kişi adı]: 

Keyaniler hanedanının ünlü 

padişahı 285a/12, 289a/19, 289a/22, 

291a/16-17, 296a/21, 300b/13, 

305b/5, 306a/12, 306a/23, 306b/12, 

306b/18, 307a/10, 307a/17, 

308a/23, 309a/21, 309a/23, 

309b/23, 310a/9, 310a/10, 310a/15, 

310b/2, 310b/11, 311a/7, 311a/9, 

311a/12, 311a/13, 311a/22, 

311b/12, 311b/24, 312b/3, 312b/15, 

312b/17, 312b/18, 312b/19, 313a/2, 

313a/12, 313b/13, 313b/19, 

313b/16, 314b/5, 314b/6, 314b/14, 

314b/19, 314b/25, 315a/6, 315a/11, 

315a/16, 315b/6, 316a/22, 317a/9, 

317a/15, 317b/15, 375b/17, 

375b/20, 375b/22, 376a/1, 376a/18, 

376b/2, 376b/6, 378b/18, 378b/20-

21, 381b/13, 383b/25, 386a/2, 

386b/20, 386b/21, 387a/1, 387a/7, 

387a/13, 387b/1, 387b/24, 388a/6, 

389a/4, 389a/9, 389a/12, 389b/17, 

390a/11, 390a/14, 390b/4, 390b/4-5, 

390b/12, 390b/16, 390b/20, 391a/1, 

391b/11, 391b/17, 391b/23, 

392a/19, 392b/7, 393a/5, 393a/14, 

393a/18, 393b/3, 394a/2, 394b/9, 

395b/19, 395b/24, 396b/24, 397a/1, 

397a/15, 397b/22, 397b/25, 

398a/13, 398a/14, 398a/19, 398b/7, 

398b/17, 399b/8, 401b/13, 401b/16, 

401b/24, 402b/20, 405a/8, 405a/11, 

405a/22, 405a/25, 409a/2, 409a/6, 

409a/8, 409b/1-2, 410a/22, 410a/23, 

410b/23-24, 411a/20, 411b/9. 

Keyķubād [Kişi adı]: 379a/1, 379a/3. 

Keylān bk. Keylān-zemįn: 338a/20, 

367a/21, 368b/8, 368b/15, 369b/16, 

381b/21, 382a/3, 382a/10. 

Keylān-zemįn [Yer adı]: 366a/25, 

366b/1, 367a/17, 367a/22, 382a/1, 

382a/2, 382a/4, 382a/6. 
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Keyūmerŝ Şāh [Kişi adı]: İran 

mitolojisine göre ilk insan ve ilk 

hükümdar 366b/13, 413b/24. 

Keyūs [Kişi adı]: 368a/19. 

Ķırŧās bk. Ķırŧās-ı Merdüm-ser: 

303b/13,303b/14,303b/21. 

Ķırŧās-ı Merdüm-ser [Kişi adı]: 

302b/15, 303b/10, 303b/13-14, 

306b/3. 

Ķırŧūs bk. Ķırŧūs-ı Ħūristānį: 399b/16. 

Ķırŧūs-ı Ħūristānį [Kişi adı]: 399b/15, 

399b/17. 

Kūh-ı Elbruz [Yer adı]: 379a/1. 

Kūh-ı Humāvend [Yer adı]: 388b/1. 

Kūh-ı Hümāvend [Yer adı]: 295b/19.  

Kūh-ı İdmān [Yer adı]: 291a/22. 

Kūh-ı Ķāf [Yer adı]: 318a/12, 318a/13, 

318a/16, 318a/19, 318b/7. 

Ķulle-i Đaĥĥāk [Yer adı]: 299a/21, 

299a/23-24, 299b/16, 300a/7, 

300a/8, 318b/17. 

Ķulle-i Ķāf [Yer adı]: 368a/11. 

Ķulle-i Zer [Yer adı]: 318a/9, 318b/17. 

Ķuŧb bk. Ķuŧb-ı Āteş-dem: 301a/18, 

303a/15, 303b/5, 306b/6, 307b/11, 

317a/6, 317a/15, 317a/20. 

Ķuŧb-ı Āteş-dem [Hayvan adı]: 

Feramurz’un atı 286b/8, 291a/4, 

301b/3, 302a/14, 303b/1, 303b/2, 

303b/1, 303b/2, 316b/23. 

Ķuŧb-ı Āteş-efşān bk. Ķuŧb-ı Āteş-dem: 

303a/11. 

Kübrān bk. Kübrān Rāhib: 346b/18, 

346b/24, 346b/25, 347a/17.  

Kübrān Rāhib [Kişi adı]: 346b/17, 

346b/23, 347a/15-16.  

Kührād [Kişi adı]: 338b/1. 

Kümeyt bk. Kümeyt-i Baĥrį: 381b/2. 

Kümeyt-i Baĥrį [Hayvan adı]: 380b/16, 

381b/1. 

Kürdiz bk. Kürdiz Pįr: 288b/15, 

288b/21, 379a/25, 379b/3, 379b/7, 

379b/9, 396a/6, 396b/7, 400b/22, 

402a/20, 405b/17. 

Kürdiz Pįr [Kişi adı]: 288b/11, 

288b/13, 288b/14, 288b/15, 

288b/25, 289a/2, 307a/12, 375b/23, 

405a/12. 

Kürdizyān [Kavim adı]:  316a/20, 

316a/25, 316b/2, 379a/25, 388a/18, 

398b/21, 405a/24, 405b/3, 405b/7, 

411a/18, 411a/19. 

 

-M- 

Māh-duħt Bānū [Kişi adı]: 411b/15, 

411b/17, 412a/6. 

Māverāǿü’n-nehr [Yer adı]: 308b/9, 

308b/11, 309a/3, 311a/15,  

Mebġam bk. Mebġam Şāh: 416b/4, 

418a/8. 
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Mebġam Şāh [Kişi adı]: 416b/7, 

417a/15, 418a/1-2, 418a/2, 418a/3, 

418a/4, 418a/7-8, 418a/10, 418a/11, 

418a/12, 418a/17, 418a/18. 

Mecūsį [Din adı]: 361a/10. 

Menūce Bānū [Kişi adı]: Efrāsiyāb’ın 

kızı 292b/2, 292b/12, 292b/19, 

292b/22, 292b/24, 293a/4, 293a/5, 

293a/7, 293a/15, 293a/17, 293a/20, 

293a/25, 294a/8, 294a/9, 294a/10, 

294a/16, 294a/20, 294a/21, 294a/23, 

295a/14, 295a/17, 295b/12, 

295b/22, 296b/2, 296b/19, 296b/23, 

297a/4, 297a/7, 297b/2, 297b/19, 

298b/5, 298b/6, 298b/9, 298b/11, 

300b/9, 301a/18, 301a/19, 301b/10, 

301b/21, 302b/5, 302b/7, 302b/9, 

302b/10, 305b/3, 305b/4, 305b/7, 

305b/8, 305b/10, 305b/12, 305b/15, 

305b/18, 305b/19, 305b/21, 306a/4, 

307a/19, 307a/19-20, 307a/21, 

307a/21-22, 307a/23, 308a/24, 

309a/21, 309a/22, 309b/10, 

309b/11, 309b/15, 309b/16, 

309b/18, 310a/5, 311b/7, 311b/16, 

311b/17, 311b/19, 311b/25, 312a/3, 

312a/4, 312a/5, 312a/6, 312a/13, 

312a/15, 312a-15-16, 312a/20, 

314b/13. 

Menūce bk. Menūce Bānū: 292b/14, 

294b/4, 295a/10, 296a/2, 297a/5, 

297a/6, 298b/6, 298b/9. 

Merdek Ĥakįm [Kişi adı]: 369b/14, 

369b/16, 370b/7. 

Merzdād ibn-i Kürdiz [Kişi adı]: 

379b/7. 

Mihrāb Şāh-ı Kābilį [Kişi adı]: 389a/4. 

 

-N- 

Nāhįde Bānū [Kişi adı]: 305a/25, 

305b/6, 305b/9, 305b/15, 305b/16, 

305b/17, 305b/21, 305b/22, 

305b/24, 306a/1, 306a/2, 306a/3, 

306a/4, 307a/17, 307a/23, 307b/7, 

307b/9, 307b/16, 308a/7, 308a/8, 

308a/13, 308b/3, 308b/11, 308b/18, 

309a/5, 309a/13, 309a/14, 309a/15, 

309a/17, 309a/20, 309b/3, 309b/4, 

309b/14, 309b/17, 309b/22, 

309b/24, 310a/5, 311b/6, 311b/10, 

311b/16, 311b/17, 311b/19. 

Nedr [?]: 292b/16. 

Nermŧāşį Türk [Kişi adı]: 303a/7-8. 

Nestūh [Kişi adı]: 403a/17, 403a/25, 

403b/23, 404a/6, 404a/7, 405b/9, 

405b/10, 405b16, 407b/22, 408a/10. 

Nevfer bk. Nevfer Şāh: 289a/20, 

393a/19, 393a/20, 393a/21, 393b/3, 

394a/3. 

Nevfer Şāh [Kişi adı]: 393a/18. 

Nevrez bk. Nevrez Şāh: 311b/12, 

393b/23. 
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Nevrez Şāh [Kişi adı]: 311b/13, 

409b/11-12.  

Nevşādır Nįz-dār [Kişi adı]: 374b/25. 

Neyrem bk. Neyrem-i Ŝānį ibn-i 

Dādeşem: 308b/21, 386b/23, 

401b/15, 401b/16, 409b/23, 

409b/24. 

