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ÖN SÖZ 

Yüksek Lisans tezi olarak hazırlanan Târîh-i Kâşgar adlı metnin kim tarafından 

yazıldığı henüz kesinlik kazanmamıştır. O. F. Akimuşkin ise eserin yazarının Şah b. 

Mirza Fazıl Çuras olduğu kanısındadır. Bu eserin elyazmasını 1902 yılında Taşkent’te 

bulup ilim dünyasına tanıtan Vasilij Viladimiroviç Barthold, eserin içerik bakımından 

Türkistan’ın doğu bölgelerinin tarihini anlatmayı ön plana koyduğunu söylerek esere 

Tarih-i Kaşgar adını vermiştir. 

Bu Yüksek Lisans tezinde, O. F. Akimuşkin’in çalışmasında yer alan 

tıpkıbasımdan faydalanarak metnin 1b-20b arası incelenmiştir. Tezin Giriş bölümünde 

Çağatay Türkçesi’nin gelişimi hakkında bilgi yer alır, Tarih-i Kaşgar’ın içeriği hakkında 

kısaca bilgi verildikten sonra birinci bölümde, eser hakkında başlıklar altında genel 

bilgiler verilir. Elimizde eserle ilgili az kaynak olduğundan dolayı sadece ulaşılabilen 

bilgiler aktarıldı. Dil incelenmesine ayrılan ikinci bölümde, Çağatay Türkçesinin dil 

özellikleri metinden tespit edilen örneklerle açıklanır. Üçüncü bölümde çalışmada 

kullanılan yöntemler hakkında bilgiler aktarılır. Dördüncü bölümde metnin yazıçevrimi 

(transkripsiyon) yapılır. Beşinci bölümde metnin orijinaline sadık kalınmaya çalışılarak 

Tarih-i Kaşgar, Türkiye Türkçesine aktarılır. Altıncı bölümde önemli söz ve ibareler 

üzerinde açıklamalar yapılır. Yedinci bölümde metinde geçen kelimelerden oluşan 

sözlük yer alır. Sözlük oluşturulurken kelimenin metinde kullanılan anlamı verilmeye 

dikkat edildi. Çalışmamız kaynakça bölümünden sonra gelen sonuç ve ekler kısmı ile 

sona ermektedir. 

Yüksek Lisans tezimin hazırlanmasında sahadaki bilgisinden faydalandığım 

Prof. Dr. İbrahim Taş’a; çeşitli kaynaklarla temin ettiği ve yönlendirmesinden dolayı 

Yrd. Doç. Dr. Mihaly Aladar Dobrovıts’a; yer ve kişi isimleri konusunda yardımlarını 

eksik etmeyen Arş. Gör. Sevim Erdem’e; dizin programına ulaşmamızda ve 

kulllanmamızda yardımcı olan Öğr. Gör. Serdar Özdemir’e; maddi ve manevi desteğini 

eksik etmeyen aileme teşekkür ediyorum. En önemlisi benim için büyük emek ve mesai 

harcayan tez danışmanım Dr. Öğr. Üyesi Zemire Gulcalı’ya sonsuz teşekkür ederim. 
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ÖZET 

Çalışmamızda 17. yüzyılda Çağatay Türkçesiyle kaleme alınan Tarih-i Kaşgar 

adlı eserin 1b-20b arasında yer alan metin incelenmiştir. Metnin elde mevcut olan 

parçasından anlaşıldığı üzere, metnin orijinali 105 sayfadan oluşmaktadır. Araştırma ve 

inceleme konum olan 40 sayfa içinde sadece 1b sayfası 13 satırdan oluşurken diğer 

sayfalar 15 satırdan oluşmaktadır. Çalışmamızda metnin adı, yazılış tarihi, nüshaları, 

yazarı, eser hakkında yapılan araştırmalar ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. 

Söz konusu metin ile ilgili ilk incelemeyi Vasilij Viladimiroviç Barthold 

yapmıştır. Rusça kaleme alınmış ayrıntılı bir önsözle birlikte O. F. Akimuşkin 

tarafından neşredilmiştir. Uygur araştırmacılarından Hacı Nurhacı 1986 senesi bu eseri 

Çağatay Türkçesinden günümüz Çağdaş Uygur alfabesine (Çağdaş Uygurcaya) 

çevirmiştir. 

Akimuşkin’in çalışmasında yer alan tıpkıbasımdan yararlanarak yapılan 

çalışmada Giriş kısmında Çağatay Türkçesi’nin gelişimi, eser hakkında bilgiler, metnin 

dil özellikleri, transkripsiyon (çeviriyazı), günümüz Türkçesine aktarımı ve alfabetik 

sıraya göre hazırlanan gramatikal dizin ile içerdiği söz varlığı ortaya konulur. Ayrıca tez 

hazırlanırken kullanılan yöntemler hakkında kısaca bilgi aktarılır. Ekler kısmında da 

metnin tıpkıbasımına yer verilerek tez çalışmamız tamamlanmaktadır. 
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ABSTRACT 

This text, which I am doing on my Master's degree, contains 1b-20b of a work 

which is quoted with Arabic letters and it has the characteristics of 17th century 

Chagatai Turkish language. As can be seen from the current part of the text, the original 

text of the work consists of 105 pages and each page has between 14-15 lines. 40 pages, 

which are research and examination locations, contain information about the name of 

the text, the date of writing, copies, author, and researches about the work. The story of 

Noah and the Flood was extended by some verse sections taken from the Qur'an. 

Barthold made the first examination of this text, which was the thesis position. 

Barthold called this piece the History-i Kashgar and translated some of it into Russian. 

It was published by O.F Akimushkin along with a detailed introduction in Russia. İn 

1986, Hacı Nurhacı who was one of the Uighur researchers, translated this work from 

the letters of Chagatai Turkish to the name of today's Uighur Turkish. 

Akimuşkin's work taking advantage of the same printing, development of 

Chagatai Turkish in the introduction, information about the work, the language features 

of the text, Latin-letter transcription, consists of the current Turkish and directory. In 

addition, brief information about the methods used in preparing the thesis is given. In 

the appendices section, my thesis study was completed by giving the place of the text. 

 

 

 

Key words: Târîh-i Kâşgar, Genghiz Khan, Chagatai Khan, Chagatai Turkish 
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GİRİŞ 

Çağatay dili, Türk dilleri ailesinin Orta Asya grubuna mensuptur. Bu dil, 15. 

yüzyıl başından 20. yüzyılın başına kadar kullanılan edebî dildir. Karahanlılar veya 

Hakânîler (11-13. yüzyıllar) ve Harezm-Kıpçak (14. yüzyıl) edebî dillerinin devamı 

olarak Timurlular (1405-1506) idaresi altında gelişen bu dil, bilhassa Nevâyî’nin 

eserlerinde klasik şeklini alır. 

Çağatay kelimesi, Cengiz’in ikinci oğlu Çağatay’dan gelmektedir. Cengiz Han, 

ölümünden (1227) önce Moğol imparatorluğunu oğulları arasında paylaştırınca 

Çağatay, Mâverâünnehir’i (Harezm hariç), Semireç’i ve Doğu Türkistan’ı alır. Bunlara 

daha sonra, Çungarya, Uygur ülkesi ve Gazne’yi de içine alan Pamir sahası katıldı 

(Eckmann, 1988: 08). 

Çağatay edebî dilinin dönemleri konusunda görüş birliği bulunmamaktadır. Bu 

konudaki başlıca görüşler şu şekilde özetlenebilir: 

Samoyloviç, lehçe farklarını dikkate alarak, Çağatay adını sadece 15. yüzyıldan 

20. yüzyıln başlarına kadar devam eden Orta Asya edebî Türkçesine vermiştir. Ona göre 

Orta Asya İslâm -Türk yazı dili şu devirlere bölünür: 

1. Hakaniye Türkçesi veya Kaşgar dili devri (11 ve 12. yüzyıllar) 

2. Kıpçak-Oğuz devri (13-14. yüzyıllar) 

3. Çağatay devri (15-20. yüzyıl başları) 

4. Özbek devri (20. yüzyıl) (Eckmann, 1988: 11). 

Samoyloviç, Çağatay Türkçesi için bugün artık yaygınlaşmış olan görüşün 

temelini atmıştır. 

Diğer taraftan, yalnız edebî gelişmeyi göz önünde bulunduran F. Köprülü 

Çağatayca kelimesinin anlamını genişletir. Ona göre Çağatayca, 13. ve 14. yüzyıllarda 

Çağatay İmparatorluğu ve Altın Ordu’nun kültür merkezlerinde gelişmiş Orta Asya 

edebî şivesi olup klasik şeklini bilhassa 15. yüzyılda, Timurlular zamanında almıştır. 

Köprülü, Çağatayca’yı şu devirlere ayırır:  

1. İlk Çağatay Devri (13. ve 14. yüzyıllarda) 
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2. Klasik Devrin Başlangıcı (15. yüzyılın ilk yarısı) 

3. Klasik Çağatay Devri(15. yüzyılın ikinci yarısı) 

4. Klasik Devrin Devamı (16. yüzyıl)  

5. Gerileme ve Çökme Devri (17. ve 19. yüzyıllar) (Köprülü, 1988: 270a). 

Çağatay Türkçesi’nin uzmanlarından Janos Eckmann ise Orta Asya Türk dilini 

üçe ayırır: 

1. Karahanlıca veya Hakaniye Türkçesi (11.-13. yüzyıllar) 

2. Harezm Türkçesi (14. yüzyıl) 

3. Çağatayca (15. yüzyıl- 20. yüzyılın başlangıcı) 

Eckmann’a göre Çağatayca da bu beş yüzyıllık hayatında bazı değişikliklere 

uğradı. Çağatayca şu devirlere ayrılır: 

1. Klasik Öncesi Devir (15. Yüzyılın başlarından Nevâyî’nin 1465’te ilk 

divanını tertibine kadar) 

2. Klasik Devir (1465-1600) 

3. Klasik Sonrası Devir (1600-1921) (Eckmann, 1988: 13-14) 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ESER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

1.1. TÂRH-İ KÂŞGAR 

Eserin dili 17. yüzyıl klasik sonrası Çağatay Türkçesi özelliklerini 

göstermektedir. Çağatay Türkçesi ile yazılan bu eser döneminin özelliklerini taşıması 

bakımından önemli bir eserdir. Ele alınan metin Barthold’a göre 17. yüzyılda yazılmış 

olup Köprülü’ye göre Çökme Devrinde, Eckmann’a göre ise Klasik Sonrası Devir 

içinde yer alır. 

Dili Çağatayca olan eserin kim tarafından yazıldığı belli olmamasına rağmen O. 

F. Akimuşkin yedi gerekçeye dayandırarak onun müellifinin Şah b. Mirza Fazıl Çuras 

olduğu kanısındadır (Tarih-i Kaşgar: Anonimnaya Tiyurkskaya Hronika Vladetely 

Vostoçnogo Turkestana po Konets 17 Veka, Faksimile Rukopisi Sankt-Peterburgskogo 

Filiala Instituta Vostogovedeniya Akademii Nauk Rossii, İzdanie Teksta, Vvedenie i 

Ukazateli O. F. Akimuşkina, Sankt-Peterburg, 2001, ss. 17-18). 

Eser Kaşgar merkezli Moğol tarihi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Söz konusu 

metinde bölümler zikr, kıssa, destân gibi isimlerle anılmıştır. Bu bölümler ya hüküm 

süren hanın bir yılına ya onun zamanında meydana gelen bir olaya ya da özel bir 

konuya göre ayrılmıştır. Eserde ilk bahsedilen olay Nuh peygamber ve onun yaşadığı 

tufandır. Nuh peygamberin yıllarca kavimleri İslam’a davet etmesine rağmen iman 

etmedikleri için Allah, Nuh’un duasını kabul edip Tufan belasını gönderdiği bu 

bölümde  Nuh’un her canlıdan birer çift aldığı gemiden Nuh peygamber ve 3 oğlunun 

ailesi kurtulduğu anlatılır. Yeryüzünde bulunan insanlar Nuh’un oğulları Ham, Sam ve 

Yafes’in soyundan gelmektedir. İlerleyen sayfalarda Çağatay Han ve çocuklarından söz 

edilerek Çağatay ulusunun sonraki döneminde, Maveraünnehir ve Doğu Türkistan’daki 

tarihleri ele alınmıştır. 

Tarih-i Kaşgar’da, Nuh peygamberin hayatı ve Tufan hakkındaki rivayetler; 

Oğulları hakkındaki rivayetler; Yafes, Türk ve Moğol boylarının şekillenmesi; Yesügey 

hakkındaki olaylar; Cengiz Han’ın doğması ve çocukluk yıllarındaki mücadeleler; 

Cengiz Han’ın Moğol boylarını bir araya getirip Cengiz adını alması; Cengiz Han’ın 

Harezmşah ile savaşmasına neden olan olaylar; Orta Asya’nın diğer bölgelerinin 
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alınması; Cengiz Han’ın oğullarından Ögetey, Coçi, Toluy, Çağatay hakkındaki olaylar 

anlatılmaktadır. 

Eserin tamamında olaylar şu başlıklar altında sıralanmıştır. 1. Zikr-i Hazret-i 

Yafes ibn-i Nuh Aleyhi’s salatu ve sellem 2. Zikr-i Moğol Han ibn-i Alımça Han 3. 

Dastan-ı Yesügey Bahādur ibn-i Bartan Bahādur ibn-i Kabul Han 4. Dastan-ı Kāān 

Cihangir Çiŋgiz Han ibn-i Yesügey Bahādur 5. Çiŋgiz Han ile Harezemşah Arasındaki 

Kavga, Çiŋgiz Han’ın Turan ve İran’ı Alması, Harezemşah’ın Nekbeti 6. Destan-ı 

Ögedey Kāān ibn-i Çiŋgiz Han 7. Zikr-i Coçi Han ibn-i Çiŋgiz Han 8. Zikir-i Toluy 

Han ibn-i Çiŋgiz Han 9. Zikr-i Pâdişah-ı İslam Gazan Anarellahu Burhanehu 10. 

Güftar-i Çağatay Han’ın Beyanı ve Onun Evladı Zikri 11. Destan-ı Hazreti Tuğluk 

Timur Han Anarellahu Burhane 12. Şerh-i İslam Tuğluk Timur Han Nuri Merkade 

Hazreti Mevlana İrşaduddin’in Kaddese Sırrahü’nun Elinde Müslüman Olduğunun 

Beyanı 13. Zikr-i Hızır Hoca Han ibn-i Tuğluk Timur Han 14. Zikr-i Sultan Yunus Han 

ibn-i Sultan Uveyis Han ve Oğlanları Sultan Mahmut Han ve Sultan Ahmet Han 15. 

Destan-ı Said Han ibn-i Sultan Ahmet Han ibn-i Yunus Han 16. Sultan Said Han 

Anarellahu Burhanehu’nun Cülusunun Zikri 17. Güftar-i Cülus Abdurreşid Han ibni 

Sultan Said Han Anarellahu Burhanehu 18. Güftar-i Cülus Abdülkerim Han ibn-i 

Abdurreşid Gazi Han ibn-i Sultan Said Han Anarellahu Burehanehu 19. Güftar-i Cülus 

Muhammed Han ibn-i Abdurreşid Han 20. Zikr-i Şah Şucaaddin Ahmed Han ibn-i 

Muhammed Han Kaddesse Sırrahu’nun Şehadetleri 21. Güftar-i Cülus Abdullatif Han 

ibn-i şah Şecaaddin Ahmet Han ibn-i Muhammed Han Anarellahu Burhanehu 22. 

Abdurrahim Han’ın Def’i İçin Asker Sevk Ettiklerinin Beyanı 23. Zikr-i Cülus Sultan 

Ahmet Han ibn-i Timur Sultan ibni Şecaaddin Ahmet Han 24. Güftari Cülus Sultan 

Mahmut Han ibn-i Timur Sultan 25. Abdurrahim Han ibni Abdurreşid Han Hakkındaki 

Olayların Zikri 26. Güftar-i Ahval Abdullah Han Badaz Mirza Ebulhadi 27. Abdullah 

Hanın İki Kez Kaşgar Üzerine Sefere Geldiklerinin Beyanı 28. Güftar-i Cülus-i Hazreti 

Abdullah Han 29. Zikr-i Muhalefet Mirza Şia Muhammed ve Katl-i Mirza Şah Kasım 

30. Abdullah Hanın Bolur’u Fethettiğinin Beyanı 31. Abdullah Han’ın Andican'ı 

Fethettiğinin Beyanı 32. Abdullah Han Tigmedallah Biġufranenin Yulduz’da Sümeri 

Alıp, Çalış’tan Geri Dönerken Mağlup Olduğunun Beyanı 33. Zikr-i Cülus Bahr-i İşan 

Yolbars Han Bertaht ve Katli Yolbars Han 34.  İsmail Han’ın Tahta Oturduklarının 
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Zikri 35. Güftar-i Müddet Haniyet Sultan Said Baba Han’ın Zikri 36. Cülus-u 

Abdurreşid Han Bertahti Yarkent 38. Cülus-ı Muhammed Emin Han ibn-i Baba Han 39. 

Cülus-ı Muhammed Mümin Sultan 40. Şema Beyin Hesab-ı Neseblerinin Zikri. 

Bu çalışmada benim ele aldığımız kısım ise ilk beş bölümden oluşmaktadır. 

1.2. ESERİN ADI 

Söz konusu eserin elyazmasını 1902 yılında Taşkent’te bulup ilim dünyasına 

tanıtan Barthold, bu eserin içerik bakımından Kaşgarya olarak bilinen Türkistan’ın 

doğu bölgelerinin tarihini anlatmayı ön plana koyduğunu ifade ederek esere Tarih-i 

Kaşgar adını verir. Yazarın eserde Yarkent isminin Kaşgar isminden daha çok 

kullanıldığını söyleyen Akimuşkin ise esere Tarih-i Moğoliye adının verilmesi 

gerektiğini iddia eder (Akimuşkin, a.g.e: 2001, s. 16). 

1981 senesinde Kadir Bulak isimli bir kişi Kaşgar’da bu eserin başka bir 

nüshasıyla karşılaştırır. Ardından bu nüshayı Xinjinag Uygur Özerk Bölgesi (Doğu 

Türkistan) Sosyal Bilimler Akademisi’ne takdim eder. O dönemde bu akademide 

çalışmakta olan Hacı Nurhacı isimli kişi 1986 yılında bu eserin elyazmasını alarak 

günümüz Uygur alfabesine aktararak Çingizname adıyla yayımlar (bk. Nurhacı, 1986). 

1.3. ESERİN YAZIM TARİHİ 

Eseri ilk inceleyen Barthold, eserin 18. yüzyılın ikinci yarısında yazıldığını ifade 

etmektedir. W. P. Yudin ise 18. yüzyılın ikinci çeyreğinden önce yazılmadığını 

söylemektedir. Yarkent kâtibi Katip Mirhaladdin “Hidayetnâme” adlı eserinde 1696 

yılının ikinci yarısında yazıldığını söylemiştir. Akimuşkin ve diğer araştırmacılar da 

yazarın kullandığı eserin 1694 yılından sonra yazıldığını ifade etmektedir (Akimuşkin, 

a.g.e: 2001, s. 16). 

1.4. ESERİN NÜSHALARI 

Ainiding’in (2015: 5) aktardığına göre bu eserin Taşkent ve Kaşgar’dan 

bulunmuş iki farklı elyazması bilim dünyasınca bilinmektedir. Taşkent nüshasını bulan 

kişi Barthold’tur. Barthold’un bulduğu bu elyazmalar günümüzde Rusya Bilimler 

Akademisi Doğu Bilimleri Enstitüsünün Sankpetersburg şubesinde C 576, C 577, V 

2472 kodlarıyla üç parça elyazma halinde saklanmaktadır. C 576 numaralı nüshası Asya 

müzesi için 1802 yılında V. V. Barthold tarafından Taşkent’ten alınmıştır. Bu eserin 
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özelliklerinden anlaşıldığına göre Doğu Türkistan’da istinsah edilmiştir. RDBA’da N.F. 

Petrovskiy’in koleksiyonunda saklanmakta olan C 577 numaralı nüshası da Doğu 

Türkistan’da istinsah edilmiştir. V 2472 numaralı nüshası ise Orta Asya’da istinsah 

edilmiştir. 

Akimuşkin’in ifadesine göre bu üç elyazma içinde C 576 koduyla saklanmakta 

olan elyazma diğerlerine göre en az tahribat gören ve eksik yerleri nispeten az olan 

elyazmadır (Akimuşkin, 2001: 17-18). 2001 yılında Akimuşkin C 576 kodundaki 

elyazmayı inceleyip ayrıntılı giriş yaparak Rusça değerlendirmesini yapmıştır. Söz 

konusu tezde Akimuşkin’in bu eserinde verdiği tıpkıbasım kullanılmıştır. Akimuşkin 

yaptığı çalışmada eser hakkında geniş bilgi yer almakta olup bu tezde çalışılan kısımla 

ilgili de ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. 

C 576 kodlu elyazma eserin kopyası  Sankpetersburg Şarkiyat Çalışmaları 

Enstitüsü’nde bulunmaktadır. Metnin tamamı 105 yaprak metin olup 1b-105a olarak 

numaralandırılmıştır (Akimuşkin, 2001: 19) Bu çalışmada ise 1b-20b arası ele alındı. 

20b sayfasında siyah mürekkeple çizilen satırın müstensih hatası ya da 

mürekkep yayılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu elyazmanın 17b, 18a 

sayfalarında Kur’an-ı Kerim ayetleri ve hadislerden yapılmış alıntılar mevcuttur. Bu 

alıntılar daha kalın ve daha büyük biçimde yazılmıştır. 

Bu eserin bir diğer nüshası 1981 yılında Kaşgar’da yaşayan Kadir Bulak isimli 

kişi tarafından bulunmuştur. Kadir Bulak bu eserin elyazmasını Uygur Özerk Bölgesi 

Sosyal Bilimler Akademisi’ne vermiştir (Nurhacı, 1993: 1-7). Kaşgar’da bulunan bu 

nüsha 1986 yılında Hacı Nurhacı tarafından Çağatay Türkçesinden Çağdaş Uygurcaya 

“Çingizname” adıyla aktarılarak Kaşgar Uygur Neşriyatı tarafından basılmıştır 

(Nurhacı, 1986). 

1.5. ESERİN YAZARI 

1986 senesi Hacı Nurhacı tarafından bugünkü Uygur imlasına aktarılan neşrinde 

Hacı Nurhacı eserin yazarının Molla Mirsalih Kaşgari olduğunu ve elindeki elyazmanın 

Molla Mirsalih Kaşgari tarafından yazılan orijinal metin olduğunu ifade etmiştir. 

Gerekçe olarak da Hacı Nurhacı’nın yayımladığı Çingizname’nin 182. sayfasında yani 

eserin bitişinde “Bu Kitap Ruzi Sahşenbe tamam olmuştur. Rakam-i Molla Mirsalih 
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Kaşgari” ifadesini öne sürmüştür (Ainiding, 2015: 8). Bu eserin Taşkent’ten bulunmuş 

olan elyazması üzerinde yazarla ilgili hiçbir bilgi olmadığından dolayı, bu elyazmaya 

kıyasen eserin kim tarafından yazıldığı hakkında görüş birliği sağlanamamıştır.  

Akimuşkin ise aşağıda verilen bilgilerden yola çıkarak eserin yazarının Şah 

Muhammed Çuras olabileceğini ifade etmektedir. 

1. Şah b. Mirza Fazıl Çuras o dönemde yaşamış tanık ve katılımcısı olmuştur. 

Kronika ve Anis at- talibin eserlerine de eklemiştir. 

2. Lapidary (fazla kelime kullanmadan kısa ve öz anlatım tarzı) tarzıyla, basit ve 

yalın bir dil kullanmıştır. Eserlerdeki kompozisyon yapısı Tarihi Kaşgar’a 

benzemektedir. 

3. Özlü anlatımların bireysel parçalarla serpiştirlmesi tekniğiyle benzerlikler 

görülmektedir. 

 4. Çoğu zaman bu üç eserde de kaydedilen benzer olaylar tarif edilirken Farsça 

nesir ve nazım alıntılar kullanılmıştır. 

5. Eski Uygur dilinin Kaşgar ağzı Şah Mirza Fazıl Çuras’ın ana dilidir. 

6. Her açıdan Kaşgar ağzı Tajik diline göre daha yakındır. 

7. Yarkend katibi Mirhaladdin’e göre Çuras son Çağatay hanlarına iki veya üç 

tarihi eser yazmıştır (Akimuşkin, 2001: 17-18). 

Bazı araştırmacılar ise bu görüşlere karşı olarak bu iki eserin fazla alakasının 

olmadığını bu iki eserde kullanılan dil özelliklerinden örnekler vererek farklı düşünceler 

savunmaktadır (Çelik, Muhammed Bilal, Yarkend Hanlığı’nın Siyasi Tarihi, s. 20). 

1.6. ESER HAKKINDA YAPILAN ARAŞTIRMALAR 

Bu eseri ilk inceleyen kişi Barthold olmuştur. Barthold bu esere Tarih-i Kaşgar 

adını vererek “Türkistan Gezilerinden Genel Rapor” adlı yazısında bir kısmını 

Rusça’ya çevirmiştir. Rusya’da ayrıntılı bir önsözle birlikte O. F. Akimuşkin tarafından 

neşredilmiştir. Ayrıca Materialı Po İstorii Kirgizov i Kirgizii ve Materialı Po İstorii 

Kazahskih Hanstv XV-XVIII Vekov (Ainiding, 2015: 9) adlı eserlerde bazı sayfaları 

Rusça’ya tercüme edilerek yayımlanmıştır. Çin’de Wei Liang Tavi’nin hazırladığı Ablet 
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Nurdun’un Çağdaş Uygurcaya çevirmiş olduğu Yeken Ḫānlıġınıŋ Tariḫidin Umumi 

Bayan adlı eserinde bu eser hakkında genel bir bilgi vermiştir (Wei, 1999: 17-18).  

Uygur araştırmacılarından Hacı Nurhacı 1986 yılında bu eseri Çağatay 

Türkçesinden Çağdaş Uygurcaya harfiyen aktarmıştır. Beş sayfalı bir giriş ile eseri 

neşretmiştir. Hacı Nurhacı Çingizname adlı eseri yine kendisinin hazırladığı Yeken-

Seidiye Ḫanlıḳının Kiskiçe Tariḫi adlı eserinin kaynak kısmında “Molla Mirsalih 

Kaşgari, Tarih-i Kaşgar Kol Yazma” olarak vermiştir (Nurhacı, 1993: 263). Eserin giriş 

kısmında eserin içeriği ve önemi hakkındaki görüşlerini sunar. Ayrıca Molla Mirsalih 

Kaşgari’nin Orta Asya’da çok eser yazdığını, Arapça ve Farsça bilgisinin çok olduğunu 

söyleyerek eserin yazarının Molla Mirsalih Kaşgari olabileceğini, 1981 yılında Kadir 

Bulak isimli kişi tarafından İctimai Sosyal Bilimler Akademisine sunduğunu, eserin 

tarihi hakkında kesin bir bilgi olmadığını, Çingizname’nin kayıt numarasının 00679 

olduğunu, Hoten saman kağıdına yazıldığını , toplam 261 sayfa olup her sayfasının 

13’er satır olduğunu ifade etmektedir (Nurhacı, 1993: 1-7). Uygur araştırmacılarından 

Ali Gopur, Hacı Nurhacı’nın bu neşrini eleştirerek “Kaşgar Tarihinin Başı ve Ahiri” 

isimli bir makale yayımlamıştır. Türkiye’de Bilal Çelik Tarih-i Kaşgarı History Studies 

dergisinde “Saidiye Hanlığı ve Hocalar Devri Kaynakları (1514-1762)” başlıklı 

makalesinde kısaca tanıtmıştır (Çelik, 2012: 76-77). Bilal Çelik yine yazdığı “Yarkent 

Hanlığının Siyasi Tarihi” adlı kitabında bu eser hakkında bilgi vermiştir (Çelik, 2016: 

20-21). Bu eseri yine Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü’nden Kadir Tuğ, “Doğu Türkistan’da Hocalar Dönemi” adındaki yüksek 

lisans tezinde kısaca tanıtmıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü’nden Nuerdun Aınıdıng, “Anonim Tarih-i Kaşgar” adındaki yüksek 

lisans tezinde Tarih-i Kaşgar’ın çeviri ve değerlendirmesini yapmıştır. 

Bu eser şimdiye kadar ayrıntılı bir şekilde araştırılmamıştır. Bizim bu 

çalışmamız ilk olarak Çağatay Türkçesiyle kaleme alınan bu eserin 1b-20b sayfaları 

arası metnin transkripsiyonu, Türkiye Türkçesine aktarımı, Çağatay Türkçesinin 

metindeki dil özelliklerini ele almak olacaktır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ÇALIŞMADA KULLANILAN YÖNTEMLER 

2.1. YAZIÇEVRİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 

1. Tarih-i Kaşgar metni oluşturulurken bir nüsha kullanılmıştır. Bu 

nüsha Taşkent’te bulunan ve Akimuşkin’in C 576 koduyla inceleyip Rusça 

değerlendirmesini yaptığı tıpkıbasım kullanılmıştır. 

2. Metinde geçen ( ) işareti sayfa numaraları ve satır numaralarını 

göstermektedir; satır numaralarını gösterdiği yerlerde ise belirgin olsun diye 

siyah kalın olarak yazıldı. Metinde geçen < > işareti metinde olmayıp ilave 

edilen yerleri göstermek için kullanılmıştır. 

3. Metnin daha anlaşılır olması için basit noktalama işaretleri (nokta, 

virgül, büyük harf) kullanılmıştır. 

4. Bölüm başları ve bölüm içinde yer alan hikâyeler kolay 

farkedilsin diye siyah kalın olarak gösterilmiştir. 

5. Metnimizde kapalı “ė” sesi gösterilmiştir. 

6. Arapça ve Farsça kelimeler Türk fonetiğine göre Osmanlıca 

sözlüklerde yer aldığı biçimiyle aktarılmıştır. Örneğin “rûşen” şeklindeki kelime 

“ravşen” şeklinde de okunmaya müsait olmasına rağmen kelimenin ilk şekli 

tercih edilmiştir. 

7. Çalışmamızın başında tablosunu verdiğimiz çeviriyazı tablosu 

kullanılmıştır. 

8. Farsça tamlamalar ricāl-i ġayb şeklinde - işaretiyle; Arapça 

tamlamalar ulü’l-͑azm şeklinde gösterildi. 

9. Metinde sayfa kenarına yazılan yazılar dipnotta belirtildi. 

10. Metinde geçen beyitler siyah kalın olarak belirtildi. 

11. Metnimizde açık e ile yazılsa da Eski Türkçeden beri kapalı ė ile 

yazılan kelimeler metnimizde de kapalı ė ile yazıldı. 
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2.2. TÜRKÇEYE AKTARIMDA KULLANILAN YÖNTEMLER 

Söz konusu metin Türkçeye aktarılırken metnin orijinaline sadık kalınmaya 

çalışıldı. Metinde yer almayan, ancak çevirinin akıcı olması için eklenmesi gereken 

sözler veya ibareler ise parantez ( ) içinde verildi. Metinde geçen ikilemeler çeviride “2” 

işaretiyle gösterildi. Metinde geçen hadis ve ayetlerin açıklamları dipnotta gösterilmeyip 

Türkçeye aktarımda açıklanmıştır. 