Neyrem-i Ŝānį bk. Neyrem-i Ŝānį ibn-i 

Dādeşem: 308b/20, 401a/10, 

401a/14, 401b/14, 401b/20, 

402b/18, 409a/4, 409b/22. 

Neyrem-i Ŝānį ibn-i Dādeşem [Kişi 

adı]: 401a/18. 

Nįkūd-heşt [Kişi adı]: 284b/9, 284b/10, 

284b/11, 284b/12, 284b/13, 

284b/18, 285b/19.  
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Pehlivān-ı Siyāh [Kişi adı]: Rüstemin 

seyahatte kendisine verdiği isim 

410b/15, 413a/7, 415a/22. 

Perį Bānū bk. Perįdū Bānū: 301a/11-12. 

Perįdū Bānū [Kişi adı]: 301b/21, 

301b/23, 302a/1, 302a/21, 302a/23, 

302b/5, 302b/6. 

Peşeng Ħān [Kişi adı]: Efrasiyab’ın 

babası 303b/24, 304a/3, 304a/4, 

304a/5, 304a/6, 304a/7, 304a/8, 

304a/10, 304a/12, 304a/14, 304a/16, 

305a/12, 305a/15, 305a/19, 305a/21, 

305a/24, 306a/5. 

Pįjen bk. Bįjen ibn-i Gįv: 301a/6, 

377b/13, 377b/14, 377b/20, 

377b/24, 378a/1, 378a/9, 378a/12, 

378a/14, 378a/15, 378a/17, 378a/18, 

378a/20, 378a/23, 378b/2, 378b/11, 

386b/3, 387a/2, 391b/25, 392a/1, 

392a/4. 

Pil-pā bk. Pįl-pāy ǾAyyār: 349b/24, 

352a/10, 352b/9, 361b/10. 

Pil-pā bk. Pįl-pāy: 349b/24, 352a/10, 

352b/9, 361b/10.  

Pįl-pā bk. Pįl-pāy: 351a/21. 

Pil-pāy bk. Pįl-pāy ǾAyyār: 348b/23, 

349a/10, 349b/11, 349b/13, 350a/3, 

350a/10, 350a/23, 351b/12, 

351b/22, 351b/24, 352a/2, 352a/19, 

352a/21, 352b/7, 355a/11, 355a/13, 

355b/18, 356a/3, 357b/15, 357b/21, 

357b/23, 357b/25, 358a/1, 358a/10, 

358a/19, 360b/2, 360b/7, 360b/9, 

360b/21, 360b/22, 360b/25, 361a/2. 

Pįl-pāy bk. Pįl-pāy ǾAyyār: 349a/18, 

349a/19, 350a/12, 350a/17, 350a/20, 

351a/17, 351a/18, 351b/5, 351b/15, 

351b/17, 351b/22, 352a/2, 352a/13, 

352a/14, 352a/18, 352b/14, 

352b/24, 352b/25, 355b/19, 

356b/21, 357b/16, 357b/17, 
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357b/18, 357b/19, 357b/20, 358a/3, 

358a/12, 361b/18. 

Pįl-pāy ǾAyyār [Kişi adı]: 349a/17, 

349a/18, 349a/19, 349a/23, 350a/7, 

350a/10, 350a/16, 350a/23-24, 

350a/24, 350b/2-3, 350b/5, 350b/8, 

350b/17, 350b/24, 351a/13, 

351a/15, 351a/17, 351a/19, 351b/5, 

351b/8, 351b/21, 351b/24, 352b/3, 

352b/14, 352b/18, 352b/23, 

352b/24, 353a/4, 355a/9, 356b/24, 

357b/12, 358a/4, 358a/15-16, 

360a/11-12, 360a/16, 360a/24, 

361b/11, 365a/18. 

Pil-pāy ǾAyyār bk. Pįl-pāy ǾAyyār: 

348b/23, 349a/1, 349a/12, 349b/1, 

349b/8, 349b/14, 350a/1-2, 350a/4-

5, 351b/9, 352a/11, 353a/13, 

358a/17, 358b/7, 360a/22, 360b/3, 

360b/10, 360b/20-21, 360b/23, 

361a/14, 362a/13, 377a/7. 

Pįrān [Kişi adı]: Efrasiyab’ın 

vezirlerinden birisi 288b/8, 295b/9, 

301a/6, 301a/7, 307b/14, 308a/19, 

309a/7, 309a/9, 309a/10, 312b/25, 

313a/11, 313a/23, 314a/5, 314a/11, 

314a/21, 314a/22, 314a/23, 314a/24, 

314a/25, 314b/4, 314b/5, 314b/7, 

314b/8, 314b/9, 314b/10, 314b/18, 

315a/1, 316a/23, 316a/25, 316b/1, 

316b/4, 316b/5, 316b/8, 316b/10, 

316b/11, 316b/12, 316b/13, 

316b/17, 316b/18, 317a/2, 317a/5, 

317a/7, 317a/8, 317a/10, 317a/17, 

375a/12, 375a/20, 375a/25, 375b/1, 

375b/2, 403a/13, 406a/24, 406b/2, 

406b/3, 406b/4, 406b/12, 406b/14, 

408a/2, 408a/3, 408a/8, 408a/14. 

Pįrān ibn-i Veyse bk. Pįrān: 295b/8, 

299a/19, 308a/22, 312b/24, 313a/1, 

314a/11, 316b/20, 406a/23-24, 

406b/11. 

Pįrek bk. bk. Bįrek ibn-i Bįrān:375b/2, 

375b/3, 375b/11. 

Pįrek ibn-i Pįrān bk. bk. Bįrek ibn-i 

Bįrān:375a/12, 375b/2. 

Pįşevį bk. Pįşevį Pençe-gįr: 341b/18, 

341b/21, 341b/22, 341b/24, 

341b/25, 342a/1, 342a/5, 342a/6, 

342a/7, 342a/8, 342a/15, 344a/9. 

Pįşevį Pençe bk. Pįşevį Pençe-gįr: 

338b/6. 

Pįşevį Pençe-gįr [Kişi adı]: ǾAnter Şāh 

pehlivanlarından biri 338b/6, 

338b/8-9, 341b/10, 341b/13, 

341b/16, 341b/17, 341b/18, 

341b/19, 342a/3, 342a/14. 

Pįşevį-gįr bk. Pįşevį Pençe-gįr: 

376b/23. 

Pūlādvend [Kişi adı]: Humayun Şah’ın 

askeri 285a/4, 285a/6, 285a/15, 

285a/16, 285a/18, 285a/19, 285a/22, 

285a/23, 285b/4, 285b/7, 285b/13, 
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285b/23, 286a/7, 286a/9, 286a/10, 

286a/13, 286a/15, 286a/16, 286a/18, 

286a/19, 286a/20, 286a/21, 286a/23, 

286a/25, 286b/2, 286b/4, 286b/7, 

286b/9, 286b/12, 286b/16, 286b/17, 

286b/18, 286b/19, 286b/20, 

286b/21, 286b/23, 286b/25, 287a/1, 

287a/2, 287a/3, 287a/4, 287a/7, 

287a/9, 287a/21, 287a/22, 287a/24, 

287a/25, 287b/1, 287b/2, 287b/3, 

287b/4, 287b/6, 287b/7, 287b/8, 

287b/9, 287b/11, 287b/17, 287b/19, 

287b/20, 287b/22, 287b/24, 

287b/25, 288a/2, 288a/3, 288a/5, 

288a/6, 288a/7, 288a/8, 288a/9, 

288a/10, 288a/11, 288a/12, 288a/14, 

288a/15, 288a/17, 288a/19, 288a/24, 

388b/1. 
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RaǾdūş bk. RaǾdūş-ı Enverį: 330a/15, 

330a/18, 330a/21, 330a/24, 344a/9. 

RaǾdūş-ı Enverį [Kişi adı]: Tımar 

Enver’in pehlivanı 325a/4, 329b/4, 

330a/12, 376b/19-20. 

Ridāye Bānū [Kişi adı]: Rüstem’in 

annesi 313a/3, 410a/7.  

Ruĥĥām [Kişi adı]: Guderz’in oğlu 

385b/19, 286a/18, 300b/11, 

303b/15, 303b/20, 405b/14, 406a/4, 

406a/5, 408a/8. 

Ruħħām bk. Ruĥĥām: 304a/9, 378b/2. 

Rūşen bk. Rūşen Rāy-ı Perrį: 320a/15, 

320b/20. 

Rūşen Periyye bk. Rūşen Rāy-ı Perrį: 

320a/14. 

Rūşen Perrį bk. Rūşen Rāy-ı 

Perrį:318/b23, 320a/14. 

Rūşen Rāy Berrį bk. Rūşen Rāy-ı Perrį: 

386a/21. 

Rūşen Rāy bk. Rūşen Rāy-ı 

Perrį:320a/12, 320a/21, 320b/22, 

322b/3, 322b/7, 324a/9, 373a/17, 

373a/18, 373a/20, 373a/22, 377a/1, 

385a/24-25, 386a/5, 386a/6, 386a/9, 

386a/12, 386a/15-16, 387a/6. 

Rūşen Rāy-ı Perrį [Kişi adı]: Ziver 

Şah’ın veziri 320a/18-19, 327b/9.  