2.3. AÇIKLAMALAR ÜZERİNE 

Bu bölümde daha önce bu tezin Türkçe aktarımını ve değerlendirmesini yapan 

Ainiding’in teziyle yapılan bazı karşılaştırmalar ortaya konuldu. Yer ve kişi adlarıyla 

ilgili farklılıklar hakkında bilgi verilmeye çalışıldı. Anlam yönünden metnimizde 

farklılaşmış bazı ifadelerin açıklamasına yer verildi. 

2.4. DİZİN HAZIRLANIRKEN KULLANILAN YÖNTEMLER 

1. Bu kısım hem sözlük hem de kelimelerin geçtiği yeri gösteren bir dizin görevi 

görmektedir. 

2. Burada yer alan kelimeler tamamlanmış metinde görülen kelimelerin 

anlamlarını kapsamaktadır. 

3. Eserde şahıs ve yer adları çok fazla olmadığı için tek dizinde toplanmıştır.  

4. Oluşturulan metinde yer alan kelimeler Türk alfabesine göre alfabetik olarak 

sıralanmıştır. 

5. Bir kelimenin çekimli şekilleri söz konusu maddenin hemen altında 

gösterilmemiş; alfabetik olarak ait olduğu yerde gösterilmiştir. 

  6. Madde başları koyu olarak gösterilmiştir. Örneğin ittifāḳ vb. 

7. Maddeden sonra [ ] içinde eserin hangi dile ait olduğu gösterilmiştir. Örneğin 

istiġfār [< Ar.] 

8. Türkçe kelimeler için dil kaydı gösterilmemiştir. 

9. Her maddenin altında [ ] içinde belirtilen sayı söz konusu maddenin sıklık 

sayısıdır. Örneğin iṭāʿat [< Ar.]: itaat, boyun eğme. [=4] 
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10. Varak ve satır numaraları karışmasın diye, her varak ve satır numarasından 

sonra / işareti kullanılmıştır. Örneğin 2a/10, 5a/08 

11. Arapça ve Farsça tamlamalara tamlama şeklinde anlam verilmiştir. 

12. Arapça kelimelerin çoğul şekilleri (çkl.) işaretiyle belirtilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DİL ÖZELLİKLERİ 

Çağatay Türkçesinin Klasik Sonrası Dönemine ait olan metnin dil özellikleri 

metnimizde şu şekildedir: 

3.1. YAZIM ÖZELLİKLERİ 

Tarih-i Kaşgar Arap harfleri ile kaleme alınmıştır. Arapça ve Farşça kelimelerde 

Arapçanın yazım özelliklerine uyulmuştur. Uzun ünlüler harf ya da hareke ile 

gösterilmiştir. 

Ör. زار zārí 2
b
 ḫūb 3b/08 خوب ,ṭaʿne 6b/12 طعنه ,06/

Türkçe kelimelerdeki ünlülerin yazımı için belli bir kural yoktur. Kimi zaman 

yazılırken kimi zaman yazılmaz. 

Ör. بر bir 10b/07, برله birle 11b/01, اوغول oġul 10a/13 

Metinde bazı kelimelerin yazımında eksik kısımlar mevcuttur. Bu eksik kısımlar 

< > içinde gösterilerek metin tamiri yapılmıştır.Ör.Metnimizde yönelme durumu eki 

Buḫārāġa kelimesinde görüldüğü gibi bazı yerlerde yazılmıştır.“Küşlük Çingiz Ḫannıŋ 

ṣavtıdın ḳorkup Beşbalık bile Kuça kėldi” cümlesinde görüldüğü gibi bazı yerlerde ise 

yazılmamıştır. Yazılmayan yerlerde bütünlük olması için Kuça<ġa> şeklinde ekleme 

yapılmıştır. 

3.1.1. Ünlülerin Yazımı 

 /a/ 

Söz başındaki a ünlüsü yazılırken elif (ا) ve medli elif (آ) harfleri ile yazılmıştır:  

Ör. اما ammā 10a/07, آت at 4a/08, آلتون altun 5b/12, اريغ arıġ 6b/15 

 

Söz içindeki a ünlüsü, elifle (ا) yazılmıştır. 

Ör. اناسى anası 5b/06, اراسيدا arasıda 9a/10, ارقاسيدين arkasıdın 11a/09, 

 uluġ 5b/14 اولوغ

Söz sonunda elif (ا) veya güzel he (ه) ile yazılmıştır. 

Ör. انا ana 4b/11, , اوغالنالريغه oġlanlarıġa 5b/14, ارا ara 2a/03 
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 /e/ 

Söz başında elif (ا) ile yazılmıştır. 

Ör. اول evvel 13a/01, ايرديالر ėrdiler 13a/12, ايكى ėkki 2a/01 

Söz içinde elif (ا) ile yazılmıştır. 

Ör. كوتاردى köterdi 4a/02, اوالشيب üleşip 20b/08, ديكان dėgen 2b/13,  

Söz sonunda elif (ا) veya güzel he (ه) ile yazılmıştır. 

Ör. برله birle 9b/05, تيليدا tilide 9a/04, اوييدا öyide 7a/04 

 /ė/ 

Söz başında elif (ا) + ye (اى) veya ilk hecede ye (ى) ile yazılmıştır. 

Ör. ايدى ėdi 3b/03, ديب dėp 2a/07, ايكنجى ėkkinçi 3b/09, كين kėyin 1b/11 

 /ı/  

Söz içinde genel olarak (ى) ile yazılmıştır. 

Ör. قليب ḳılıp (1b/09),  قاتيغ ḳatıġ (5a/13) 

Söz sonunda (ى) ile yazılmıştır. 

Ör. قزى ḳızı 5a/07,  باشى başı 18b/02, بولدى boldı 1b/11 

 /i/ 

Söz başında elif (ا) veya elif + ye (اى) ile yazılmıştır. 

Ör. ايجكارى içgeri 13b/06, ايت it 2b/10, اجيب içip 16a/12 

Söz içinde genel olarak yazılmamakta (alıntı kelimelerdeki uzun ünlüler hariç) 

veya (ى) ile yazılmıştır. 

Ör. كيردى kirdi 4b/14, بله bile 3a/04, بر bir 1b/01 

Söz sonunda (ى) ile yazılmıştır. 

Ör. كشى kişi 2a/04, بردى bėrdi 5b/13 
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 /o/ 

Söz başında elif+vav (او) ile yazılmıştır. 

Ör. اورنيدا ornıda 2b/14, اول ol 2a/04, اوق oḳ 5b/12 

Söz içinde (و) ile yazılmıştır. 

Ör. خوش ḫoş 9a/13, بولوب bolup 6b/03, شول şol 7a/06 

 /ö/ 

Söz başında elif+vav (او) ile yazılmıştır. 

Ör. اولكان ölgen 12/10, اوييدا öyide 7a/04 

Söz içinde (و) ile yazılmıştır. 

Ör. كوب köp 9b/03, تورتنجى törtünçi 3b/09 

 /u/ 

Söz başında elif+vav (او) ile yazılmıştır. 

  Ör. اولوغ uluġ 3a/08), اولوس ulus 4a/01 

 Söz içinde genel olarak (و) ile yazılmıştır. 

  Ör. توغدى tuġdı 26
b
 ḳurıltay 4a/01 قوريلتاى ,ḳılur 15a/10 قيلور ,3/

 Söz sonunda (و) ile yazılmıştır. 

  Ör. بو bu 2b/02, اوترو utru 14a/08, شبو şubu 9a/13 

 /ü/ 

 Söz başında genel olarak elif+vav (او) veya elif (ا) ile yazılmıştır. 

   Ör. اوجونجى üçünçi 3b/09, اوج üç 3b/07 

 Söz içinde yazılmamış veya (و) ile yazılmıştır. 

  Ör. مكمل mükemmel 5a/13, كون kün 2a/15, اوجون üçün 2b/07 
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3.1.2. Ünsüzlerin Yazımı 

 /ç/ 

ç ünsüzü (ج) ile yazılmıştır: 

Ör. اوج üç 3b/07, اوجوق Üçoḳ 5b/15, كجيك kiçik 5b/14 

 /ŋ/ 

Nazal n (ŋ) kimi zaman نك ile kimi zaman sadece ك ile yazılmıştır: 

Ör. سونك soŋ 3a/01, منيك meniŋ 2b/01), انينک anıŋ 2b/07 

 /t/ 

t ünsüzü Türkçe kelimelerde ve alıntı ince kelimelerde (ت), alıntı kalın 

kelimelerde ise Arapça yazımında olduğu gibi ط ile yazılmıştır: 

Ör. طفل ṭıfl 4b/13, تنكرى teŋri 4b/09, تنك teŋ 19b/07, تاغ نينک taġnıŋ 3a/01 

 /b/ 

 b ünsüzü b ( ب) ile yazılmıştır. 

  Ör. بيک bėg 13a/08, باردى bardı 11a/14, بش bėş 12b/11 

 /p/ 

Çağataycanın özelliklerinden olan p (پ)’nin b ile yazımı metnimizde de kurallı 

olarak işlemektedir. 

Ör. ديب dėp 2a/07, كليب kėlip 2a/15, اولوب ölüp 5b/05, كوروب körüp 19b/10 

 /s/ 

s ünsüzü sin (س) ile yazılmıştır. 

Ör. بارسون barsun 15b/11, ساقالدى saḳladı 5b/06, اناسيغه anasıġa 4b/11 

3.1.3. Eklerin Yazımı 

Çekim ekleri ve hal ekleri kimi zaman gövdeyle birleşik kimi zaman ayrı 

yazılmıştır. 

Ör. اسالم نى İslām-nı 2a/10, شام غجه şām-ġaça,قيلدى ḳıldı 10b/11, الجى سينى 

ėlçi-sini 8b/09 
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3.2. SES BİLGİSİ 

3.2.1. Ünlüler 

Metinde kullanılan ünlüler şunlardır: a, e, ė, ı, i, o, ö, u, ü, . 

Bunların yanında Arapça ve Farsça kelimelerde uzun ünlü olarak ā, ū ve í 

ünlüleri bulunur. 

3.2.1.1 Ünlü Uyumu 

Bir kelimedeki ünlülerin önlük-artlık bakımından birbirine uymasıdır. 

3.2.1.1.1. Önlük-Artlık Uyumu 

Önlük-artlık uyumuna göre bir kelime, kalın veya ince ünlüleri ihtivâ edebilir. 

Arap alfabesinde kalın ve ince ünlüler için özel işaretler bulunmadığı için, kalın ve ince 

ünlüleri ayırmadaki ölçümüz, bunların ġ / ḳ veya g / k seslerinden herhangi birini ihtiva 

etmeleridir. Çağataycanın asli kelimelerindeki önlük-artlık uyumu korunmuştur. Kalın 

ünlülü kökler, kalın ünlülü ekler, ince ünlülü kökler , ince ünlülü ekler alırlar (Eckmann, 

1988: s.12). 

Ör. yüzige (14
b
/13), memleketġa (4

a
/15), nesliġa (6

b
/03), terbiyyetiġa (10

a
/07), 

kâfirġa (14
a
/03) yaḳasıġa (10b/14) yaḫşılıḳını (19a/10) vb. 

3.2.1.1.2. Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu 

Düzlük-yuvarlaklık uyumuna göre içinde o, ö, u, ü yuvarlak ünlülerden biri olan 

kökler, ı, i, u, ü’lü eklerden u, ü’lü olanları alırlar. Fakat metinde düzlük-yuvarlaklık 

uyumuna çoğunlukla uyulmamıştır. Özellikle bazı eklerin ya sadece düz ya da sadece 

yuvarlak şekillerinin olması bu kurala uyumu zorlaştırmıştır. 

 Bu eklerden sadece düz-dar ünlüler ile kullanılanlar şunlardır: 

-sIz: başsız (18
b
/02) 

-nçI: yėttinçi (8
b
/02), altınçı: altınçı (5

b
/11) 

-nIŋ: bizniŋ (1
b
/09), ḫānnıŋ (5

a
/04) 

-nI: ulusını (4
a
/14), sözni (2

b
/4) 

-Gıl: turġıl (2
b
/09), bėrgil (16

b
/04) 
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Bu eklerden sadece yuvarlak-dar ünlülerle kullanılanlar ise şunlardır: 

-DUr(Ur): boladur (9
a
/12), tabġusıdur (9

b
/11) 

-sUn: bolsun (14
a
/04), aytsun (14

b
/08) 

-Dur-: öltürdi (10
a
/12), kėltürüp (10

a
/07) 

 

3.2.1.1.3. Ünlü Düşmesi 

Çeşitli ses olayları nedeniyle kelimelerin seslerinden (ünlü) birinin 

düşmesidir. 

Orta Hece Ünlüsünün Düşmesi 

İyelik eki eklendiğinde, orta hece ünlüsü durumuna giren dar, vurgusuz ikinci 

hece ünlüsü düşer: 

Ör. boynıġa< boyun + ıġa (16
b
/02), körnüşke< körün-üş (12

b
/08), oġlı< oġul+ı 

(4
a
/13) 

 

3.2.1.1.4. Ünlü Birleşmesi 

İlki ünlüyle biten, ikincisi ünlüyle başlayan birleşik kelimelerde art arda gelen 

ünlülerin kaynaşarak bir ünlü hâline gelmesiyle ortaya çıkan ses olayıdır. 

Metinde bu olayın görüldüğü örneklerden birkaçı şunlardır: 

Ör. nėçük <nė-çe ök (7
a
/01), nėmerse <nė-me ėrse (10

a
/01) 

3.2.2 Ünsüzler 

Çağatay Türkçesinde 27 ünsüz vardır: b, c, ç, d, f, g, ğ, h, ḫ, j, k, ḳ, l, m, n, ŋ, p, 

r, s, ş, t, v, w, y, z. 

Çağatay Türkçesinde Türkçe kökenli kelimelerde c, j ve ayın( -ع ) ünsüzleri 

bulunmamaktadır. Metinde görülen ünsüzlerle ilgili ses olayları şunlardır:  
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3.2.2.1 Ünsüz Değişmesi 

 b- > m- değişmesi: 

Söz içi ve sonundaki geniz sesleri ŋ ve n’nin etkisiyle baştaki b- sesinin m-‘ye 

değişimini gösteren örnekler şunlardır: 

Ör. mundın (2
b
/10), mundaġ (9

a
/11), meniŋ (2

b
/01) vb. 

Biz zamiri yalın haldeyken ve durum ekleri aldığında biz olarak devam eder. 

Fiil çekimlerinde biz olmakla beraber geniş zaman çekiminde ünsüz değişmesiyle miz 

olur: 

Ör. bizge (1
b
/07), dėrür miz (18

b
/14) 

 t- > d- değişmesi: 

Kelime başındaki t-, birkaç kelimede d-’ye dönüşür: 

Ör. dur (1b/07) / durur (9
a
/07), (daha az olarak turur 12

a
/05), daġı 

(1
b
/08) (< taḳı ) dėk (1

b
/09) (< tėk)  

 -z > -s değişmesi: 

Karahanlı Türkçesi döneminden itibaren görülen -z > -s değişimi metnimizde 

geniş zamanın olumsuzunda görülmektedir. 

Ör. bolmas (2
a
/08), almas (2

b
/02), ḳoymas (4

b
/13) vb. 