Rüstem [Kişi adı]: Feramurz’un babası, 

Fars/Pers mitolojisinin efsanevi 

kahramanı 284b/4, 284b/6, 284b/14, 

284b/15, 284b/19, 284b/21, 

284b/22, 285a/14, 285a/17, 

285a/18, 285a/20, 285a/21, 285a/23, 

285a/24, 285a/25, 285b/7, 286b/4, 

287a/5, 287a/8, 287a/14, 287a/15, 

287a/16, 287a/7, 287a/18, 287a/21, 

287a/22, 287a/23, 287b/1, 287b/2, 

287b/3, 287b/6, 287b/8, 287b/9, 

287b/10, 287b/16, 287b/17, 

287b/18, 287b/20, 287b/21, 

287b/23, 288a/4, 288a/5, 288a/7, 

288a/8, 288a/9, 288a/10, 288a/11, 

288a/15, 288a/16, 288a/19, 288a/23, 
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288b/1, 288b/11, 288b/16, 289a/3, 

289a/5, 289a/8, 289a/9, 289b/2, 

289b/3, 289b/21, 289b/23, 290a/4, 

290a/6, 290a/8, 290a/10, 290a/14, 

291a/15, 291b/11, 292a/11, 

292a/18, 293b/11, 294a/3, 294a/4, 

294a/6, 295a/9, 295a/23, 295b/15, 

295b/16, 295b/21, 295b/22, 

295b/23, 295b/24, 295b/25, 296b/1, 

296b/2, 296b/3, 296b/5, 296b/9, 

296b/11, 296b/14, 296b/18, 

296b/20, 296b/22, 297a/3, 297a/4, 

297a/6, 297a/8, 297a/11, 297a/16, 

297a/25, 297b/2, 297b/3, 297b/5, 

297b/6, 297b/15, 297b/17, 297b/19, 

297b/23, 297b/25, 298a/6, 298a/7, 

298a/8, 298a/12, 298b/1, 298b/2, 

298b/3, 298b/6, 298b/8, 298b/16, 

298b/17, 298b/18, 298b/19, 

298b/21, 298b/22, 298b/23, 299a/6, 

299a/9, 299b/7, 299b/13, 300a/3, 

300a/5, 300a/6, 300a/9, 300a/11, 

300a/21, 300a/22, 300a/23, 300b/4, 

300b/5, 302b/15, 303b/12, 303b/14, 

303b/21, 305b/2, 305b/5, 305b/12, 

305b/23, 306b/22, 306b/23, 307a/5, 

307a/10, 307a/11, 307a/15, 307a/20, 

307a/25, 307b/1, 307b/2, 307b/8, 

308a/6, 308a/19, 308a/22, 308a/23, 

308a/24, 308a/25, 308b/1, 308b/22, 

308b/23, 308b/25, 309b/20, 

309b/21, 309b/22, 309b/23, 310a/9, 

310a/12, 310a/15, 310a/19, 310a/22, 

310b/2, 310b/4, 310b/5, 310b/6, 

310b/11, 310b/15, 310b/16, 

310b/17, 310b/18, 310b/19, 

310b/20, 310b/21, 310b/22, 

310b/23, 310b/25, 311a/2, 311a/5, 

311a/6, 311a/9, 311a/24, 311a/25, 

311b/2, 311b/23, 313a/3, 313a/12, 

313a/15, 314b/3, 314b/10, 314b/12, 

314b/14, 314b/15, 315a/9, 315a/10, 

315b/7, 315b/8, 315b/11, 315b/23, 

315b/25, 316a/2, 316a/3, 316a/4, 

316a/5, 316a/6, 316a/19, 316a/21, 

316a/23, 317a/14, 317b/3, 317b/5, 

317b/6, 317b/8, 317b/9, 317b/11, 

317b/12, 317b/13, 317b/14, 

317b/16, 317b/19, 323a/18, 

323a/22, 336b/24, 366b/15, 

375b/24, 376a/7, 376a/8, 376a/9, 

376a/10, 376a/12, 376a/13, 376a/14, 

376a/15, 376a/18, 376a/19, 376a/23, 

376a/25, 376b/1, 376b/3, 376b/12, 

377a/9, 377a/14, 377b/14, 377b/20, 

378a/6, 378a/23, 378b/4, 378b/5, 

378b/6, 378b/7, 378b/10, 378b/11, 

378b/17, 378b/23, 379a/6, 379a/7, 

379a/23, 379a/25, 379b/1, 379b/12, 

379b/15, 379b/16, 379b/20, 

379b/22, 380a/4, 380a/7, 380a/8, 

380a/12, 380a/15, 380a/16, 381a/1, 

381a/14, 381b/25, 382a/2, 382a/4, 

382a/5, 382a/6, 382a/7, 382a/8, 

382a/18, 382a/21, 383a/2, 383a/5, 

383a/6, 383a/8, 383a/12, 383a/15, 
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383a/16, 383a/18, 383a/19, 383a/25, 

383b/1, 383b/2, 383b/4, 383b/5, 

383b/6, 383b/7, 383b/9, 383b/10, 

383b/14, 383b/16, 383b/18, 

383b/19, 383b/20, 383b/21, 

383b/23, 383b/25, 384a/1, 384a/5, 

384a/6, 384a/8, 384a/9, 384a/11, 

384a/13, 384a/15, 384a/18, 384a/20, 

384a/22, 384a/23, 384a/25, 384b/1, 

384b/2, 384b/3, 384b/6, 384b/14, 

384b/19, 384b/20, 384b/21, 

384b/22, 384b/23, 385a/16, 

385a/20, 385a/22, 385a/23, 385a/25, 

385b/1, 385b/2, 385b/4, 385b/8, 

385b/10, 385b/11, 385b/12, 

385b/14, 385b/15, 385b/16, 385/17, 

385b/18, 385b/19, 385b/20, 

385b/21, 385b/22, 385b/25, 386a/1, 

386a/2, 386a/7, 386a/13, 386a/16, 

386a/17, 386a/19, 386a/24, 386b/1, 

386b/2, 386b/3, 386b/11, 386b/16, 

386b/21, 387a/2, 387a/18, 387b/6, 

387b/8, 388a/3, 388a/6, 388a/7, 

388a/8, 388a/19, 388a/20, 388a/24, 

388b/4, 388b/5, 388b/9, 388b/23, 

389a/4, 389a/12, 389a/13, 389a/16, 

389a/18, 389b/1, 389b/3, 389b/5, 

389b/8, 389b/9, 389b/10, 389b/17, 

389b/19, 390a/10, 390a/16, 

390a/17, 390a/18, 390a/20, 390a/22, 

390a/23, 390a/24, 390a/25, 390b/1, 

390b/2, 390b/3, 390b/4, 390b/6, 

390b/9, 390b/11, 390b/12, 390b/13, 

390b/14, 390b/18, 391a/6, 391a/7, 

391b/2, 391b/14, 392a/8, 392a/22, 

392a/25, 392b/1, 392b/2, 392b/4, 

392b/7, 392b/17, 392b/19, 392b/20, 

392b/22, 393a/3, 393a/13, 393a/15, 

393a/22, 393a/23, 393a/24, 393a/25, 

393b/4, 393b/5, 393b/6, 393b/7, 

393b/23, 394a/2, 394a/4, 394a/11, 

394a/12, 395b/17, 395b/21, 

394a/16, 394a/17, 396b/24, 

396b/25, 397a/1, 397b/17, 398a/1, 

398a/23, 398a/25, 398b/6, 398b/8, 

398b/17, 398b/21, 398b/24, 399a/1, 

399a/2, 399a/3, 399a/4, 399a/5, 

399a/7, 399a/9, 399a/10, 399a/12, 

399a/14, 399a/15, 399a/16, 399b/1, 

399b/3, 399b/4, 399b/7, 399b/8, 

399b/9, 399b/10, 399b/11, 399b/13, 

399b/15, 399b/18, 400a/6, 400a/8, 

400a/16, 400a/19, 401a/15, 401a/20, 

401a/21, 402a/7, 402a/8, 402a/9, 

402a/10, 402a/11, 402a/12, 402a/13, 

402a/14, 402a/15, 402a/16, 402a/18, 

402a/20, 402b/2, 402b/15, 402b/16, 

402b/17, 402b/19, 403a/2, 404a/21, 

405a/6, 405a/8, 405a/11, 405a/13, 

405a/15, 405a/19, 405a/22, 405a/23, 

405a/25, 405b/1, 405b/2, 405b/3, 

405b/12, 405b/13, 405b/16, 

405b/17, 405b/18, 405b/19, 

408b/24, 409a/1, 409a/5, 409a/7, 

409a/11, 409a/12, 409a/13, 409a/14, 

409a/17, 409a/20, 409a/25, 409b/1, 
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409b/2, 409b/3, 409b/7, 409b/9, 