 -p- > -f- değişmesi: 

 Ör. kafla- (11b/02) < kapla-, fiyāz (7b/14) < piyāz 

 -ḳ > -ġ değişmesi 

Burada ötümsüz ḳ sesinin aslî ġ ile yazıldığını gösteren örnekler şunlardır: 

Ör. şundaġ (19b/06, 19b/11, 8b/07),< şundaḳ, yarlıġ < yarlıḳ (11a/07, 

19a/03 

 +lIġ ~ +lıḳ 

+lıġ sıfat yapım ekinin ötümsüzleşerek ad yapım eki +lıḳ ile karışık kullanıldığı 

örnekler şunlardır: 
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 Ör. atlıḳ “adlı, adında”, atlıġ “adlı, adında” (3a/01, 5b/03); atlıġ “atlı” 

(11b/03), başlıġ (15a/03), fāyeliġ (11b/05), tatlıġ (4a/04), yaşlıḳ (10b/08) 

3.2.2.2. Ünsüz Benzeşmesi 

Ötümsüz ünsüzle biten bir kelimeden sonra (p, ç, t, k, f, s, ş) ötümlü (b, c, d, g) 

ünsüzle başlayan bir ek getirildiğinde ilerleyici benzeşme yoluyla ötümlü ünsüz 

ötümsüzleşir. Ancak metnimizde bu kurala çoğunlukla uyulmamıştır: 

Ör. ḳılıpdurlar (2
a
/14), aşdın (4

b
/15), taḫtke (6

a
/03), atıpdur (10

a
/11) vb. 

3.1.2.3. Yer Değiştirme 

Bir kelimede yan yana gelen iki ünsüzün yerlerini değiştirmesi olayıdır. 

Ör. yamġur < ET. yağmur (3
b
/01), örgetseŋiz < ET. ögret- (3

a
/13), 

Mekrit < Merkit (12
b
/3) 

3.2.2.4. İkizleşme 

Çağatay Türkçesinde çoğunlukla sayı isimlerinde rastlanmaktadır: 

Ör. ėkki (1
b
/06, 2

a
/01, 2

a
/02), sėkkiz (4

b
/02), toḳḳuz (2

a
/1-3), yėttinçi 

(8
b
/02) 

Ettirgenlik ekiyle görülen geçmiş zamanda da ikizleşme olduğu görülmektedir. 

 Ör. ayttılar (12a/10, 16b/15), tarttı (19a/02) 

3.3 BİÇİM ÖZELLİKLERİ 

3.3.1. Çekim Ekleri 

3.3.1.1. İsim Çekimi 

3.3.1.1.1. Çokluk Eki 

Çokluk eki olarak +lAr kullanılır. 

Ör. oġlan-lar (5
b
/13), memleket-ler (20

a
/06), mehleke-ler (10

b
/4) vb. 

{+An} (krş. Mo. Çokluk eki –n): 

 Ör. oġlan-lar (5
b
/13) < ogul 
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3.3.1.1.2. İyelik Ekleri 

Teklik 1. Şahıs: +( X ) m 

Ör. cihet+im (2
b
/01), evlād+ım (2

b
/01), leşker+im (2

b
/01), köz+üm 

(9
a
/10) vb. 

Teklik 2. Şahıs: +( X )ŋ 

Ör. ḳamet+iŋ (19
b
/13) vb. 

Teklik 3. Şahıs: +I, U, (s)I 

Ör. ‘amaki+si (5
a
/07), küyev+si (5

b
/05), ana+sı (5

b
/06), üze+si (6

a
/13), 

orda+sı (15
b
/01), tüş+i (4

b
/11) vb. 

Çokluk 1. Şahıs: +( X )mIz 

Ör. töre+miz (16
b
/14) 

Çokluk 2. Şahıs: +( X )ŋız 

Ör. gumān+ıŋız (7
a
/2) 

Çokluk 3. Şahıs: +lArI 

Ör. endām+ları (3
a
/03), oġlan+ları (5

b
/13), aldı+ları (2

b
/08) 

3.3.1.1.3. Hâl Ekleri 

Yalın Hâl 

Eksizdir. Metinde pek çok yalın hâlli kelime örneği vardır: 

Ör. ol (1
b
/01), ḫulḳ (1

b
/06), zínet (1

b
/12), ḳurıltay (8

a
/08) vb. 

İlgi Hâli: +nIŋ 

Metinde yalnız düz-dar ünlülü +nIŋ şekli kullanılmıştır: 

Ör. maḳām+nıŋ (2
a
/15), biz+niŋ (1

b
/09), Ėlḫān+nıŋ (6

a
/13), ḫān+nıŋ 

(5
a
/04) vb. 

Yükleme Hâli: +nI 

Ör. ḳavmleri+ni (2
a
/2), İslām+nı (2

a
/10), söz+ni (2

b
/4), ulusı+nı (4

a
/14), 

ḳızı+nı (5
a
/4), başı+nı (11

b
/1) vb. 
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Yönelme Hâli: +GA, +kA 

Ör. Yafes+ġa (3
b
/01), ḫān+ġa (4

a
/11), yaş+ġa (4

b
/13), oġlanları+ġa 

(5
b
/13), töre+ge (5

b
/03), taḫt+ke (6

a
/03), Alanḳoa+ġa (7

a
/07), rezesi+ge (7

b
/01), 

ceng+ke (12
a
/08) vb. 

Bulunma Hâli: +dA 

Ör. rivāyet+de (2
b
/07), devlet+de (10

a
/08), dāstānı+da (9

a
/07), arası+da 

(11
b
/03), ceng+de (11

b
/12), üstüni+de (3

a
/01) vb. 

Ayrılma Hâli: +dIn 

Ör. peyġamber-din (1
b
/11), ḳavmleri-din (2

a
/2), gümrāhlar-dın (2

a
/08), 

nesli-din (2
a
/09), mun-dın (2

b
/10), bereketi-din (3

b
/04) vb. 

Eşitlik Hâli: +çA 

Ör. nėçe (6
a
/06, 7

a
/03, 11

b
/02,12 vb.) 

Yön Gösterme Hâli: +GarI, +ḳarı 

Ör. taş+ḳarı (13
b
/07), il+geri 14

a
/4,5) 

Soru Eki: +mU 

Ör. kılur mu (2
a
/10), olturur mu (13

b
/08), bar mu (15

b
/04),  

 

3.4. ZAMİRLER 

3.4.1. Şahıs Zamirleri 

Teklik 1. Şahıs: men (4
b
/11) 

Teklik 2. Şahıs: sen (4
b
/11) 

Çokluk 1. Şahıs: biz (12
a
/08) 

Çokluk 2.Şahıs: siz (17
b
/08) 

Çağataycada, üçüncü şahsı ifâde eden şahıs zamiri yoktur; yerine işaret zamiri ol 

kullanılmaktadır: ol (2
a
/05,06) vb. 
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2.4.2. İşaret zamirleri 

bu (2
a
/03), bular (2

a
/11) 

ol (2
a
/05), olar (4

b
/13) 

2.4.3. Dönüşlülük zamirleri 

Metnimizde sadece öz dönüşlülük zamiri bulunur. 

Ör. öz (17
b
/04), (19

b
/08) 

2.4.4. Belirsizlik zamirleri 

özge (20
b
/07) 

yana (2
a
/09) 

nemė/nemėrse (10
a
/01) 

nėçe (11
b
/02) bir nėçe (7

a
/03) 

her (7
a
/04) 

her bir (18
a
/11) 

her kişi (15
a
/09) 

hėç (15
b
/02) vb. 

3.4.5. Bağlama Zamirleri (Bağlaç) 

kim ve ki 

Ör. “
(13)

Ammā baꜤd andaġ maꜤlūm bolsun kim Ḥażret-i Nūḥ Ꜥāleyhi’s-

selām ulü’l-Ꜥazm peyġamberler- 
(1)

 din ėrdiler.” (1
b
/13) 

Ör. “Şeyṭān aleyhillāꜤne ayttı ki: “DuꜤā ḳıldıŋ in heme kāfir bigi pāre ki 

(4) 
dūzaḫġa bardı.” (2

b
/03) 

 

3.5. SIFATLAR 

3.5.1. Asıl Sayı Sıfatları 

1-10: ėkki (1
b
/06, 2

a
/01, 2

a
/02), üç (4

b
/10), tört (17

a
/13), bėş (18

a
/05), altı 

(19
a
/02), yėtti (8

b
/02), sėkkiz (4

b
/02), toḳḳuz (2

a
/1-3), on (6

a
/9); 20-100: 



23 

 

yėgirmi~yigirme: yėgirme (10
a
/15,17

a
/15), otuz (13

b
/02), ḳırk (3

b
/15), ėllig 

(2
a
/03,16a/14), yėtmiş (17

a
/04), sėksen (2

a
/03), yüz (2

a
/01-02); miŋ (17

b
/02), 10000 on 

miŋ: on miŋ (17
b
/01), 100 000 yüz miŋ: yüz miŋ (17

b
/05). 

3.5.2. Sıra Sayı Sıfatları 

Asıl sayıların sonuna +(I)nçI eki getirilerek yapılır: 

Birinçi, aynı zamanda evvel (4
b
/06)-(3

b
/11), burun (1

b
/01), ėkkinçi (5

b
/10), 

üçünçi (4
b
/07), törtünçi (4

b
/07), bėşinçi (5

b
/11), altınçı (5

b
/11), yėttinçi (8

b
/02) vs. 

 

3.5.3. Belirsizlik Sıfatları 

barı (1
b
/01), barça (1

b
/03), cümle (1

b
/03), cemiʿ (1

b
/08), tamām (2

b
/01) “hep, 

hepsi, bütün”, köp “çok” (8
a
/11).  

3.5.4. Yaklaşıklık Bildiren Sayı Grupları 

bėş yüzge yavuk ḫātūn “beş yüze yakın hatun” (20
b
/11) 

 

3.6. ZARFLAR 

3.6.1. Yer-Yön Zarfları 

İş ve hareketin yapıldığı yeri bildirir. Metnimizde geçen bazı yer-yön zarfları 

şunlardır: 

içgeri (13
b
/06  

ilgeri (12
a
/08) 

taşḳarı (13
b
/07) 

utru (14
a
/08) 

3.6.2. Zaman Zarfları 

İş ve hareketin olduğu zamanı gösterirler. Bazı zaman zarfları şunlardır: 

kėyin (12
a
/10) 

ėmdi (19
a
/10) 
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soŋ (20
b
/02) 

kėçe (4
b
/10,11)  

3.6.3. Nitelik (Durum) Zarfları 

İş ve hareketin yerine getirme tarzını bildirir. Bazı nitelik zarfları şunlardır: 

şundaġ (19
b
/06) 

birle (9
b
/01), bile (9

b
/02), birlen (16

a
/13) 

yaḫşı (2
b
/10) 

yamān (6
b
/15) 

 

3.7. EDATLAR 

3.7.1. Son Çekim Edatları 

ara, (9
a
/10), birle (9

b
/01), bile (9

b
/02), birlen (16

a
/13), dėk, (1

b
/09), yaŋlıġ 

(3
b
/05), üçün (15

a
/15), özge (3

b
/07), soŋ (20

b
/02) 

3.7.2. Son Çekim Edatı Görevinde Olanlar 

aldıda, medreselerniŋ aldıda “medreselerin önünde” (14
b
/15) , orn < orun “yer”, 

şehrniŋ ornıda “şehrin yerinde” (2
b
/13) 

3.7.3. Cümle Başı Edatları 

belki (7
a
/12), eger (1

b
/04) 

3.7.4. Kuvvetlendirme Edatları 

Yalnız bir örnekte görülmektedir: ma “da, de” (5
a
/02) 

 

3.8. FİİL ÇEKİMİ 

Fiil kök veya gövdesine şekil, zaman, tarz ve şahıs eklerinin belli bir sıra ile 

eklenmesi sonucunda oluşmaktadır. 

Zamir kökenli şahıs ekleri: 

Teklik 1. Şahıs –men Ör.öltürür men “öldürürüm” (14b/07) 
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Teklik 2. Şahıs –sen Ör. ḳılur sen “yaparsın” (2b/10) 

Teklik 3. Şahıs -dur/-tur, -durur/-turur dėp-dur “söyler” (9a/04) 

Çokluk 1. Şahıs miz dėrür miz “söyleriz” (18b/14) 

Çokluk 2. Şahıs siz bol-ġay-sız “olacaksınız” (18
a
/01) 

Çokluk 3. Şahıs -lar, -durlar/-turlar dėp durlar “demişler” (7
a
/15) 

3.8.1. Haber Kipleri 

Yapılmış, yapılmakta veya yapılacak eylemleri haber veren kiplerdir. Metinde 

kullanılan haber kipleri ve örnekleri şunlardır: 

3.8.1.1.Geniş Zaman 

Geniş zaman için fiil tabanı + –r, -Ar, -Ur + şahıs zamiri kullanılmasına rağmen 

metnimizde sadece –Ur şeklinde örnekler görülmektedir: 

Tekl. 1. -Ur men: öltür-ür men “öldürürüm” (14
b
/07) vb. 

Tekl. 2.-Ur sen: ḳıl-ur sen “yaparsın” (2
b
/10) vb. 

Tekl. 3. -Ur: ḳıl-ur “yapar” (2
a
/10), bar-ur “gider” (5

a
/12) vb. 

Çokl. 3. –Urlar: köter-ür (onlar) “kaldırırlar”(20
b
/05) vb. 

Olumsuz içinse –mAs eki kullanılmıştır: al-mas (2
b
/02), bol-mas (2

a
/08) vb. 

3.8.1.2. Şimdiki Zaman 

Şimdiki zaman fiil tabanı + -A/-y (+ dur) + şahıs ekleri şeklinde oluşturulur. 

Ör. düşmen boladur “düşman oluyor” (10
a
/09), ḫayāl ḳıladur “hayal 

kuruyor” (15
b
/03), avāz ḳıladur “ağlıyor” (17

b
/09), ḳaçadur men “kaçıyorum” 

(17
b
/10), baradur “gidiyor” (9

a
/11) vb. 

Olumsuz şekli –mA + -A/-y (+ dur) + şahıs ekleri ile yapılır. Metnimizde 

örneklerine rastlanmamaktadır. 

3.8.1.3. Görülen Geçmiş Zaman 

Metinde görülen geçmiş zaman için –dI, -dU ekleri kullanılmıştır. Olumsuz 

çekimi ise –dI, -dU eklerinden önce–mA- olumsuzluk ekinin getirilmesiyle oluşturulur. 
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Teklik 1. Şahıs: -dIm, dUm: ḳal-dım “kaldım” (9
a
/11) vb.  

Teklik 3. Şahıs: -dI: ḳıl-dı “yaptı” (2
a
/14), kėl-di “geldi” (2

a
/11), çıḳ-tı “çıktı” 

(20
b
/03) vb.  

Çokluk1. Şahıs: -dUk: kėl-dük “geldik” (15
b
/06) vb.  

Çokluk 3.Şahıs: -dılAr: ḳıl-dılar “yaptılar” (2
a
/09), bol-dılar “oldular” (2

b
/12), 

köter-diler “kaldırdılar” (4
a
/06) vb. 

Olumsuz: kėl-medi “gelmedi” (3
a
/07), bol-madı “olmadı” (3

a
/08) vb. 

3.8.1.4. Öğrenilen Geçmiş Zaman 

Öğrenilen geçmiş zaman, fiil tabanına -(I)p (dur/tur, seyrek olarak durur/turur) 

eklerinin ve şahıs eklerinin getirilmesiyle oluşmaktadır: 

Ör. dėp tururlar “demişler” (5
b
/07), dėp durlar “demişler” (7

a
/15), 

kėtipdür “gitmiş” (11
a
/06), kėlipdür “gelmiş” (12

a
/05), buzuluptur “bozulmuş” 

(18
a
/08), aytıpdurlar “söylemişler” (20

b
/04), turuptur “durmuş” (20

b
/06) vb.   

3.8.1.5. Gelecek Zaman 

Metinde gelecek zaman için –GAy eki kullanılmış, olumsuz çekimi ise –GAy 

ekinden önce –mA olumsuzluk ekinin getirilmesiyle sağlanmıştır: 

Teklik 1. Şahıs: –ġa(y) men: ḳılma-ġay ėdim “yapmayacaktım” (2
b
(05) 

Teklik 2. Şahıs: -ġa(y) sen: bol-ġay-sın “olacaksın” (20
a
/01) 

Teklik 3. Şahıs: –ġa(y) / -ge(y): bil-gey “bilecek” (10
a
/01) 

Çokluk 2. Şahıs: -ġa(y) sız bol-ġay-sız “olacaksınız” (18
a
/01) 

Çokluk 3. Şahıs: -ġa(y) ė(r)diler bol-ma-ġay ėdiler “olmayacaklar” (2
b
/06) vb. 