409b/13, 409b/14, 409b/16, 

409b/19, 409b/24, 410a/1, 410a/5, 

410a/7, 410a/10, 410a/13, 410a/14, 

410a/15, 410a/17, 410a/19, 410a/20, 

410a/21, 410a/22, 410a/23, 410a/25, 

410b/2, 410b/10, 410b/14, 410b/16, 

410b/18, 410b/19, 410b/20, 

410b/24, 411a/3, 411a/6, 411a/11, 

411a/12, 411a/14, 411a/15, 411b/8, 

411b/10, 411b/12, 411b/21, 412a/9, 

412a/12, 412a/17, 412a/19, 412a/20, 

412a/23, 412a/25, 412b/2, 412b/25, 

413a/3, 413a/4, 413a/5, 413a/6, 

413a/9, 413a/10, 413a/12, 413a/14, 

413a/16, 413a/19, 413a/21, 413a/25, 

413b/1, 413b/2, 413b/3, 413b/4, 

413b/5, 413b/6, 413b/8, 413b/10, 

413b/11, 413b/13, 413b/16, 

413b/19, 413b/20, 413b/22, 

413b/23, 413b/24, 413b/25, 414a/4, 

414a/5, 414a/7, 414a/10, 414a/11, 

414a/12, 414a/13, 414a/14, 414a/20, 

414b/1, 414b/3, 414b/7, 414b/10, 

414b/13, 414b/14, 414b/16, 

414b/18, 414b/19, 414b/24, 415a/2, 

415a/3, 415a/4, 415a/8, 415a/10, 

415a/12, 415a/3, 415a/15, 415a/16, 

415a/19, 415a/20, 415a/21, 415a/22, 

415a/23, 415a/24, 415a/25, 415b/3, 

415b/5, 415b/7, 415b/8, 415b/9, 

415b/13, 415b/16, 415b/18, 

415b/18, 415b/20, 415b/21, 

415b/22, 415b/24, 415b/25, 416a/1, 

416a/4, 416a/5, 416a/7, 416a/8, 

416a/10, 416a/11, 416a/12, 416a/13, 

416a/14, 416a/17, 416a/18, 416a/20, 

416a/24, 416b/1, 416b/2, 416b/3, 

416b/4, 416b/11, 417a/6, 417a/7, 

417a/9, 417a/15, 417a/16, 417a/20, 

417a/21, 417a/22, 417a/24, 417a/25, 

417b/2, 417b/4, 417b/7, 417b/9, 

417b/11, 417b/13, 417b/14, 

417b/16, 417b/17, 417b/18, 

417b/19, 418a/4, 418a/6, 418a/8, 

418a/9, 418a/10, 418a/13, 418a/15, 

418a/16, 418a/20, 418a/21, 418a/24, 

418b/1, 418b/2, 418b/4, 418b/5, 

418b/6, 418b/9, 418b/17, 418b/19, 

418b/21, 418b/23, 418b/24, 419a/2, 

419a/3, 419a/4, 419a/5, 419a/6, 

419a/7, 419a/9, 419a/12, 419a/13, 

419a/17, 419a/21, 419a/22, 419b/1.  

Rüstem ibn-i Zāl-ı Zer bk. Rüstem 

384a/22. 

Rüstem-i Dāstān bk. Rüstem: 284b/2, 

284b/16, 284b/19, 284b/24, 

285a/25, 285b/2, 285b/18, 311a/8, 

409a/2, 412b/9. 

 

-S- 

Saĥāy Pįr [Kişi adı]: 416a/19. 

Śāĥib-ķırān-ı Nerre [Kişi adı]: 319a/2. 

Saķlāb bk. Saķlāb Türk: 303a/13, 

303a/14, 303a/16, 303b/2. 
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Saķlāb Türk[Kişi adı]: 303a/12, 

303a/25. 

Saķlān bk. Saķlāb Türk: 303b/1. 

Sālimiyye [Yer adı]: 299a/13, 299a/14, 

300a/1, 300a/2, 300a/11, 300b/15, 

302b/15, 303b/18, 303b/19, 

303b/20, 304a/19, 309a/14, 

309a/18, 311b/11. 

Sālūk-ı Enverį [Kişi adı]: Tımar 

Enver’in ser-askeri 325a/5, 376b/19. 

Sām-ı Pįl bk. Sām-ı Pil ibn-i Ķahramān: 

285b/18, 286b/1, 286b/2, 286b/4, 

286b/6, 286b/9, 290a/5, 315a/22, 

380a/3, 381b/22. 

Sām-ı Pil bk. Sām-ı Pil ibn-i Ķahramān: 

290a/14. 

Sām-ı Pil ibn-i Ķahramān [Kişi adı]: 

Rüstem’in ser-kaplanı 381b/21, 

382a/1. 

Sām-ı Yegāne [Kişi adı]: Feramurz ile 

Mah-duht banu oğlu 411b/16, 

414b/17. 

ŚaǾlūk bk. Sālūk-ı Enverį: 329b/10, 

329b/11, 329b/14, 329b/16, 

329b/17, 329b/18, 329b/19, 

329b/20, 329b/24, 330a/1, 330a/2, 

330a/7, 330a/9, 330a/10, 330a/15, 

330a/19, 330a/22, 330a/24, 330b/9, 

344a/9, 359a/3, 359a/5, 359a/9, 

359a/10. 

 ŚaǾlūk-ı Maġribį bk. Sālūk-ı Enverį: 

329b/3, 329b/9, 329b/11-12, 

329b/13, 329b/18, 330a/4, 358b/24, 

359a/1-2, 359a/7, 368b/11. 

ŚaǾlūk-ı Zengį bk. Sālūk-ı Enverį: 

317b/23, 318a/21, 318b/2. 

Śarśar-ı Sebük-bār [Kişi adı]: 290a/2, 

300b/18, 316b/25, 317a/3, 317a/15, 

376b/7, 386b/18, 406b/9, 407b/3, 

407b/9, 407b/11, 408a/22, 408b/14, 

412a/16. 

Sāve-i Sināndāz [Kişi adı]: 287a/13, 

287a/15, 287a/19, 287a/21. 

Sāviye-i Sināndāz bk. Sāve-i Sināndāz: 

285b/15. 

Seħāb bk. Seħāb-ı Zengį: 347b/10, 

348b/15, 348b/16, 348b/19, 349a/2, 

349a/6, 349a/9, 349a/13, 349b/5, 

356a/25, 357a/12, 358b/13, 

358b/14, 358b/15, 358b/16, 

358b/22, 358b/25, 359a/6, 359a/8, 

359a/11, 359a/14, 359a/15, 359a/23, 

359a/25, 359b/1, 359b/22, 359b/23, 

359b/24, 360a/1, 360a/7, 361b/22, 

362a/12, 362a/24, 362b/9, 362b/21, 

362b/22, 363a/2, 363a/10, 363a/16, 

363a/18, 363a/21, 363b/2, 363b/5, 

363b/8, 363b/15, 363b/18, 363b/23, 

363b/25, 364a/1, 364a/3, 364a/13, 

364a/15. 

Seĥāb bk. Seħāb-ı Zengį: 359a/5. 
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Seħāb-ı Zengį [Kişi adı]: Zerdun Şah’ın 

pehlivanı 344b/13, 344b/16, 

345a/21, 345b/2, 347b/3, 347b/8, 

347b/9, 347b/10, 347b/12-13, 

347b/18, 347b/20, 347b/21, 

347b/25, 348a/8, 348a/10-11, 

348a/22, 348b/13, 348b/22, 

348b/23, 348b/25, 349a/10, 

349a/14, 349b/16, 350b/22, 

353a/12, 353b/20, 353b/24, 

354a/19, 356a/15, 356a/21, 357a/10, 

357b/8, 357b/10, 357b/14, 358b/12, 

358b/19, 358b/23, 359a/1, 359a/2, 

359a/4, 359a/10-11, 359a/12, 

359a/14, 359a/18, 359b/4, 359b/6, 

359b/10, 359b/12, 359b/13, 

359b/14, 359b/21, 359b/25, 360a/3, 

360b/14, 361a/7, 361a/22, 361b/8, 

361b/12, 361b/14, 362a/6, 362a/9, 

362a/10, 362a/20, 362b/1, 362b/4, 

362b/8, 362b/15, 362b/18, 363a/3, 

363a/5, 363a/6, 363a/8, 363a/12, 

363a/14, 363a/16, 363b/1, 363b/10-

11, 363b/16, 363b/17, 363b/19. 

Sehāb-ı Zengį bk. Seħāb-ı Zengį: 

339a/2. 

Sehįl bk. Sehįl-i Sehlānį: 304b/12, 

304b/13, 304b/14, 304b/15, 

304b/16, 304b/17, 304b/18, 

304b/19, 304b/20, 304b/23, 305a/1, 

379a/12. 

Sehįl-i Sehįlānį bk. Sehįl-i Sehlānį: 

304b/1. 

Sehįl-i Sehlānį [Kişi adı]: 304b/2, 

304b/3, 304b/9, 304b/10, 304b/12, 

305a/2. 

Sehlān Şāh [Kişi adı]: 304a/25. 

Sehlāniyye [Yer adı]: 304a/25.  

Selāmūn bk. Selāmūn Dānā: 285a/14, 

285a/24, 288a/18, 316a/13, 316a/22, 

375b/23, 396b/19, 409a/11-12, 

410a/5, 410a/6, 410a/9, 410a/10, 

410a/11, 410a/15, 410a/20, 410a/24, 

410a/25, 411a/12, 415a/23. 

Selāmūn Dānā [Kişi adı]: Rüstem’in 

askerlerinden hekim ve bilgili bir 

kişi 296b/5, 307a/11, 311a/11, 

316b/21, 375b/22, 378b/21-22, 

387b/5, 409a/12, 409a/13, 409a/18, 

409a/22, 409a/25, 410a/12, 410a/13. 

Selįm Şāh [Kişi adı]: 411b/14, 411b/16, 

411b/18, 411b/18-19, 411b/120, 

411b/123, 411b/125, 412a/1, 

412a/2, 412a/5, 412a/8, 412b/4, 

412a/6, 412a/15, 414a/24, 414b/2, 

414b/5, 414b/7, 414b/11, 414b/24-

25. 

Semek bk. Semek ǾAyyār: 289b/25, 

317b/11, 326b/10, 385b/7, 386b/20, 

389b/3, 391b/12, 391b/13, 391b/18, 

391b/19, 391b/22, 391b/23, 392a/5, 

392a/6, 392a/7, 392a/10, 392a/12, 
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392a/16, 392a/17, 392a/20, 392a/22, 

392a/24. 