 

3.8.2. Dilek Kipleri 

Metinde geçen dilek kipleri şunlardır: 

3.8.2.1. Emir-İstek Kipi 

Teklik 1.Şahıs: –(A)y: ayt-ay “söyle” (1
b
/01), bol-ay “olayım” (14

a
/04) vb. 
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Teklik 2. Şahıs: eksiz veya –ġIl: tur-ġıl “dur” (2
b
/09), oltur-ġıl “otur” (19

b
/14), 

bar-ġıl “git” (20
a
/01) 

Teklik 3. Şahıs: -sUn: bol-sun “olsun” (14
a
/04), kėl-sün “gelsin” (15

b
/11) 

Çokluk 2.Şahıs: -ŋlAr: buz-ma-ŋlar “bozmayın” (8
a
/01), ḳork-uŋlar 

“korkun” (15
a
/01), yan-maŋlar “dönmeyin” (15

a
/02), iberin-ŋler “gönderin” 

(15
b
/14),  

Çokluk 3. -sUnlar: ḳıl-sunlar “yapsınlar” (8
b
/07), çıḳ-sunlar “çıksınlar” (19

a
/08) 

vb. İstek kipi sadece 1. şahısta bulunur. 

3.8.2.2. Şart Kipi 

Şart kipi, fiil tabanına -sA kip işareti ve iyelik eklerinden türemiş şahıs eklerinin 

eklenmesiyle oluşmaktadır. Olumsuz çekimi ise –sA şart ekinden önce –mA- 

olumsuzluk ekinin getirilmesiyle yapılmıştır:  

Teklik 1. Şahıs: -sAm: ḳıl-sam “yapsam” (11
a
/08) 

Teklik 2. Şahıs: -sAŋ: al-saŋ “yapsan” (2
b
/10) 

Teklik 3. Şahıs: -sA: bol-sa “olsa” (12
a
/07) 

Çokluk 2. Şahıs: -sAŋIz: örget-seŋiz “öğretseniz” (3
a
/13) 

Olumsuzu: ḳıl-masaŋlar “yapmasalar” (14
b
/6,7) 

3.8.2.3. Gereklilik Kipi 

Fiil + -mAk kerek şeklinde yapılır. 

Ör. kėlmek kerek “gelmeli” (11
a
/15), ḳopmaḳ kerek “gitmeli” (12

a
/03) 

3.8.2.4. Yeterlilik Kipi 

Türkiye Türkçesindeki -e/-a -bilmek yerine -A -Almak kullanılır. 

Ör. ḳıl-a al-mas “yapamaz” (2
b
/02), ḳıl-a al-ma-dı “yapamadı” (4

b
/04) 
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3.9. BİRLEŞİK ÇEKİM 

Fiilerin birleşik çekimleri, basit çekimli bir fiille basit çekimli ėr-, ė- yardımcı 

fiilinin birleştirilmesi vasıtasıyla yapılır. 

 

3.9.1. Geniş Zamanın Hikâyesi 

 -r ~ -Ar ~ -(y)Ur- ė(r)di + şahıs ekiyle yapılır: 

Ör. zārí ḳıl-ur ėdiler “ağlardılar” (2
b
/06), atlan-ur ėdi “ata binerdi” 

(17
a
/04), de-r ėrdi “söylerdi” (19

b
/07)  

 -mAs + ė(r)di + şahıs eki 

Geniş zamanın hikâyesinin olumsuzluk şeklidir: 

Ör. ḳıl-a al-mas ėdük “yapamazdık” (2
b
/02), ḳoy-mas ėrdiler 

“koymazdılar” (4
b
/13-14) vb.  

3.9.2. Şartın Hikâyesi 

-sA + ė(r)di + şahıs ekiyle yapılır: 

Ör. bol-sa ėdi “olsaydı” (12
a
/07) 

3.9.3. Görülen Geçmiş Zamanın Şartı 

–dI + ė(r)se + şahıs ekiyle yapılır: 

Ör. bol-dı ėrse “olduysa” (7
a
/08), yėt-ti ėrse “ulaştıysa” (7

b
/05), kir-di 

ėrse “girdiyse” (4
b
/14) ḳıl-dı ėrse “yaptıysa” (17

a
/09) ėşit-ti ėrse “duyduysa” 

(18
a
/08) 

3.9.4. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikâyesi 

Metnimizde -p + ė(r)di şeklinde oluşturulmuştur: 

Ör. yat-ıp ėdiler “yatmıştılar” (3
a
/02), ḳıl-ıp ėdi “yapmıştı” (3

a
/06) 

3.9.5. Gelecek Zamanın Hikâyesi 

Metnimizde olumlu şekli olmayıp sadece –mA + –GAy ė(r)di kalıbıyla olumsuz 

şekli kullanılmıştır. 
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Ör. ḳıl-ma-ġay ėdim “yapmayacaktım” (2
b
/5-6), bol-ma-ġay ėdiler 

“olmayacaktılar” (2
b
/06) 

 

3.10. FİİLİMSİLER 

3.10.1. Zarf Fiiller 

Zarf-fiileri cümle içinde fiilerin zarf görevinde kullanılan şeklidir. Zarf-fiilerde 

fiilin anlamı korunmakla birlikte fiilin cümledeki fonksiyonu zarf olur; ayrıca birleşik 

fiillerde birleşik fiilin birinci unsuru olarak görev alır.  

Metinde kullanılan zarf-fiil ekleri şunlardır: 

 -A 

Ör. ḳıl-a “yapa” (2
b
/02,10) 

 -GAlI 

-mek / -mak için anlamında sebep işlevi göstermektedir. 

Ör. al-ġalı “almak için” (5
a
/08), ḳıl-ġalı “yapmak için” (15

b
/05) 

 -G(I/U)nçA 

Metnimizde –mektense / –maktansa; -ıncaya kadar anlamlarında 

kullanılmıştır. 

 Ör. kal-ġunça “kalmaktansa” (12
a
/10) 

Olumsuz şekli -G(I/U) nçA ekinden önce –mA olumsuzluk ekinin 

getirilmesiyle yapılmaktadır: 

Ör. müsülmān bol-ma-ġunça “müslüman olmadıkça” (4
b
/11), yaşġa kir-

me-günçe “yaşa girmedikçe” (4
b
/13) 

 -(I)p 

Ör. dė-p “söyleyerek” (2
a
/11), sal-ıp “göndererek” (2

b
/14), bar-ıp “gidip” 

(8
b
/13) 

 -mAy  

Olumsuzluk ifadesi taşıyan zarf-fiildir: 
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Ör. yap-ma-y “yapmayıp” (3
a
/03), ata-may “adlandırmayıp” (9

a
/01) 

3.10.2. Sıfat-Fiiller 

-ġan/ -gen ekiyle yapılır: 

Ör. ḳıl-ġan “yapan” (4
a
/08), öl-gen “ölen” (12

a
/10), bol-ġan “olan” 

(5
a
/01) 

Olumsuzu –ġan/-gen sıfat fiil ekinden önce getirilen –ma olumsuzluk 

ekiyle yapılmaktadır. 

Ör. kör-me-gen “görmeyen” (15
b
/03) 

3.10.3. İsim-Fiiller 

Çağatay Türkçesinde yalnız –mAK eki isim-fiil eki olarak kullanılmaktadır. 

Türkiye Türkçesindeki –mA ve –Iş ekleri ise fiilden isim yapım eki işleviyle 

kullanılmaktadır. 

Ör. taāmġa ḳoşmaḳ “yemeğe katma” (4
a
/04), çerig barmaḳ “asker 

gönderme” (12
b
/09, ḫarāc bėrmek “haraç verme” (14a/03) 

 

3.11. BİRLEŞİK FİİLLER 

3.11.1. İsim Unsuru İle Bir Yardımcı Fiilden Oluşan Birleşik Fiiller: 

3.11.1.1. İsim+bol- 

Ör. maʿlūm bol- “bilinmek, anlaşılmak, belli olmak” (1
b
/13), meʿyūs bol- 

“ümit kesilmek, ümitsiz olmak” (2
a
/12), helāk bol- “mahfolmak, harcanmak” 

(2
b
/06) vb. 

3.11.1.2. İsim+ḳıl- 

Ör. zindegānlıġ ḳıl- “canlanmak” (2
a
/03), ṣabr ḳıl- “sabretmek” (2

a
/06), 

helāk ḳıl- “mahfetmek, yok etmek” (2
a
/14), nām-zed ḳıl- “aday göstermek” 

(3
a
/06), peydā ḳıl- “kurmak” (3

b
/09), pesend ḳıl- “uygun görmek, münasip 

görmek” (11
b
/01), ), cüdā bol- “ayrılmak” (19

a
/10) vb. 
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3.11.2. Bir Yanı Zarf-Fiil Bir Yanı Asıl Fiil Olan Birleşik Fiiller: Tasvir 

Fiilleri 

Tasvir fiilleri –a, -e veya –u, -ü zarf-fiil şekillerine belirli fiiller eklemek 

suretiyle yapılır ve devamlılık, çabukluk, yaklaşma ve iktidar fiilleri olmak üzere dört 

çeşittir (Timurtaş, 2005:160). 

Çalışmanın bu kısmında metinde geçen tasvir fiilleri ele alınmıştır: 

 

3.11.2.1. Süreklilik Fiili 

Genel Türkçede olduğu gibi Çağatay Türkçesinde de tur- yardımcı fiili ile 

yapılmaktadır. Asıl fiiller –A, -U, -y ve –p zarf-fiil ekleri alırlar (Argunşah, 2014:183). 

Ör. dėp tururlar “söylerler” (12
b
/10), iberip turdı “gönderdi” (18

a
/15), 

yürüp turdı “yürüdü” (19
b
/14) 

3.11.2.2. Yeterlilik Fiili 

Çağatay Türkçesinde yeterlilik yapısı –al fiiliyle yapılmaktadır. Yardımcı fiil –

A, -y zarf-fiil eki almış asıl fiilerden sonra gelir (Argunşah, 2014: 183). 

Yeterlilik kipinde, kimi zaman asıl zarf-fiil ekinin büzüşmeyle kayboluğu 

görülmektedir. Ör. tap al-ma-dım 11a/06 “bulamadım” 

Söz konusu metinde yalnızca yeterliliğin olumsuzu ile kurulan örnekler 

bulunmaktadır: 

Ör. ḳıl-a al-mas “yapamaz” (2
b
/02), ḳıl-a al-ma-dı “yapamadı” (4

b
/04) 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

METNİN ÇEVİRİYAZISI 

4. METNİN ÇEVİRİYAZISI 

BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM 

1
b
 
(1) 

Śenā aytay, burun perverdigārġa.                                                                                                                                                                                

Barı āsān ėrür ol bir u barġa. 

 

(2)
 Evveldür yoḳ anıŋ ki ibtidāsı, 

Âḫir oldur ki bolmaz intihāsı, 

 

(3)
 Ėrür sen cümle şehler pādişāhı. 

Ki cānlıḳ cānsız u barçā ilāhí. 

 

(4) 
Eger mūrçekėçe dem ursa nāgāh,

 

Ḫudāyā sen anıŋ sırrıdın āgāh.
 

 

(5) 
Na¤t-i Ḥażret-i seyyidü’l-enbiyā Muḥammed Muṣṭafā sallallāhu ¤aleyhi ve 

sellem. 

(6) 
İlāhí ḫalḳ ḳıldıŋ ėkki ¤ālem.  

Yaratıldı melāik ins u cin hem.  

 

(7) 
Barı ¤ālem ṭufeyli Muṣṭafādur, 

Muḥammed şükr bizge reh-nemādur. 
 

 

(8) 
Çerāġı cümle¢-yi evlād-ı Ādem,  
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Cemí¤ enbiyāġa kėldi ḫātem.
 

(9) 
Biziŋ dėk ¤āṣíni luṭfı ḥimāyet, 

Ḳıyāmetde daġı ḳıldı şefā¤at.
 

 

(10) 
Menḳabet-i çehār-yār yā ṣafā rıḍvānullāhi teꜤālā ecmaʿín. 

(11) 
Peyġamberdin kėyin tört yār-i ekber, 

Ḫilāfet taḫtıġa boldı muḳarrer.
 

 

(12) 
Barı aṣḥābı aŋa ḳıldıla˂r> bíꜤāt. 

Vücūdıdın ḫilāfet, taptı zínet. 

(13) 
Ammā baꜤd andaġ maꜤlūm bolsun kim Ḥażret-i Nūḥ Ꜥāleyhi’s-selām ulü’l-

Ꜥazm peyġamberler- 2
a
 

(1)
 din ėrdiler. Ėkki yüz ėllig yaşda Nūḥ Ꜥāleyhi’s-selāmġa 

peyġamberlik vaḥy kėldi. Toḳḳuz yüz ėllig 
(2) 

yıl ḳavmlerini din-i İslāmġa daꜤvet 

ḳıldılar. Ṭūfāndın kėyin ėkki yüz ėllig yıl 
(3) 

zindegānlıġ ḳıldı. Bu toḳḳuz yıl yüz ėllig 

yıl ara risālet ḳıldılar. Seksen tendin 
(4) 

ziyāde kişi müsülmān bolmadı. Ol peyġamber-i 

ālícāh ḳavm-i gümrāhnı şeríꜤatġa indedi. 
(5) 

Ol gürūh-i bí-şükūh ízā vü ihānet bíḥad u 

ġāyet ḳıldılar. Müddet-i meẕkūr 
(6) 

ṣabr ḳıldılar. Ol gümrāhlar Ḥażret-i Nūḥ Ꜥāleyhi’s-

selāmnı tayaḳ birle urup öldi 
(7) 

dėp kėttiler. Allāhu teꜤālā selāmet saḳladı. Ḥażret-i Nūḥ 

Ꜥāleyhi’s-selām münācāt 
(8) 

ḳıldılar kim: “İlāhí, bu gümrāhlardın hėç kişi müsülmān 

bolur mu?” Ḫitāb kėldi kim: “Müsülmān bolmas.” 
(9)

 dėp. Yana münācāt ḳıldılar kim : 

“Ey bārā Ḫüdāyā, bu güruh-i bí-şükūhnıŋ neslidin 
(10) 

hėç kimerse müsülmān bolup
 
dín-i 

İslāmnı ḳabūl ḳılur mu?” Ḥażret-i Ḥaḳ subḥānahu ve teꜤālā- 
(11) 

dın ḫitāb kėldi kim: 

“Bularnıŋ neslidin hiçbiri müsülmān bolmas.” dep Nūḥ 
(12)

 Ꜥāleyhi’s-selām ḳavmları 

íꜤmānıdın me’yūs bolup duꜤā ḳıldılar. Ḥaḳ teꜤālā Ḥażret-i 
(13)

 Nūḥ Ꜥāleyhi’s-selāmnıŋ 

duꜤāsını icābet ḳılıp Ṭūfān belāsını iberip ol 
(14) 

ḳavmni ḥelāk ḳıldı. 

Ammā rāviyān-ı aḫbār ve nāḳilān andaġ rivāyet ḳılıpdurlar kim 
(15) 

bir kün İblís 

aleyhillāꜤne ol peyġamber-i ālí maḳāmnıŋ ḳaşıġa kėlip iẓhār-ı sürur 2
b (1) 

ḳılıp ayttı kim: 

“Ey nebíyullāh, meniŋ cihetėmdin işi ḳıldıŋ ki meniŋ tamām evlādım ve leşkerim 
(2) 
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yıġılsa bu işiŋniŋ beraberide iş ḳıla almas ėdük.” dėp Ḥażret-i Nūḥ sordılar kim: 
(3) 

“Ol 

iş ḳaysıdur.” dėp. şeyṭān aleyhillāꜤne ayttı ki: “DuꜤā ḳıldıŋ in heme kāfir bigi pāre ki 
(4) 

dūzaḫġa bardı.” dėp. Ḥażret-i Nūḥ İblísdin bu sözni ėşittiler ėrse 
(5) 

dėdiler kim: “Ya 

leyteni ṣabrete ālā iẕāhum, kāşki ṣabr ḳılıp duꜤā ḳılmaġay 
(6) 

ėdim. Ḳavm helāk 

bolmaġay ėdiler.” dėp. Te’essüf ḳılıp nevha ve zārí ḳılur 
(7) 

ėdiler. Anıŋ üçün Nūḥ 

atandılar. 

Yana bir rivāyetde andaġ dėpdürler kim segí 
(8) 

ḳabíḥ ṣūret kėlip Ḥażret-i Nūḥnıŋ 

aldılarıda turdı. Ḥażret-i Nūḥ ayttılar kim: 
(9)

 “Ey ḳabíḥ, yıraḳ turġıl.” Ḥażret-i Nūḥ zü’l-

celāl bí-intiḳāl ol itġa til bėrdi. 
(10)

Ayttı kim: “Ey Nūḥ, eger ḳıla alsaŋ mundın yaḫşı 

yaratġıl.” Ve yana ḳavl ol kim ol it 
(11)

 ayttı : “Ey Nūḥ, meni Ꜥayb ḳılur sen ya 

yaratġuçını.” İtdin ol peyġamber-i 
(12) 

buzrug bu sözni ėşitti ėrse nevhā ve zārí ḳılıp 

tevbe ve istiġfārġa meşġūl 
(13) 

boldılar. Anıŋ üçün Nūḥ atandı. 

El-ḳıṣṣa Kūfe dėgen şehr- 
(14) 

niŋ ornıda kėmege kirdiler. Kūfedin ḥarem-i 

muḥteremge yėtip yėtte mertebe mekke-i muꜤaẓẓamanı 
(15) 

devr aldı. Her cānverdin bir 

cüftni kėmege salıp ėdiler. El-ḳıṣṣa altı aydın 3
a
 
(1) 

soŋ Ṭūfān basıldı.
 
Kėme Cudi atlıġ 

taġnıŋ üstünide ḳarar taptı, Nūḥ 
(2) 

Ꜥāleyhi’s-selām kėmedin çıḳtılar ėrse Ḥażret-i Nūḥ 

Ꜥāleyhi’s-selām bir yerde yatıp ėdiler 
(3) 

mübārek endāmları
 
açıldı, Hām kėldi, yapmay 

ḫānde ḳıldı. Yāfeś Ꜥāleyhi’s-selām 
(4)

 kėldi, yapmadı, tevāżuꜤ ḳılıp ötti, Sām Ꜥāleyhi’s-

selām kėldi, tevāżuꜤ bile endām-ı 
(5) 

mübārek peder-i buzrugvārnı fūşíde ḳıldı, Ḥażret-i 

Nūḥ bídār boldılar, Hām-
(6) 

nı maġrib diyārıġa nāmzed ḳılıp ėdi. Heme nesl-i Hām ḳara 

boldı, Ḫabeş ve Zengbār-
(7) 

nıŋ atası boldı, hėç peyġamber anıŋ neslidin vücūdġa 

kėlmedi. Yafes yapmadı, 
(8) 

tevāżuꜤ ḳılġaç neslidin peyġamber peydā bolmadı ammā 

uluġ pādişāhlar vucūdıġa 
(9) 

 kėldi. Ḥażret-i Nūḥ Ꜥāleyhi’s-selām özige vaṣí ḳıldı, cemiꜤ 

(10)
 peyġamberler Ꜥale’l-ḫusūs seyyidü’l-enbiyā ve senedü’l aṣfiyā Ḥażret-i Muḥammed 

Muṣtafā ṣalla ve sellem Sām- 
(11) 

nıŋ neslidin peydā boldılar. İrannı Ḥażret-i Sāmġa 

bėrip cānişín ḳıldı. 

(12)
 Ẕikr-i Ḥażret-i Yāfeś ibn-i Nūḥ Ꜥāleyhi’s-ṣalavatu vesselām: Yafes 

Ꜥāleyhi’s-selāmnı 
(13) 

maşríḳ diyārıġa iberdi. Ḥażret-i Yāfeś iltimās ḳıldı kim: “DuꜤā 

örgetseŋiz 
(14) 

sebeb-i bārendelik bolġay.”
 
dėp Ḥażret-i Nūḥ duꜤā ḳıldılar. Ḥażret-i 

Cebrā¢íl 
(15) 

eymen-i ism-i Ꜥażim kėltürdi. Ol ism-i Ꜥażimni Ḥażret-i Nūḥ Ꜥāleyhi’s-selām 

bir taşġa naḳş 3
b
 

(1) 
ḳılıp uluġ oġlı Yāfeśġa bėrdi. Her vaḳtige yamġur ḳarġa iḥtiyāc 
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bolsa bu taş daḳı 
(2) 

ismni şefíꜤ kėltürse barendeliḳ bolur dėp. Ḥażret-i Nūḥnıŋ vaṭanı 

Sūḳ es-śemānin 
(3) 

dėgen şehrde ėdi. Yāfeś Ꜥāleyhi’s-selām peder-i buzrugvārlarıdın 

ruḫsat alıp 
(4) 

maşrík ṭarafıga teveccüh ḳıldı. Bu taşnıŋ bereketidin mūcib-i barendeliġ 

boldı. 

(5) 
Yāfeś maşríḳ diyārıda saḥra ḫalḳı yaŋlıġ aḳ öy keffe alaçuḳ ėtip sākin 

(6) 
boldı.

 

Allāhu teꜤālā aŋa on bir oġul ʿiṭā ḳıldı.Ṭūfānda yeryüzide Ḥażret-i 
(7) 

Nūḥ bile üç oġlı 

ehlíyesi bile selāmet ḳaldı. Andın özge kişi helāk boldı. Ol 
(8) 

sebebdin Nūḥ Ꜥāleyhi’s-

selāmnı Adem-i śāní atadılar. Ḥażret-i Yāfeś ėl ara ḫūb resmí 
(9) 

peydā ḳıldı. 

On bir oġlınıŋ atı evvel Türk, ėkkinçi Çin, üçünçi Saḳlab, törtünçi 
(10) 

Mensek, 

bėşinçi Kimerí, altınçı Rus, yėttinçi Ḫalaç, sėkkizinçi Hazar, toḳḳuzunçu Ġor 
(11) 

onunçı 

Sedsan, on birinçi Parec. 

Yāfeś Ꜥāleyhi’s-selām menzil-i fānídin serāy-ı 
(12) 

cāvidānıġa meyl ḳıldı. 

Yāfeśniŋ uluġ oġlı Türk ėdi. Yāfeśniŋ ornıda ḳāyim 
(13) 

māḳam boldı. Türkni Yāfeś 

oġlan atadılar. Yāfeś oġlan pādişāh diyār-ı maşríḳ 
(14) 

ėrür. 

Bėş oġlı boldı. Evvel Alımça, ėkkinçi Tütek, üçünçi Çigil, tötünçi Lehar, bėşinçi 

(15) 
Amlaḳ, Yāfeś oġlan besí merdāne ve dilāver ve Ꜥādil ėdi. Ėkki yüz ḳırk yıl 4

a (1) 

pādişāhlıḳ ḳılıp bu Ꜥālemdin sefer-i āḫiret ḳıldı. Tamām-ı ulus ḳurıltay ḳılıp Alımçanı 

ḫān 
(2) 

köterdi. Alımça Ḫān şikār ḳılıp yürgünçe meyl-i kebāb boldı. Cān-ver kebāb 

ḳıldı. Tenāvül 
(3)

 ḳılġunça parçe guşt ḳolıdın yerke tüşti, alıp yėdi. Ḳażārā ol yer tuz 
(4) 

ėdi. ꜤAceb lezíz tatlıġ tadıdı. Tuznı taāmġa ḳoşmaḳ andın peydā boldı. 

(5) 
Alımça Ḫān ḫalḳını obdan, memleketini maꜤmūr ḳıldı. Sipah u raꜤiyyetni 

āsūde 
(6) 

ḳıldı.
 
Alımça Ḫān vefāt boldı. Oġlı Dėp <B>aḳuynı ḫān köterdiler. Dėb 

<B>aḳuy 
(7) 

Ḫān bile Çin ibn-i Yafes oġlı Maçin yaġı boldı. Çin şehrini 
(8) 

binā ḳılıp ėdi, 

Çin atadılar. Maçin at ḳoydılar Maçin binā ḳılġan şehirge. 
(9)

 Çin-Maçin binā  ḳılġan 

şehirler Çin-Maçin meşhūr boldı. Dėb <B>aḳuy Ḫān Çin 
(10) 

Maçinni özige tābiꜤ ḳıldı. 

Dėb <B>aḳuy Ḫān bu Ꜥālemdin sefer-i āḫiret ḳıldı. 
(11) 

Oġlı Güyük taḫtıda berḳarar 

boldı. Besí uluġ ḫān boldı. Güyük Ḫānġa ecel 
(12) 

yėtti ėrse oġlı Alımça Ḫānnı tamām 

ulus yıġılıp ḫān köterdiler. Alımça Ḫān 
(13) 

pādişāh-ı buzrug ve bā-şevket merdāne ḫān 

ėdi. Ėkki oġlı bar ėdi. Biriniŋ 
(14) 

atı Tatar, biriniŋ atı Moġol. Alımça Ḫān ėkki hisse 

ḳılıp birini 
(15) 

Tatarġa bėrdi, birini Moġolġa bėrdi. Alımça Ḫān fevt boldı. Nıṣfí 
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memleketġa 4
b
 
(1) 

Tatar Ḫān pādişāh boldı, nıṣfí memleketġa Moġol Ḫān pādişāh boldı. 

Tatar Ḫānnıŋ nesli- 
(2) 

din sėkkiz ten ḫānlıḳ ḳıldı. Tatar Ḫān, Buka Ḫān, Alımça Ḫān, 

Altay Ḫān, Ordu ḫān 
(3)

 Baydu Ḫān, Enis Ḫān, Süyünç Ḫān, Süyünç Āḫir Ḫān, Tatar 

durur. Bu Süyünç Ḫān- 
(4)

 nıŋ vaḳtıda besí fitne fesād peydā boldı. Tedārik ḳılalmadı. 

Ẕikr-i Moġol Ḫān ibn-i Alımça Ḫān: 
(5) 

Moġol Ḫān, pādişāh-ı bā-şevket ve bā-

ḥaşmet bahadur ve civānmerd ḫān ėdi. Dād-ı Ꜥadl 
(6) 

ḳılıp ḫalḳnı obdan ve yurtnı maꜤmūr 

ḳıldı. Tört oġlı bar ėrdi. Evvel Ḳara Ḫān, 
(7) 

ėkkinçi Uz Ḫān, üçünçi Küz Ḫān, törtünçi 

Ong Ḫān. Moġol Ḫān Ꜥālem-i bí-vefādın 
(8) 

vedāꜤ ḳıldı. Ḳara Ḫān atası Moġol Ḫānnıŋ 

ornıda ḫān boldı. Ḳara Ḳurum 
(9) 

Dertaḳ ve Kertaḳ dėgen yerde sākin boldı. Besí 

cemꜤiyyet peydā boldı. Teŋri teꜤālā 
(10) 

Ḳara Ḫānġa bir oġul ʿiṭā ḳıldı. Bisyār ṣāḥib-i 

cemāl üç kėçe kündüz anasını emmedi. 
(11) 

Üçünçi kėçe tüşide anasıġa ayttı ki: “ Ey ana, 

sen müsülmān bolmaġunça men seni hergíz 
(12)

 emmesmem.” dėp. Atası Ḳara Ḫāndın 

pinhān müsülmān boldı. Andın oġlı süt emdi. 
(13) 

Olarnıŋ resmí andaġ ėrdi ki bir ṭıfl 

vücūdıġa kėlse bir yaşġa kirmegünçe at ḳoymas 
(14) 

ėrdiler. Ḳara Ḫānnıŋ oġlı bir yaşġa 

kirdi ėrse toy-ı Ꜥaẓím engíz ḳılıp il ulus- 
(15) 

nıŋ uluġlarını teklíf ḳıldı. Āb aşdın fāriġ 

boldılar. Oġlını ḥāżır ḳıldı. 

5
a (1) 

Ḳara Ḫān at ḳoyġalı meşġūl bolġan ḥāletde bir yaşar ṭıflġa Ꜥazze vü celle til 

bėrdi. 
(2) 

Ayttı kim: “Meniŋ atım Oġuz.” dėp. Ḳara Ḫān başlıġ serdārlar heme ḫalḳ ma 

ḫalāyıḳ taꜤaccub ḳıldılar. 
(3) 

Oġuz at berḳarār boldı. Oġuz ḫān díndār ḫudā-perest ėdi. 

Derece-i ṣabídin 
(4) 

mertebe-i ricālġa teraḳḳi ḳıldı. Ḳara Ḫān oġlı Oġuz Ḫānġa inisi Küz 

Ḫānnıŋ ḳızını 
(5) 

alıp bėrdi. Ol kāfir üçün Oġuz Ḫān aŋa meyl ḳılmadı. Yana bir inisi 

Ong Ḫān- 
(6) 

 nıŋ ḳızını alıp bėrdi. Ol hem díndin bígāne üçün aŋa meyl
1
 ḳılmadı. 

Oġuz Ḫān şikār- 
(7) 

dın yanıp kėlgünçe yana bir Ꜥamakisi Uz Ḫānnıŋ ḳızı yoluḳtı. 

Oġuz Ḫān bu ḳıznı 
(8) 

alġalı ittifāḳ ḳıldı. Ahd u peymān ötti. Ol ḳız İslāmnı ḳabūl ḳıldı. 

Oġuz Ḫān 
(9)

 atasıġa ayttı. Uz Ḫānnıŋ ḳızını alıp bėrdi. Ol ḳız bile muvāfıḳ boldı. Bir 

kün 
(10) 

Oġuz Ḫān şiḳārġa barıp ėdi. Evvelki ḫātūnları Oġuz Ḫān bile ḫātūnu- 
(11) 

nıŋ 

müsülmānlıġını Ḳara Ḫānġa tėgürdi. Ḳara Ḫān bilmep ėdi. Oġlı Oġuz Ḫānnıŋ 
(12) 

                                                

1 Sayfa kenarına yazılmıştır. 
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üzesige barur boldı. Oġuz Ḫānnıŋ müsülmān ḫātūnu kişi iberdi. Oġuz Ḫān muṣallaḥ 
(13) 

ve mükemmel bolup turup ėdi. Ḳara Ḫān yėtti, ḳatıġ ceng vākıꜤ boldı. Teŋri teꜤalānıŋ 
(14)

 

fermānı birlen Oġuz Ḫān ẓafer taptı. Ḳara Ḫān cengde berṭaraf boldı. CemiꜤ ėl ulus 
(15) 

Oġuz Ḫānġa inḳıyād ḳılıp muṭiꜤ boldılar. Oġuz Ḫān andaġ pādişāḫ ėrdi ki 5
b (1) 

mübārek 

ḳadem ve müsülmān-ı Ꜥādil ve Ꜥākil ve dilāver ve civānmerd. BaꜤżı aymaḳ anıŋ 

zamanıda peydā boldı. 
(2) 

Miśl-i Uyġur, Ḳaŋlı, Ḳarluk, Ḫalaç, Ḳıpçak. Andaġ rivāyet 

ḳılıpdurlar kim Oġuz 
(3) 

Ḫān İt Baraḳ atlıġ törege ẓafer taptı ėrse İt Baraḳnıŋ 

ḫíşāvendleri- 
(4) 

din bir żaꜤífe aġır boy ėdi. Bir kāvāk-ı fūşíde dıraḫtnıŋ içige kirip tuġdu. 