Semek ǾAyyār[Kişi adı]: 289b/24, 

317b/11, 379b/13, 379b/19, 

381a/18, 386b/18, 389a/16, 

389a/25, 391b/14, 391b/23, 392a/4. 

Semūm bk. Semūm-ı Zencįr-zen: 

367a/11, 367b/25, 368a/20, 

368a/22, 368a/23, 368a/24, 368b/7, 

368b/8, 368b/9, 368b/11, 368b/16, 

368b/22, 368b/25, 369a/2, 369a/4, 

369a/10, 369a/12, 369a/13, 369a/14, 

369a/15, 369a/19, 369a/20, 369a/22, 

369b/1, 369b/4, 369b/5, 369b/9, 

369b/10, 369b/12, 370a/4, 370a/8, 

370a/11, 370a/12, 370a/13, 370a/14, 

370a/15, 370a/16, 370a/19, 370a/21, 

370a/24, 370a/25, 370b/2, 370b/3, 

370b/4, 370b/6, 370b/8, 370b/11, 

370b/16, 372a/15, 372a/16. 

Semūm-ı Zencįr-zen [Kişi adı]: 366b/2, 

366b/10, 367a/3, 367a/25, 367b/22, 

368a/8, 368a/16, 368a/18, 368a/19, 

368a/25, 368b/1, 368b/12, 368b/25, 

369a/5, 369a/21, 369b/2, 369b/8, 

369b/17, 369b/20, 370a/2, 370a/8, 

370a/23, 370b/2, 372a/15. 

Senduħt Bānū [Kişi adı]: Feramurz’un 

annesi 313a/3, 410a/8.  

Senmįzād [Kişi adı]: 317b/20, 317b/21, 

318b/4. 

Servināz Bānū [Kişi adı]: Bîrân bin 

Veyse’nin kızı 312b/13-14, 

312b/22, 313a/11, 313a/23, 

313b/11, 313b/23, 313b/24, 314a/1, 

314a/4, 314a/5, 314a/8, 314a/19, 

314a/24, 314b/1, 316a/24. 

Servināz bk. Servināz Bānū: 312b/8, 

313a/24, 314a/20, 314a/21, 314a/23. 

Sevāĥil-i Maġrib [Yer adı]: 367a/16. 

Seylāb-Zemįn [Yer adı]: 337b/8, 

337b/23, 337b/24, 338a/2, 338a/22, 

338b/12, 339a/14, 339b/1, 341b/8, 

344b/9, 344b/10, 344b/17, 344b/24, 

345a/2, 345a/3, 345b/2, 345b/25, 

347b/13, 348b/18, 350b/20, 

350b/24, 352b/5, 353a/22, 353b/18, 

365b/17. 

Sihām bk. Sihām-ı Ĥabeşį: 323a/14, 

324a/6, 328a/19, 328a/22, 328b/1, 

328b/21, 329a/18, 329b/3, 329b/4, 

329b/21, 330a/13, 332a/13, 332b/8, 

332b/20, 334a/4, 335a/14, 337a/11, 

337a/16, 337a/21, 339a/3, 340a/23, 

340b/14, 341a/4, 341a/13, 341b/12, 

341b/24, 342a/22, 342a/25, 342b/8, 

342b/13, 342b/16, 342b/18, 

342b/20, 342b/24, 344a/4, 348b/12, 

350b/19, 352a/15, 352b/19, 

352b/21, 352b/22, 356a/2, 356a/20, 

356a/22, 356b/2, 356b/24, 357a/1, 

357a/3, 357b/11, 357b/13, 357b/14, 

358b/13, 358b/24, 360a/12, 
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360a/13, 361b/18, 364a/11, 

364b/19, 368b/16, 369a/1, 369a/7, 

370a/3, 370a/13, 370b/11, 370b/23, 

373a/25, 373b/1, 373b/3, 373b/17, 

373b/19, 374b/3, 376a/2, 376b/13, 

378b/10, 379b/16, 380b/21, 

380b/22, 381a/7, 381a/17, 381b/7, 

381b/9, 381b/11, 381b/25, 382a/1, 

382a/3, 383a/12, 383a/15, 383b/21, 

384a/16, 384a/19, 384a/24, 384b/1, 

384b/6, 385b/8, 385b/16, 385b/22, 

386a/12. 

Sihām-ı Ĥabeşį [Kişi adı]: Cihan-

bahş’ın yüzünü değiştirdikten sonra 

kensine verdiği isim 320a/17, 

322a/18, 322b/18, 323a/1, 323a/21, 

323b/1, 323b/17, 324a/5, 324a/6, 

324b/6, 324b/9, 324b/13, 324b/16, 

324b/17, 324b/20, 324b/21, 

324b/24, 325a/14, 325b/10, 

325b/11, 325b/24, 326b/17, 

326b/20, 326b/21, 326b/25, 

327b/10, 327b/17, 328a/15, 

328a/16, 329b/3, 329b/4, 329b/7, 

330a/22, 330b/18-19, 331b/2, 

331b/3, 331b/17, 332a/2, 332a/6-7, 

333a/18, 333a/20, 333b/1, 334a/14, 

334b/18, 335a/13, 336b/24, 

337a/16, 337a/19, 338b/23, 339a/2, 

339a/20, 339b/1, 339b/19, 339b/20, 

339b/25, 340a/11, 340a/16, 

340a/19, 340b/3, 340b/19, 341a/1, 

341a/8, 341b/4, 341b/7, 341b/12, 

342a/11, 342a/20, 343a/9, 343a/20, 

343a/21, 343b/23-24, 345a/12, 

345b/6, 345b/21, 345b/24, 346a/2, 

346a/7, 347b/22, 348a/9, 348a/11, 

348a/22, 348b/13, 349a/2, 349a/8, 

349b/7, 350a/8, 350a/9, 350b/19, 

350b/21, 350b/23, 351a/3, 352a/1, 

352a/4, 352a/6, 352a/14, 352a/17, 

352a/20, 352b/2, 352b/13, 352b/15-

16, 353b/19, 353b/21, 354a/18, 

354b/2, 354a/17, 356b/9, 357a/21, 

357b/10, 357b/25, 358a/13, 

358b/14, 360b/4, 361a/9, 361a/14, 

361b/17, 361b/21, 361b/22, 

361b/23, 362b/2, 362b/10, 363a/8, 

364a/19, 364b/2, 364b/6, 365a/2, 

365a/3, 366b/11, 367a/17, 368a/19, 

368a/22, 368a/23, 369a/3, 369a/4, 

369a/5, 369a/6, 369b/2, 369b/13, 

369b/21, 370a/4, 371a/13, 371b/21, 

372a/8, 374b/2, 375b/14, 375b/20, 

375b/25, 376a/2, 376a/10, 376a/12, 

376a/13, 376a/14, 376a/19, 

376a/20-21, 376a/25, 376b/1, 

376b/3, 376b/13, 376b/14, 377a/5, 

377a/9, 377b/3, 378a/5, 378a/6, 

378a/8, 378b/18, 379a/5, 379a/11, 

379a/20, 379a/24, 379b/12, 380a/7-

8, 380a/8, 380b/13, 381a/2, 381a/15, 

381a/16, 383a/20, 383b/9, 384a/1, 

384a/18, 384a/25, 384b/16-17, 

385b/4, 385b/25, 386a/2, 386a/11, 
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386a/13, 386a/15, 386a/18, 386b/1, 

386b/18. 

Sįm-endām Bānū: [Kişi adı] 370b/14. 

Sįmįn-ber Bānū [Kişi adı]: Cem Şah’ın 

eşi 395b/7-8, 395b/8, 395b/9, 

395b/10. 

Sįmįn-ber Bānū [Kişi adı]: Efrasiyab’ın 

eşi ve Ferngîs Bânû’nun annesi 

312b/8, 312b/12, 312b/14, 395b/8, 

312b/9, 312b/10. 

Sįmįn-ber bk. Sįmįn-ber Bānū: 

395b/12. 

Sipehped [Kişi adı]: 312b/16. 

Sipend [Yer adı]: 404b/18, 405a/1, 

405b/5, 406a/21, 407a/10, 407a/16, 

407b/9, 407b/13, 408a/5, 408a/11, 

408a/18, 408a/20, 408a/21, 

408b/10, 408b/11, 408b/13, 

408b/15, 408b/16, 408b/21, 

408b/24. 

Sįstān [Yer adı]: 308b/3, 311b/5, 

387a/12, 387a/14, 387b/11, 388b/8, 

388b/12, 388b/13, 388b/14, 

388b/17. 

Siyāmek Şāh [Kişi adı]: 299a/14, 

301b/22, 301b/23, 301b/24, 

301b/25, 302a/22, 302a/24, 

302a/25, 302b/2, 302b/3, 311b/10, 

312a/23. 

Siyāveş [Kişi adı]: 402b/11. 

Siyeh Merd bk. Siyeh Merd-i Keylānį: 

382a/4, 382a/5, 382a/6. 

Siyeh Merd-i Keylānį [Kişi adı]: 

366a/25, 382a/3. 

Sohrāb bk. Sohrāb-ı Ser-efrāz: 389b/6, 

395b/13, 411b/13. 

Sohrāb-ı Ser-efrāz [Kişi adı]: 387a/14, 

388b/6. 