(5) 
Küyevsi cengde ölüp ėdi. Oġuz Ḫān bu żaꜤífe birle balasını kördi. Raḥm ḳılıp 

(6) 
ol 

kūdekni oġul ḳılıp anası bile saḳladı. Bu balaġa Ḳıpçaḳ at ḳoydı. 
(7) 

Kāvāk-ı fūşíde 

dıraḫtnı Ḳıpçaḳ dėp tururlar. 

Oġuz ḫān yėtmiş yıl tamām-ı 
(8) 

Moġolistan ve Türkistan ve Ḫıtayġa ḫān boldı. 

Deryā-yı Ceyḥūnnıŋ bu ṭarafı 
(9) 

Buḫārā ve Semerḳand başlıġ memleketlerni aldı. Ḥaḳ 

sübhane ve teꜤālā aŋa altı oġul 
(10)

 ʿiṭā ḳıldı. Evvel Kün Ḫān, ėkkinçi Ay Ḫān, üçünçi 

Yulduz Ḫān, törtünçi 
(11) 

Kök Ḫān, bėşinçi Teŋiz Ḫān, altınçı Taḳ Ḫān. Oġuz Ḫān 

nuvvar-ı merkādeniŋ altı 
(12) 

oġlı şikārġa barıp ėdi. Bir ḳavs yaꜤni ya, üç altun oḳ tapıp 

(13) 
Oġuz Ḫānnıŋ ḥużūrıġa kėltürdiler. Ol yanı uluġ oġlanlarıġa bėrdi. 

(14) 
Oḳlarnı kiçik 

oġlanlarıġa bėrdi. Ya bėrgen uluġ oġlanlarıġa Bozoḳ 
(15) 

 laḳab ḳoydı. Oḳ bėrgen kiçik 

oġlanlarıġa Üçoḳ laḳab ḳoydı. Bozoḳ- 6
a (1) 

nıŋ mertebesini Üçoḳnıŋ derecesidin belend 

taꜤyin ḳıldı. Ayttı kim: “Ya pādişāhnıŋ ornıda, oḳ 
(2) 

ėlçiniŋ berāberide.” dėp. Oġuz Ḫān 

enārallāhu burhānehu Ꜥālem-i fanídin sefer ḳıldı. Uluġ oġlı 
(3)

 Kün Ḫān atasınıŋ 

vaṣiyyeti birle taḫtke olturdı. Kün Ḫān besí Ꜥādil ve dilāver ḫān 
(4) 

ėdi. Yėtmiş yıl ḫānlıḳ 

ḳılıp dünyadın sefer ḳıldı ėrse inisi Ay Ḫān taḫtke 
(5) 

olturdı. Yurtnı vasíꜤ ḳıldı, ḫalḳnı 

maꜤmūr ḳıldı. Ay Ḫān hem sefer-i āḫiret 
(6) 

ḳıldı. İnisi Yulduz Ḫānnı ėl aymaḳ ḳurıltay 

ḳılıp ḫān köterdiler. Nėçe 
(7) 

müddetdin kėyin vefāt boldı ėrse oġlı Meŋli Ḫān, ḫān boldı. 

Meŋli Ḫān besí 
(8) 

Ꜥāḳil ve saḫí ḫān ėdi, dünyadın rıḥlet ḳıldı. Oġlı Teŋiz Ḫānnı ḫānlıḳġa 

muḳarrer 
(9)

 ḳıldılar. Teŋiz Ḫān bisyār bā ḥaşmet, pür şevket ḫān ėdi. Yüz on yıl ḫānlıḳ 

(10) 
ḳıldı. Fevt boldı ėrse oġlı Ėlḫānnı vaṣiyyeti birle ḫān köterdiler. Ėlḫān 

(11) 
pādişꜤādil 

u Ꜥāḳil ve civānmerd u bahadur ėdi. 

Tatarnıŋ āḫir pādişāhı Süyünç 
(12) 

Ḫān, Tur ibn-i Feridundın meded tilep, leşker-i 

ferāvān alıp Ėlḫānnıŋ 
(13) 

üzesige çerig kėldi. Ḳaẓā-yı āsmāní Süyünç Ḫān ġālip kėldi. 
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Ėlḫānnıŋ 
(14) 

oġlı Ḳıbles, ṭaġasınıŋ oġlı Tögüz ėkki ẓaꜤífe Ėlḫānnıŋ ḫişāvendleri- 
(15) 

din 

tirig ḳaldılar. Bu tört tendin özge kişi berṭaraf boldı. Bu tört ten 6
b (1) 

ölüg ḳatārıda yatıp 

kėçesi at tapıp minip ḳaçtılar. Barıp bir derege kirip sākin 
(2) 

boldılar, ol derede meyve 

bisyār bar ėdi ol dereni Ergineḳol dėr ėrdiler. 
(3) 

Ḫudā-yı tebāreke ve teꜤālā bularnıŋ 

nesliġa bereket bėrdi, ol derede tola bolup çıḳıp 
(4) 

ḳavm-i Tatar bile ceng ḳılıp ġalip 

kėlip ḳadím yurtlarıġa ėge boldılar. 

Yulduz Ḫān 
(5) 

ibn-i Meŋli ḫoca ibn-i Temür Taş ibn-i Ḳıyaṭ (?)nı  ḫān 

köterdiler. Yulduz Ḫān  
(6) 

Ꜥālemdin ötti. Oġlı Cubineni vaṣiyyeti birle ḫān köterdiler. 

Cubine Ḫānnıŋ 
(7) 

neslidin duḫter-i ník u ḫisāl vücūdġa kėldi. Alanḳoa körklük bınt 

Cubine 
(8) 

Ḫān, Alanḳoanı Ꜥammezādesi Dorbun Bayanġa çıḳardı. Dorbun Bayan- 
(9) 

dın 

ėkki ferzend boldı, Dorbun Bayan yaş öldi. Alanḳoa ḫān boldı, ammā pāk- 
(10) 

lık bile 

meşḫur boldı. Bir kėçe nūrí tüŋlükdin tüşüp ol nūr barıp 
(11) 

aġzıdın kirdi, Alanḳoa 

ḫāmile boldı. Bir kėçe ol nūr aḳ öyniŋ tüŋlügidin 
(12) 

kirip yana yanıp çıḳa turup ėdi. 

Alanḳoa körkülükke ėl ulus ṭaꜤne-i aġāz 
(13) 

ḳıldılar, Alanḳoa ḳurıltay-ı Ꜥazím engíz ḳılıp 

serdār-ı heme-i aymaḳnı ḳurıltayġa 
(14) 

ḥāẓır ḳıldı. Āb aşdın kėyin Alanḳoa söz araġa 

saldı. Ėl aymaḳnıŋ uluġ- 
(15) 

ları ayttılar kim: “Ey Alanḳoa, evveldin seni pāk ve arıġ 

yamān işdin bilā tėdük. 7
a (1) 

Bu vaḳtde bí-şoḥer neçük ḫāmile bolduŋ.” Alanḳoa olarġa 

ayttı kim: “Sizlerniŋ 
(2) 

gümānıŋızlar orunluḳ, kiçikėmdin arıġ pāk-dāmen bolup ėmdi 

neçük yamān iş 
(3) 

mendin ṣādır bolġay. Bir nėçe kėçe meniŋ ḳaşımda ḳonunġuzlar. 

Teŋri teꜤālā meniŋ ḥālimni sizlerge 
(4) 

maꜤlūm ḳılġay.” dėp. Her ḳavmdin ėkki üç 

muꜤtemed kişilerni alıp ḳalıp öyide ḳondırdı. 
(5) 

Öyiniŋ tüŋlügidin nūrí kirip Alanḳoa 

ḳaşıġa barıp yana edeb bile çıḳıp baradur. 
(6) 

Alanḳoa serdār-ı aymaḳġa ayttı kim: “Bu 

nūr evvel kėlgende içimge kirdi. Şol nūrdın aġır boy 
(7) 

boldum.” dėdi. Barça aymaḳnıŋ 

serdārları bu sırdın āgāh bolup Alanḳoaġa Ꜥözr taḳṣír 
(8) 

ėtip tarḳaştılar. 

Toḳḳuz ay tamām boldı ėrse Alanḳoa körklük bir ḳarnıdın 
(9) 

üç oġul tuġdı. Uluġ 

oġlıġa Buḳun Ḳanġı at ḳoydı. Ėkkinçi oġlıġa 
(10) 

Pustin Salci at ḳoydı. Buḳun Ḳanġınıŋ 

neslidin ḳavm-i Ḳafin peydā boldı. 
(11) 

Pustin Salciniŋ ḳavm-i Salceyüp peydā boldı. 

Üçünçi oġlıġa Ebozonçar Ḳā<ān> 
(12) 

at ḳoydı. Ebuzonçar Ķāān ḫulaṣā ve zübde-i 

ferzendān-ı Alanḳoa körklük belki heme-i 
(13) 

pādişāhān ve ḫānān vaḳt-i evvel turur. 
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Ebozonçar Ķāānnıŋ neslidin Çiŋgiz 
(14) 

Ḫān ve Nirun peydā boldı. Ve Nirunnıŋ 

maꜤnası pāk ḳarındın vücūdġa kėldi 
(15) 

dėgen bolur. Barça aymaḳdın Nirunnıŋ iꜤtibarı 

ziyāde bolur dėp durlar. 

7
b
 

(1) 
Andaġ rivāyet ḳılıpdurlar kim Ebozonçar Ķāān ṣakdaḳını(düz.sadak) 

künniŋ zerresige assa 
(2) 

toḫtar ėdi. Ebozonçar Ķāān pādişāhı ḳaví devlet merdāne ve 

şecāꜤ ėdi. Besí ḳavm 
(3) 

ve aymaḳını özige tabiꜤ ḳıldı. Emír Ebu Müslim Mervezí bile 

muꜤāṣır ėdi. Emír ebu Müslim- 
(4) 

niŋ mubāríz ve peḥlivanlıḳını ėşitip bisyār ārżū ḳılur 

ėdi, mülāḳāt bolġay. 
(5) 

Aralıḳıdur dūr u dırāz üçün mülāḳāt müyesser bolmadı. 

Ebozonçar Ķāānġa ecel yėtti ėrse 
(6) 

ėkki oġlı bar ėdi. Uluġınıŋ atı Buḳa Ḫān, kiçikiniŋ 

atı Toḳa Ḫān. 

Çiŋgiz Ḫān-
 (7) 

nıŋ naṣibi Buḳa Ḫānġa yėtedür. Buḳa Ḫān Ꜥādil ve bahādur ėdi. 

Yurtını 
(8) 

ābādan, memleketini vasiꜤ ḳıldı. Buḳa Ḫān Ꜥālemdin ötti ėrse oġlı Dutum 
(9) 

Metin ḫān boldı. Dutum Metinniŋ ḫātūnınıŋ atı Monolun ėdi. Monolun 
(10) 

ḫātūndın 

toḳḳuz oġlı boldı. Dutum Metin Ḫān yaş Ꜥālemdin ötti. Monolun 
(11) 

ḫātūn besí Ꜥāḳil 

kengeşlik ėdi. Oġlanlarınıŋ terbiyeti birle Moġol 
(12) 

ulusınıŋ ḫānlıḳıġa meşġūl boldı. 

Monolun ḫātūn dād-ı Ꜥadl birle yurt- 
(13) 

nı besí obdan ḳıldı. Bíḥad zerdār ve pür niꜤmet 

ėdi. Ḳavm-i Calayır Monolun ḫātūn- 
(14) 

nıŋ yurtıġa kėlip tabiꜤ boldı. Ammā aç ėdi. Taġ 

fiyāzi ḳazıp yėdiler. 
(15) 

Monolun menꜤ ḳıldı. Oġlanlarım at çapa durġan oynay durġan 

yerini 8
a (1) 

buzmaŋlar dėp. Ḳavm-i Calayır bu sözdin kíne tutup Monolunnı sėkkiz oġlı 

bile 
(2) 

ġāfil tapıp öltürdiler. Kiçik oġlı Ḳaydu Ḫān, ḫātūn alġalı barıp ėdi. Selāmet 
(3) 

ḳaldı. Aġa ini ve cemíꜤ ėl ulus ḳurıltay ḳılıp Ḳaydu Ḫānnı ḫān köterdiler. Ḳaydu ḫān 
(4) 

besí bahadur ve dilāver ḫān boldı. Ḳavm-i Calayır üzesige çerig aṭlandı. Ḳavm-i 

Calayır- 
(5) 

nıŋ uluġlarını öltürdi, özgesini ḳul ve bende ḳıldı. 

Ḳaydu ḫānnıŋ üç oġlı 
(6) 

bar ėrdi. Evvel Bay Saŋḳur, ėkkinçi Cerḳe Lengüm 

ḳavm-i Tayciyut anıŋ neslidin. 
(7) 

Üçünçi Ḫarçin Ḳuyçuyut anıŋ ẕürriyetidin. Ḳaydu ḫān 

Ꜥālem-i fānidin rıḥlet 
(8) 

ḳıldı. Uluġ oġlı Bay Saŋḳurnı ėl aymaḳ ḳurıltay ḳılıp ḫān 

köterdiler. Moġol 
(9) 

ḳadím bir yerde bolġanını ḳurıltay atapdurlar. Bay Saŋḳur Ḫān 

memleketini vasiꜤ 
(10) 

ve ḫalḳını ābādan ḳıldı. Ḫalḳı tinç boldı. Oġlı Tümene Ḫānnı 

velíꜤaḥd ḳıldı. Bay Saŋḳur 
(11) 

Ḫān vefāt boldı. Tümene Ḫān, ḫān boldı. Ḫānlıḳ besí 

revāc taptı. Köp 
(12) 

şehirlerni özige tabiꜤ ḳıldı. 
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Tümene Ḫān pādişāh-ı Ꜥādil ve ḳāḥir ve bā-ḥeybet ve dānişmend 
(13) 

ėdi ve 

müneccim ėdi. Teŋri teꜤālā ḫānġa toḳḳuz ogul ʿiṭā ḳıldı. Evvel Çaḳsu, 
(14) 

Baḫşi hem 

dėpdurlar. Ḳavm-i Urut ve ḳavm-i Noyaḳin anıŋ evlādı. Ėkkinçi Barim 
(15) 

Şir Buḳa, 

ḳavm-i Peçuki anıŋ neslidin. Üçünçi Ḳaçuli, ḳavm-i Barlas anıŋ evlādı. 8
b (1) 

Törtünçi 

Sim Ḳaçiyun, ḳavm-i Ḥurkin anıŋ nesli. Bėşinçi Bat Kelki, Budā’it aymaḳı 
(2) 

anıŋ nesli. 

Ḳabul Ḫān, Çiŋgiz Ḫānnıŋ üçünçi babası. Yėttinçi Ordur Bayan, aymaḳ-ı Ciras 
(3) 

anıŋ 

uruġı. Sėkkizinçi Bulcar Duklan, ḳavm-i Duġlat anıŋ uruġı. Toḳḳuzunçı Ḫıtay, 
(4) 

anı 

Coçi Baḳu hem atabdurlar. Ḳavm-i Yesut anıŋ ẕürriyeti. Tümene Ḫān Ꜥālemdin sefer 

ḳıldı. 
(5) 

Tamām ulus yıġılıp Ḳabul Ḫānnı, ḫān ḳıldılar. Tümene Ḫān taríkide ḳurıltay-ı 

Ꜥaẓím 
(6) 

ḳılıp Ḳabul Ḫānnı veliꜤaḥd ėtip, aġa inisini aŋa tabiꜤ ḳıldı. “Saŋa kim ėl ulus 
(7) 

neçük
 
töre ve yusun ḳılsa aġa inileriŋġe ḳavm-i Ḳavm ḫalkı şundaġ yusun ḳılsunlar.” 