Sürħ-ābād [Yer adı]: 388b/13, 388b/17, 

388b/20, 388b/22, 389a/10, 

389b/14. 

 

-Ş- 

Şābūr bk. Şābūr Şāh-ı Zįr-dest: 

412b/11, 412b/16, 412b/17, 

412b/18, 412b/19, 413b/1, 414a/13, 

414b/10. 

Şābūr Şāh bk. Şābūr Şāh-ı Zįr-dest: 

411b/20, 411b/22, 411b/24, 

411b/25, 412a/20, 412a/22, 412b/2, 

412b/5, 412b/12, 412b/13, 412b/14, 

413a/3, 413a/17, 413a/19, 414a/11, 

414a/12, 414a/25, 414b/11, 

414b/12, 414b/17. 

Şābūr Şāh-ı Zįr-dest [Kişi adı]: 

411b/17. 

Şāhibe [Kişi adı]: 288b/4, 288b/5, 

288b/7, 288b/19, 289a/11. 

Şaķāķ bk. Şaķāķ ǾAyyār: 339a/18, 

339b/11, 341b/5, 341b/7, 341b/24, 

342a/13, 342b/12, 342b/20, 
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342b/24, 343a/2, 343a/8, 343a/12, 

343a/14, 343a/19, 343a/24, 343b/3, 

343b/23, 344a/2, 344a/16, 345b/2, 

350a/2, 350a/6, 350a/7, 350a/10, 

350a/16, 350a/18, 350a/21, 350a/23, 

351b/6, 351b/7, 351b/9, 351b/10, 

351b/16, 351b/17, 351b/19, 

351b/20, 351b/21, 351b/24, 352a/1, 

352a/10,  

Şaķāķ ǾAyyār [Kişi adı]: 338b/10, 

339a/8, 339a/16, 339a/17, 339b/5, 

339b/11, 340a/16, 340b/19, 

340b/24, 341b/4, 341b/8, 341b/9, 

341b/23, 342a/7-8, 342a/10, 

342a/13, 342a/15-16, 342a/18, 

342b/7, 342b/8, 342b/15, 342b/20, 

342b/21, 343a/7, 343a/8, 343a/12, 

343a/13, 343a/15-16, 343a/20, 

343a/23, 343b/21, 343b/22, 

343b/24, 344a/1, 344a/2-3, 344a/5-

6, 344b/14-15, 344b/15, 344b/17, 

345a/20, 345b/2, 347b/1, 347b/2, 

347b/2-3, 347b/7, 349a/25, 349b/24, 

350a/4, 350a/5-6, 350a/6, 350a/7, 

350a/15, 350a/20, 350a/21, 

351b/17, 352a/10, 352b/11, 

352b/16, 359a/10, 359b/14, 

361b/11, 371b/12, 371b/17-18, 

371b/21, 371b/24, 377a/7. 

Şāķāķ ǾAyyār bk. Şaķāķ ǾAyyār: 

340a/17. 

Şeb-reng bk. Şeb-reng ǾAyyār: 316b/7, 

316b/9, 316b/14, 316b/18, 317a/2, 

317a/10. 

Şeb-reng ǾAyyār [Kişi adı]: 316b/7, 

316b/11, 317a/7, 317a/8, 317a/17. 

Şeddād [Kişi adı]: 379b/10. 

Şehmerd bk. Şehmerd-i Seylābį: 

337b/7, 337b/19, 337b/20, 338a/25, 

338b/2, 338b/11, 338b/19, 338b/22, 

338b/25, 339a/2, 339b/2. 

Şehmerd-i Seylābį [Kişi adı]: 337b/7, 

337b/10, 337b/11, 337b/15, 

337b/18, 337b/22, 338a/23, 

338b/12, 338b/13, 338b/17, 

338b/21, 339a/5-6. 

Şehr Bānū bk. Şehr Bānū: 349b/11, 

350b/25, 351b/23. 

Şehr-bād Şāh bk. Şehr-yār Şāh: 

366b/17, 366b/18, 367a/3.  

Şehre Bānū [Kişi adı]: 349b/9, 349b/12, 

349b/14, 350b/8, 350b/11, 350b/17, 

350b/18, 351a/1, 351a/4, 351a/9, 

351a/10, 352a/20, 352a/21, 352a/24, 

352b/1, 352b/6, 352b/21, 353a/1. 

Şehr-i Zerrįn [Yer adı]: 318a/10, 

318a/11, 318a/15, 318a/19, 

318b/11, 318b/18, 319a/11, 320a/6, 

320a/9, 387a/6. 

Şehrūz bk. Şehrūz Ħan: 366a/23. 

Şehrūz Ħan [Kişi adı]: 366a/24. 

Şehrūz Şāh bk. Şehrūz Ħan: 366b/9. 
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Şehrūz-ābād [Yer adı]: 366a/24, 

366a/25, 366b/20, 366b/22, 

366b/24, 366b/25, 367a/2, 371a/1, 

375a/4, 375a/7. 

Şehr-yār Ħān bk. Şehr-yār Şāh: 375a/4, 

376b/24. 

Şehr-yār Şāh [Kişi adı]: 367a/17, 

367a/20. 

Şemse Bānū [Kişi adı]: Keyhusrev 

Kâmrân’ın karısı 288b/12, 289a/18, 

313a/2, 318a/10, 318a/15, 318a/16, 

318a/19, 318b/10, 318b/13, 

318b/14, 318b/15, 318b/16, 

318b/20, 318b/23-24, 318b/25, 

319a/7, 319a/8, 319a/15, 319a/17, 

319a/25, 320a/6, 320a/7, 320a/15, 

320a/17, 320a/21, 320b/20, 

320b/22, 322b/3, 322b/7, 323b/15, 

323b/19, 323b/20, 327b/8, 377a/3, 

385a/25, 386a/5, 386a/16, 386a/22, 

387a/5. 

Şemse bk. Şemse Bānū: 288b/6, 

323b/20. 

Şeng [Yer adı]: 296b/8. 

Şengāl Hind [Kişi adı]: 303a/7. 

Şengel Hind [Kişi adı]: 303b/18, 

303b/22, 304a/18, 305a/12, 

306a/24, 306a/25, 306b/17, 

306b/20, 306b/21, 307a/5, 307a/13. 

Şep-reng bk. Şeb-reng ǾAyyār: 

316b/11, 317a/5. 

Şeş-pāy-ı Baĥrį bk. İblāġ-ı Şeş-pāy-ı 

Baĥrį: 407b/11. 

Şeybān [Kişi adı]: Timur Şah 

pehlivanlarından biri 328a/14, 

328a/15, 328a/16, 328a/19, 328a/20, 

328a/22, 328a/23, 328a/24, 328b/1, 

328b/5, 328b/6, 328b/7, 328b/10, 

328b/11, 328b/12, 328b/13, 

328b/15, 328b/16, 328b/17. 

Şeydįz bk. Şeydįz ǾAyyār: 299a/25, 

299b/9, 299b/11, 299b/12, 299b/15, 

299b/19, 299b/20, 299b/21, 

299b/24, 300a/12, 300a/13, 

300a/16, 300a/17, 300a/18, 300a/21, 

300a/24, 300b/1, 300b/2, 300b/10, 

307a/1, 307a/2, 307a/3, 306b/25, 

407a/2, 407a/3, 407b/7, 407b/8, 

408a/12, 408a/13. 

Şeydįz ǾAyyār [Kişi adı]: 299b/3, 

299b/5, 299b/5-6, 299b/15, 300a/3, 

300a/11, 300a/22, 301a/4-5, 

302b/16, 306b/25, 406b/24, 407a/5, 

407a/16, 407b/6, 407b/13, 407b/14, 

408a/12, 408a/17. 

Şeyħ Baħdį [Kişi adı]: 319a/21, 

319a/22. 

Şįr ibn-i Ziyān [Kişi adı]: 320b/10, 

323a/15, 323b/2, 376b/15. 

Şįrdād-ı Semengānį [Kişi adı]: 303a/7,  

Şįrūye [Kişi adı]: 388b/1. 

Şįrūz-ı Feraħ-baħş [Kişi adı]: 377a/24. 
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Şįr-zād [Kişi adı]: 415b/11. 

 

-T- 

Talħāb bk. Talħāb-ı Tįg-zen: 355a/15, 

355a/17, 355a/19, 355a/21, 355a/22, 

355a/24, 355b/2, 355b/7, 355b/9, 

355b/14, 355b/15, 355b/17, 

355b/18, 355b/19, 355b/23, 

355b/24, 355b/25, 356a/3, 356a/3, 

356a/5, 356a/6, 356a/7. 

Talħāb-ı Tįg-zen [Kişi adı]: Zerdun 

Şah’ın baş askeri 355a/13, 355a/14, 

355a/17, 355b/12, 356a/5, 357a/18, 

376b/24. 

Tenge [Kişi adı]: 285a/14, 291b/19, 

300b/13, 304b/13, 304b/14, 380a/2. 

Terke [Kişi adı]: 317a/20. 

Terke ǾAyyār [Kişi adı]: 317a/19.  

Tįmįzād [Kişi adı]: 317b/20. 

Tįrzū ǾAyyār [Kişi adı]: 377a/7.  

Tūrān [Yer adı]: Eski İranlılar 

tarafından Türkistan ve Tataristan 

taraflarına verilen isim 284b/5, 

284b/6, 288b/6, 291a/22, 291a/25, 

291b/11, 291b/12, 295b/8, 295b/15, 

295b/16, 295b/18, 296a/14, 

296a/23, 296b/8, 298b/18, 298b/20, 

298b/23, 299a/10, 299a/11, 

299a/15, 299a/20, 300a/19, 

300b/23, 302a/17, 302b/11, 

302b/12, 303b/14, 305a/5, 305a/7, 

305a/9, 305a/15, 306a/1, 306a/8, 

306a/10, 306b/16, 308b/24, 310b/1, 

311a/13, 311a/19, 312b/3, 312b/16, 

312b/19, 314b/17, 316b/5, 316b/12, 

317a/23, 366b/24, 375a/7, 375a/8, 

375b/11, 379a/1, 396a/14, 397a/6, 

397a/7, 397a/11, 397a/15, 397a/19, 

398a/18, 402b/11, 402b/13, 403a/4, 

403b/7, 404a/11, 404a/14, 404b/9, 

404b/11, 404b/23, 405b/6, 405b/7, 

406a/24, 407a/14, 407a/23, 408a/2, 

408a/6, 408a/7, 408b/8, 408b/10, 

411a/10, 411a/15, 411b/7. 

Tūrān-ı İdmān bk. Kūh-ı İdmān: 

291b/11. 

Türkistān: Türklerin yaşadığı coğrafi 

bölgeye verilen isim 299b/1, 309a/1, 

368b/15, 399b/19, 403a/8, 403a/18, 

404a/16, 408a/21, 409b/10. 

Ŧāfūr-ı Hindį [Kişi adı]: 340a/9. 

Ŧāfūr-ı Hindį [Kişi adı]: 340a/9. 

Ŧālįmūn Şāh [Kişi adı] : 319a/1, 

325b/14, 326a/1, 327b/11, 332a/4, 

339a/17, 341a/10, 343b/1, 363a/16. 

Ŧanŧarān bk. Ŧanŧarān-ı Zengį: 

370b/22, 370b/23, 370b/25, 

371a/13, 371a/22, 371b/11, 372a/3, 

372a/11, 372a/12, 372a/14, 372a/15, 

372b/1, 372b/4. 

Ŧanŧarān-ı Zengį [Kişi adı]: Zengbar 

vilayetinde bir pehlivan 370b/14, 

370b/20, 370b/24, 371a/3, 371a/8, 
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371a/16, 371a/17, 371a/18-19, 

371a/21, 371a/23, 371a/25, 371b/1-

2, 371b/5, 371b/25, 372a/1, 372a/4, 

372a/7, 372a/10, 372a/11, 372a/14, 

372a/17, 372a/19, 372a/20, 

372a/22-23, 372a/25, 372b/8, 

372b/9, 372b/14, 372b/23, 373a/3. 

Ŧārāķ bk. Ŧārıķ ǾAyyār: 326a/10, 

326a/12, 326a/13, 326a/25, 326b/7, 

326b/9, 326b/13, 327a/9, 327a/12, 

327a/15, 329a/12, 329b/2, 331b/16, 

333a/8, 333a/23, 333a/15, 333b/2, 

333b/6, 333b/7, 333b/12, 333b/17, 

333b/25, 335a/1, 335a/2, 335a/14, 

336b/20, 337a/14, 337a/15, 

337b/25, 338a/20, 340a/9, 341b/22, 

343a/14, 343a/16, 343a/17, 343a/19, 

343a/20, 343b/3, 344a/16, 344a/25, 

344b/5, 345a/9, 345a/10, 345a/19, 

345b/8, 345b/9, 345b/13, 345b/21, 

346a/6, 346a/14, 346a/15, 346b/5, 

346b/11, 346b/12, 346b/13, 

346b/14, 346b/17, 346b/19, 

346b/24,347a/1, 347a/3, 347a/9, 

347a/11, 347a/12, 347a/11, 347b/4, 

347b/14, 347b/21, 348a/6, 348a/7, 

348a/16, 348a/20, 348b/12, 

349a/10, 349a/22, 349b/3, 349b/13, 

349b/19, 349b/25, 350a/1, 350a/2, 

350a/6, 350a/9, 351b/20. 

Ŧārāķ ǾAyyār bk. Ŧārıķ ǾAyyār: 326a/1, 

326a/4, 326a/8, 326a/15, 326a/17, 

326a/19, 326a/21, 326a/24, 

327a/11,327a/12, 327a/15, 327a/22, 

327b/10, 329a/14, 329a/25, 329b/2, 

331b/17, 331b/25,333a/8, 333a/14, 

333a/19, 333a/22, 333b/14, 

333b/15, 333b/16, 333b/21, 

333b/24, 334a/6, 334a/7, 334a/11, 

334a/22, 335a/7, 335a/9, 335a/10, 

335a/12, 335a/15, 335a/16, 335b/8, 

335b/11, 335b/14, 337b/4, 337b/23, 

338a/19, 338a/21, 339a/5, 339a/12, 

340a/7, 341a/22, 342a/1, 342b/5, 

342b/23, 343a/6, 343a/12, 343a/14, 

343a/19, 343a/20, 343a/25, 343b/4, 

344a/10, 344a/16, 344a/20, 344a/25, 

344b/1, 344b/2, 344b/3, 344b/5, 

344b/6, 345a/4, 345a/23, 345a/24, 

345b/8, 345b/11, 345b/15, 345b/17, 

345b/20, 345ba/22, 346a/9, 

346a/12, 346a/13, 346a/18, 346a/25, 

346b/5, 346b/22, 347a/17, 347b/12, 

347b/16, 347b/17, 347b/20, 

347b/23, 348a/3, 348a/9, 348a/17, 

348b/10, 348b/16, 348b/18, 349a/7, 

349a/10, 349b/1, 349b/12, 349b/24, 

350a/6, 351b/5. 

Ŧārāķ-ı Maġribį bk. Ŧārıķ ǾAyyār: 

325a/10, 339a/6, 345b/20, 347b/19, 

349a/4, 349b/14. 

Ŧārıķ bk. Ŧārıķ ǾAyyār:325b/12, 

348a/14, 350a/3, 350b/11, 350b/12, 

350b/15, 350b/17, 351a/5, 351a/6, 

351a/10, 351a/20, 351a/24, 351b/1, 

351b/9, 351b/17, 351b/19, 351b/21, 
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351b/22, 352a/2, 352a/19, 352a/21, 

352a/23, 352b/6, 352b/7, 352b/9, 

352b/14, 352b/16, 352b/17, 

352b/20, 352b/23, 353a/10, 

353a/12, 353b/17, 354a/10, 

354a/13, 354b/4, 355a/2, 

356a/9,359a/9,359b/3, 359b/11, 

359b/17, 359b/19, 359b/22, 

359b/23, 359b/24,360a/2, 360a/5, 

360a/6, 360b/10, 360b/25, 361a/1, 

361b/10, 364b/12, 364b/13, 

366a/16, 367a/8, 367a/9, 367a/13, 

367a/15, 367b/3, 367b/9, 367b/14, 

371a/20, 371a/23, 371b/16,372a/5, 

373a/4, 373b/7, 375b/18, 377a/15, 

377a/19, 377a/21, 377a/23,377b/1, 

377b/8, 377b/9, 377b/10, 378b/9, 

379b/7, 381a/18, 385a/19, 385b/7, 

Ŧārıķ ǾAyyār [Kişi adı]: Kerįmān Şāh 

ayyarı olan bu ayyar daha sonra 

Cihan-bahş’a tabi olmuştur 325b/4, 

325b/11, 325b/23,327a/6, 348a/13, 

350b/7, 350b/8, 350b/11, 350b/25, 

351a/1, 351a/2, 351a/15 351a/16, 

351a/17, 351a/23, 351b/7, 352a/10, 

352a/13, 352a/15, 352a/18, 352b/9, 

352b/13, 353a/14, 353a/15, 354a/9, 

354a/12, 354a/15, 354b/3, 354b/5, 

354b/6, 354b/15, 355a/10, 

356a/6,357a/9, 359a/18, 359b/13, 

359b/18, 360b/11, 360b/14, 60b/24, 

362b/8, 365a/13, 366a/8, 366a/10, 

367a/8, 367a/12, 367a/25, 367b/5, 

367b/10, 368a/1, 368a/2, 368a/6, 

368a/16, 371a/4, 371b/7, 374a/12, 

375b/17, 376a/1, 376a/3, 

376a/6,377a/6, 377a/15, 377a/17, 

377b/8, 378a/21, 378b/9, 381a/18, 

385a/16, 385a/18, 385a/21, 385a/24, 

386a/6, 386a/16, 387a/5, 408a/4, 

408a/15. 

Ŧārıķ-ı Maġribį bk. Ŧārıķ ǾAyyār: 

325b/7-8, 326b/15, 350b/19, 

352a/12, 352b/11, 355a/2. 

Ŧārıķ-ı Zengį Ŧārūn-ı Zengį: 373b/7. 

Ŧārūn bk. Ŧārūn-ı Zengį: 373a/3, 

373b/24, 373b/25, 374a/12, 

374a/14, 374a/18. 

Ŧārūn-ı Zengį [Kişi adı]:372b/9-10, 

373a/2, 373a/3, 373b/9, 373b/17, 

373b/17-18, 373b/19, 373b/20, 

373b/23, 373b/25, 374a/12, 

374a/17. 

Ŧīmār bk. Ŧīmār Enver:325a/12, 

325a/25. 

Ŧīmār Enver [Kişi adı]: 325a/3, 

325a/12, 325a/15, 325a/19-20. 

Ŧīmār Şāh bk. Ŧīmār Enver: 

325a/21,327b/17, 329b/12. 

Ŧįmūr bk. Ŧįmūr Şāh: 321b/4, 324a/16, 

325a/18, 325b/9, 327a/3, 327a/19, 

327b/23, 328a/11, 333b/3, 334a/17, 

334a/21, 334a/23, 334b/5, 335a/20, 

365a/21. 
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Ŧįmūr Şāh [Kişi adı]: Endelüs şahı 

320b/7, 320b/10, 320b/12, 320b/13-

14, 320b/14, 321a/7, 321a/9, 

324a/12, 324a/25, 324b/1, 324b/2, 

324b/2-3, 324b/4-5, 324b/7, 324b/9, 

324b/13, 324b/18, 324b/20, 

324b/22-23, 324b/25, 325a/2, 

325a/18, 325a/19, 325a/20, 325a/22, 

325a/23, 325a/25, 325b/3, 325b/9, 

325b/10, 325b/16, 326a/10, 

326b/15, 326b/16, 326b/17, 

327a/10, 327a/14, 327a/23, 327a/24, 

327b/4, 327b/16, 327b/23, 327b/25, 

328a/1, 328a/13, 328a/14, 328a/15, 

328a/18, 328a/20, 328a/22, 

328b/18, 328b/19, 329a/8, 329a/9-

10, 329a/12, 329b/1, 329b/5, 

329b/9, 330a/12, 330a/16, 330a/20, 

330a/25, 330b/9, 330b/10, 330b/11, 

330b/12, 331a/25, 331b/1, 331b/14, 

331b/15, 331b/16, 331b/25, 332a/2, 

332a/22, 333a/5, 333a/8, 333a/13, 

333a/14, 333a/15, 333a/17, 333a/18, 

333a/22, 333a/25, 333b/7, 333b/11, 

333b/13, 333b/17, 333b/25, 334a/2, 

334a/6, 334a/8, 334a/11, 334a/17, 

334b/6, 334b/9, 334b/14, 334b/15, 

334b/16, 334b/17, 334b/20, 

334b/21, 334b/24, 334b/25, 335a/4, 

335a/6, 335a/17, 335a/21, 335a/22, 

335a/24, 344a/8, 344b/19, 344b/22, 

345a/1, 345b/5, 376b/16-17, 

376b/18. 

Ŧūs bk. Ŧūs ibn-i Nevrez: 299a/4, 

299a/12, 299b/25, 312b/15, 313a/3, 

314b/22, 314b/24, 314b/25, 315a/1, 

315a/3, 315a/4, 315a/5, 315a/6, 315a/7, 

379a/11, 387a/10, 390b/17, 390b/19, 

390b/20, 390b/21, 390b/23, 391b/23, 

392a/12, 392a/15, 392a/16, 392a/17, 

392a/20, 392a/21, 392a/23, 393b/9, 

393b/13, 393b/15, 393b/16, 393b/19, 

393b/23, 393b/24, 397b/8, 397b/15, 

397b/18, 397b/22, 398a/19, 398a/20, 

398b/18, 402b/9, 408b/23, 409b/22. 

Ŧūs ibn-i Nevrez [Kişi adı]: İran 

Kahramanlarından Nevzer’in oğlu 

299a/3, 393a/12, 393b/8. 

Ŧūs ibn-i Nevrūz bk. Ŧūs ibn-i Nevrez: 

314b/19. 

 

-V- 

Verāy bk. Verāy-ı Zengį: 356a/17, 

356b/24, 356b/25, 357a/2, 357a/6.  

Verħān-ı Gürgānį [Kişi adı]: 328b/20. 

Verħān bk. Verħān-ı Gürgānį: 328b/21, 

328b/22, 328b/23, 328b/24, 

328b/25, 329a/1. 

Verāy-ı Zengį [Kişi adı]: Zerdun Şah 

pehlivanlarından 356a/12-13, 

356a/15, 356a/18, 356a/20, 356a/21, 

356a/22, 356b/3, 356b/5, 356b/6, 

356b/7, 356b/12, 356b/14, 356b/15, 
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356b/16, 356b/18, 356b/22, 357a/2, 

357a/3-4, 357a/5, 357a/8, 357a/19. 

 

-Y- 

Yalvāş bk. Yalvāş Türk: 375a/13. 

Yalvāş Türk [Kişi adı]: 375a/12-13, 

375a/15, 375a/16, 375a/17, 375a/20, 

375a/22, 375a/24, 375b/15-16. 

Yārmān [Kişi adı]: Efrasiyab 

askerlerinden biri 303a/6, 405b/11, 

405b/16, 407a/10, 407a/11, 

407a/16, 407a/20, 407a/21, 407a/22, 

407a/23, 407a/25, 407b/1, 407b/12, 

407b/14, 407b/15, 407b/19, 408a/8, 

408a/12, 408a/14, 408a/16, 408a/19, 

408a/22. 

 

 

 

-Z- 

Zābil [Yer adı]: 285a/14, 289b/2, 

289b/21, 293b/11, 294a/7, 366b/12, 

376a/7, 376a/8, 376a/16, 382a/11, 

394a/4, 396b/13, 396b/14, 396b/16, 

396b/24, 403a/2, 405a/6, 405a/8, 

406b/5, 408b/24. 

Zābilistān bk. Zābil: 387a/19. 

Zāl [Kişi adı]: Sam’ın ak saçlı doğan 

oğlu ve Rüstem’in babasıdır. 

376a/15, 393b/22. 

Zāl-ı Zamān bk. Zāl: 376a/8, 393a/13, 

393a/16, 396b/25, 410a/7. 

Źāl-i Zamāl bk. Zāl: 311b/6. 

Zār-ı Çįnį [Kişi adı]: 306b/6. 

Zedlen [?]: 292b/16. 

Źelzāl bk. Źelzāl-i Maġribį:331a/14, 

331a/18, 331a/19, 331a/21, 331b/3, 

331b/10. 

Źelzāl-i Maġribį [Kişi adı]: 325a/7-8, 

326a/3, 331a/20, 331b/11. 

Zengbār [Yer adı]: Afrika’nın 

doğusunda bulunan siyahiler 

memleketi 300b/12, 361b/20, 

370b/14, 370b/18, 371a/13, 

372b/11. 

Zenge bk. Zenge-i Şāvrān: 298b/25, 

299a/5, 299b/12, 299b/13, 299b/14, 

300a/12, 300a/13, 300a/14, 300a/16, 

300a/17, 300a/19, 300a/20, 300b/4, 

300b/6, 300b/7, 304a/24, 304b/18, 

304b/24, 305ba/2, 305b/22, 

306a/11, 307b/1, 307b/2, 310a/23, 

310a/24, 389b/13, 389b/17, 

398b/11, 400a/14, 411a/21. 

Zenge-i Şāvrān [Kişi adı]: 299a/9, 

299b/12, 299b/13, 300a/11, 

300a/13, 300a/23, 300b/12, 

304a/22, 304b/12, 304b/15, 

304b/17, 305a/4, 305b/24, 306a/1, 

307a/25, 307b/1, 310a/22, 310a/24, 

310b/1, 380a/2, 389b/11, 389b/13, 
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389b/15, 398b/8, 398b/9, 398b/11, 

398b/15, 398b/16, 400a/12, 

400a/16. 

Zengistān [Yer adı]:371a/13.  

Zercesb [Kişi adı]: 288b/19.  

Źercesįb bk. Zercesb:285a/2 

Zerdūn bk. Zerdūn Şāh: 354b/5, 361a/7, 

362a/7-8. 

Zerdūn Şāh [Kişi adı]: ǾAnter Şah’ın 

kardeşi 339a/2, 339a/23, 349b/5-6, 

349b/6, 349b/7-8, 350b/22, 

350b/23, 350b/23-24, 352a/11, 

352a/13-14, 352a/18, 352b/8, 

352b/10, 352b/11, 353a/21, 

353b/23, 354a/7, 354a/18, 354b/5, 

356a/11, 357b/8, 357b/17, 357b/17-

18, 357b/21, 357b/25, 357b/2, 

358b/12, 358b/13-14, 358b/14, 

360a/3, 361a/13, 361b/12, 361b/14, 

362a/5, 364a/13, 364a/16, 365a/4, 

365a/6, 365a/20, 365a/23, 365b/2, 

365b/8, 365b/10, 365b/11, 365b/14, 

365b/15, 365b/21, 366a/1, 376b/23. 

Źerġūl bk. Źerķūl ǾAyyār:345b/1 

Źerķūl bk. Źerķūl ǾAyyār: 345b/20. 

Źerķūl ǾAyyār [Kişi adı]: 345b/17, 

347b/5. 

Źer-peleng-serān [Kavim adı]: 404a/9, 

404a/12. 

Zevvāre [Kişi adı]: Zal’ın oğlu, 

Rüstem’in kardeşi 285b/19, 311b/6, 

389b/21, 389b/24, 390a/1, 390a/2, 

390a/5, 390a/7, 391a/7, 393a/13, 

396b/25, 401b/15. 

Źevvāre bk. Zevvāre: 376a/16, 

389b/24, 389b/25, 390a/1, 390a/9, 

390a/12. 

Źevvāre-i Dilįr bk. Zevvāre: 387a/18. 

Zįver Şāh bk. Zįver Şāh-ı Perrį: 

318b/21, 318b/22, 318b/24, 319a/3, 

319a/4, 319a/5, 320a/7, 320a/10, 

320a/15, 320a/18. 

Zįver Şāh-ı Perrį [Kişi adı]: 318a/9, 

318b/20, 319a/7. 

Ziyān [Kişi adı]: 376b/15. 
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