(8) 

dėp ḳarar tapturdı. Ḳabul Ḫān besí dilāver ve mübāríz ve merdāne pādişāh ėdi. Ḫıtay 
(9) 

ḫānı, Altay Ḫānnıŋ ėlçisini öltürüp yaġı boldı. NizāꜤ ḳāyim ėrdi. Ḳabul Ḫān 
(10) 

berṭaraf 

boldı. Altı oġul ḳaldı. Evvel Okin Barḳan, ėkkinçi Futula ḳaan, üçünçi 
(11) 

Bartan 

Bahādur, Çiŋgiz ḫānnıŋ babası ėrür. Törtünçi Kutuḳtu Möŋe, bėşinçi Ḳadan 
(12) 

Bahādur 

altınçı Todan Otçigin. 

Ẕikr-i Bartan Bahādur ibn-i Ḳabul ḫān: Ḳabul Ḫān 
(13) 

Ꜥālem-i fānidin vedāꜤ 

ḳıldı ėrse Futula Ķāān taḫtke olturdı. Ḫıtayġa çerig barıp 
(14) 

Ḫıtay ḫānı Altay Ḫānnı 

zebūn ḳılıp olca yeser bisyār alıp yandı. Futula Ķāān dünya- 
(15) 

dın sefer ḳıldı. Biraderi 

Bartan Bahādurnı cemíꜤ ėl ulus ḳurıltay ḳılıp ḫān 9
a (1) 

köterdiler. Besí mübāríz ve 

bahadur üçün ḫān atamay, bahadur atadılar. 

Tümene ḫān 
(2) 

Çiŋgiz Ḫānnıŋ törtünçi babası ėrür. Moġol tili birle budātu dėp. 

Törtünçi babasını 
(3) 

aytur.
 
Ḳabul Ḫān, Çiŋgiz Ḫānnıŋ üçünçi babası ėrür. Üçünçi 

babasını Elençüg dėpdur. 
(4) 

Bartan Bahādur, Çiŋgiz Ḫānnıŋ üçünçi babası ėrür. Moġol 

tilide babasını ebüge dėpdur. 
(5) 

Bartan Bahādurnıŋ uluġ ḫātūnınıŋ atı Süyüngül Ḳuçin, 

Yarḳut aymaḳıdın ėdi. 
(6) 

Anıŋdın tört oġlı bar ėrdi. Evvel Mungdur Ḳatan. Anıŋ bisyār 

oġlı bar ekśer 
(7) 

Çiŋgiz Ḫānnıŋ dāstānıda beyān tabġusıdur. Ėkkinçi oġlı Nekun Taşı 

durur ki ḳavm-i 
(8) 

Nirun anıŋ neslidin. Üçünçi oġlı Yesügey Bahādur, Çiŋgiz ḫānnıŋ 

atası 
(9) 

ėrür. 

Alanḳoa körklük andaġ dėdi kim nūríke-i ḫar-gāhnıŋ tüŋlügidin kirip ḳaşımġa 

(10) 
kėldi baḳaça közümge andaġ köründi kim nūríniŋ arasıda sarıḳġa māyil eşhel-i çeşm 
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(11) 
yigit yanıp çıḳıp

 
baradur. TaꜤaccübġa ḳaldım ki bu nūr arasıda gāhí mundaġ ṣūret- 

(12) 
lik yigit ẓāhir boladur. Alanḳoa Çiŋgiz Ḫānnıŋ sėkkizinçi ceddesi ėrür. Yesügey 

(13) 

Bahādur şubu hey’et ve peykerlik kişi ėdi, sarıġġa māyil eşhel-i çeşm, ḫoş ḳāmet, 
(14) 

Çiŋgiz ḫānnıŋ atası ėrür. Törtünçi oġlı Daritay Otçigin. Bartan Bahādur 
(15) 

Ꜥālemdin 

ötti. 

Dāstān Yesügey Bahādur ibn-i Bartan Bahādur ibn-i Ḳabul Ḫān: Yesügey 

9
b
 

(1) 
Bahādur Çiŋgiz Ḫānnıŋ atası ėrür. Moġol tili birle atanı ėçige dėpdur. Aġa inisi 

bisyār 
(2) 

Moġol ulusı kėŋeş bile ḫān köterdiler. Yesügey Bahādur besí merdāne dilāver 

ve mübāríz 
(3) 

töre ėdi. Ḫıtay ḫānı bile ceng ḳıldı, aŋa ġālip kėldi. Altay Ḫānnıŋ köp 

şehrini 
(4) 

aldı. Ḳavm-i Tatar bile ceng ḳıldı, aŋa hem ġālip kėldi. Yesügey Bahādurnıŋ 

āvāzesi şöhreti 
(5) 

maşriḳ ṭarafını tuttı. Bisyār aymaḳ muṭiꜤ ve münḳād boldı. 

Tā’ríḫġe bėş yüz ḳırḳ toŋuz 
(6) 

yıl ėdi. Çiŋgiz Ḫān vücūdġa kėldi. Ölün Ėke 

dėgen uluġ ḫātūnıdın tört 
(7) 

oġlı boldı. Evvel Temücin Çiŋgiz Ḫānnıŋ atı, ėkkinçi Coçi 

Ḳasar, besí merdāne 
(8) 

dilāver bā-ḳuvvet ėdi. Üçünçi Ḳaçiyun ammā yaş dünyadın ötti. 

Oġlı Ėlçide Noyan besí 
(9) 

Ꜥayān meşhūr kişi boldı. Çiŋgiz Ḫān ve Ögetey Ķāān Ėlçide 

noyanġa ḫub píş 
(10) 

āmed ḳılur ėdiler, muꜤteber bilür ėdiler. Törtünçi Temuge Otçigin, 

bėşinçi Belgütay Noyan. Bular- 
(11) 

nıŋ vāḳıaꜤsı Çiŋgiz Ḫānnıŋ dāstānıda beyān 

tabġusıdur. Yesügey Bahādur 
(12) 

Ong Ḫān bile dost ėdi. Yesügey Bahādur yaş vefāt 

boldı. Temucin on 
(13) 

üç yaşda ḳaldı. 

Dāstān-ı Ķāān Ciḥāngir Çiŋgiz Ḫān ibn-i Yesügey Bahādur 
(14) 

ibn-i Bartan 

Bahādur: Andaġ naḳl ḳılıpdurlar kim Teŋri TeꜤālā ḳudret-i kāmilesi 
(15)

 birle bir 

bendesini ciḥān-dār ve ṣāḥib-i şevket yaratıpdur. Ol bendesiġe belā ve miḥnet 10
a (1) 

iberipdür. Belā ve miḥnetde besí nėmerse tecrübe ve āzmūde bolġay. Devlet ve Ꜥizzet- 
(2) 

ni ḳadr ḳıymetini bilgey. Belā ve miḥnet içideki bendelerniŋ aḥvālidin bā-ḫaber bolġay. 

(3) 
Yesügey Bahādur bisyār aymaḳ ḳavmnı Taçiyut ve Tatar ve Nirun ki heme ḫíşāvend 

(4) 
Yesügey Bahādur ėdi. Çiŋgiz Ḫān on <üç> yaşda ėdi Yesügey Bahādurdın 

(5) 
ḳaldı. 

Heme uruġ ḳayaşı muḫalif boldılar. Ve Ꜥaduvv u tíġe bėl baġladılar. Temucin- 
(6) 

niŋ 

vālidesi Ölün Ėnege ḥāzime ve Ꜥāḳile kėŋeşlik kişi ėdi. Ferẕendleriniŋ 
(7) 

terbiyyetiġa 

meşġūl bolup ḫānlıḳ ḳıldı. Ammā Yesügey Bahādurnıŋ tuḳḳan 
(8) 

ve ciḥetmendleri 

Çiŋgiz ḫānġa besí cefālar ḳıldı. 
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Beyt: 

Devletde besí dost cihetmend 
(9) 

boladur. 

Devlet yanaca barçası düşmen boladur. 

Ölün Ėnege luṭf ve iḥsān 
(10) 

bile mudāra ḳıldı. Bu ḥaḳ nā-şinaslar Çiŋgiz bile 

Ölün Ėnegeniŋ luṭf ve iḥsānıŋ 
(11) 

ve Ꜥaḥd peymānın ferāmūş ḳılıp yaġı boldı. Ammā 

raví andaġ aytıpdur kim Yesügey 
(12) 

Bahādur ḳavm-i Tatar bile ceng ḳılıp ḳavm-i 

Tatarġa ġālip kėlip töresini öltürdi. 
(13) 

Atı Temucin Erke ėdi. Yesügey Bahādur bu 

çerigdin kėlse ḫātūnı oġul tuġup- 
(14) 

dur. Oġlıġa Temücin at ḳoydı. On üç yaşda atası 

Yesügey Bahādurdın 
(15) 

ḳaldı. Yigirme sekiz yılnıŋ içide Temücinniŋ başıġa ne belālar 

kėldi. Ḳolġa tüşti. 10
b (1) 

Bendge saldılar. Öltürgünçe Ḫudā-yı TeꜤālā ḫalāṣ ḳıldı. Şol 

vaḳtde Keratnıŋ 
(2) 

töresi Ong Ḫāndın uluġ pādişāḫ yoḳ ėdi. Yesügey Bahādur bile dost 

(3) 
ėdi. Temucin, Ong Ḫān ḳaşıġa bardı. Ong Ḫān hem ferẕendi dėk kördi. Temücin 

(4) 

hem ḫıẕmet-i şāyeste ḳıldı. Besí meḥlekelerdin ḫalāṣ ḳıldı. Ong Ḫānnıŋ oġlı 
(5) 

Saŋun, 

Temucindin reşk ḥased ḳılıp Ong hānġa yamān bildürdi. Ong hān 
(6) 

pir bolup köp kār 

barnı oġlu Saŋunġa ḳoyup ėdi. Saŋun Temucinġa 
(7) 

ḳasd ḳılıp ümerāsı bile kėŋeş ḳıldı. 

Bir begi ḫātūnıġa ayttı. Saŋun Temücin- 
(8) 

niŋ üzesige yaġı bolup barur boldı dėp. Ėkki 

kiçik yaşlıḳ oġul bu bėgke 
(9) 

süt alıp kėlip ėdiler. Barıp Temücinġa ayttılar. Temücin aḳ 

öy ala barġāhnı 
(10) 

ḫālí ḳoyup barıp taġka yolandı. Ong Ḫānnıŋ oġlı Saŋun leşker-i 

ferāvān 
(11) 

bile kėlip ḫayme ü ḫār-gāhġa tír bārān ḳıldı. MaꜤlūm boldı ki ḫayme ü ḫār-

gāh ḫālí Ong Ḫān 
(12) 

ḫacíl bolup
 
ḳėynidin bardı. Temücinke yėtti. Saḫt ceng boldı. Tā 

şāmġaça her ėkki 
(13) 

leşker kėçe boldı dėp yanıp tüştiler. Temücin tüşken yerge ot ḳalab 

(14) 
ḳoyup Balcuna dėgen çeşme yaḳasıġa revān boldı. Ong Ḫān bile oġlı Sangun 

(15) 

bularnıŋ töfesige revān boldı. Temücin cengde bar kişige enꜤām iḥsān 11
a (1) 

ḳıldı. Tört 

miŋ üç yüz kişi ėdi. Ol ėkki yaş oġul Saŋun bile Ong hān- 
(2) 

nıŋ ḳaṣdını ḫaber ayttı. 

Olarnı dārḥān ḳılıp ümerā ḳatārıġa aldı. Temücinniŋ 
(3) 

inisi Coçi Ḳasarnı Ong Ḫānnıŋ 

leşkeri ġāret ḳılıp ėdi. Temücin 
(4) 

Ong hānġa nāme bitip bu nāme Coçi Ḳasardın dėp 

ėlçi iberdi. Ciras 
(5) 

aymaḳıdın Ḳalbudar atlıḳ ḫān atamġa Ꜥarẓ ol ki ḫānmānımnı leşker 

ġāret ḳıldı. 
(6) 

Aġam Temücinni tapalmadım. Baş alıp yıraḳ kėtipdür. Ḫānmānımnı eger 

yandurup 
(7) 

bėrseler cān bedende bar yarlıġ ėşitip küç pesendide bacāy kėltürüp iṭaꜤat 
(8) 

ḳılsam dėp Ong Ḫānġa bu nāmeniŋ sözi Ꜥacep ḫoş kėlip ġāfil turup ėdi. 
(9) 

Ėlçiniŋ 

arḳasıdın Temücin, Ong Ḫānnıŋ üzesige çerig aṭlandı. Ong Ḫān 
(10) 

Temücin yıraḳ dėp 
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ġāfil ėdi. Belā-yı nāgehān yėtti, ḳatıġ ceng boldı. Temücin 
(11) 

ġālip kėldi. Ong Ḫān oġlı 

Saŋun bile basruḳ boldı. Ong Ḫān ḳaçıp 
(12) 

barġuça Tayaŋ Ḫān Naymannıŋ ėkki 

ümerāsı ḳaravul ėdi. Biriniŋ atı Ḳori 
(13) 

Basucu, yana biriniŋ atı Tetig Sal. Ong Ḫānnı 

öltürüp Tayaŋ ḫānġa 
(14) 

alıp bėrdi. Oġlı Saŋun ḳaçtı. Tayaŋ Ḫān bu ėkki bėgni serzeniş  

(15)  
ve Ꜥayb ḳıldı. Ong Ḫān besí uluġ yuḳarı ḫān ėdi. Tarík alıp kėlmek kerek 11

b (1) 
ėdi. 

Yamān iş bolupdur dėp pesend ḳılmadı. Ong Ḫānnıŋ başını kümüş birle 
(2) 

ḳaflap nėçe 

müddet taḫtnıŋ yanıda ḳoydı. Saŋun ḳaçıp barġuça tola bulançılıḳ 
(3) 

ḳıldı. Ḳılıç ḳara 

aṭlıġ ümerā olturdı. Ḥin bile Töbetniŋ arasıda şā’n-ı şevket 
(4) 

ve Ꜥaẓamet birle 

Kereyitniŋ devleti āḫir boldı. CemíꜤ aymaḳ ḳurıltay-ı aẓím ḳılıp Çiŋgiz 
(5) 

at ḳoyup 

toḳḳuz fāyeliġ aḳ tuġ rāst ḳılıp ḫān köterdiler. Mundın 
(6) 

kėyin Temücin dėmey, Çiŋgiz 

Ḫān dėsünler dėp Ong Ḫānġa tabiꜤil aymaḳ ulusınıŋ 
(7) 

baꜤżısı Çiŋgiz Ḫānġa tabiꜤ boldı. 

Ve baꜤżısı Çiŋgiz Ḫāndın ḳaçıp Tayaŋ Ḫān 
(8) 

Naymanġa ḳoşuldı. Ong Ḫānnıŋ tabiꜤleri 

Tayaŋ Ḫānnı vesvese ḳılıp Çiŋgiz 
(9) 

Ḫānnıŋ üzesige alıp aṭlandılar. Bu ḫaber Çiŋgiz 

Ḫānġa yėtip Çiŋgiz Ḫān hem 
(10) 

aṭlanıp ceng-i saḫt boldı. Ciras aymaḳınıŋ töresi 

Camuḳa Çeçeŋ 
(11) 

Meguyet aymaḳınıŋ uluġı Toḳa Bėg Kereyit aymaḳıdın Elin Tabeş 

yana hem 
(12) 

besí aymaḳ Tayaŋ Ḫānġa iṭāꜤat ḳılıp ėdiler. Bu cengde Tayaŋ Ḫānġa nėçe 

zaḫm 
(13) 

münker boldı. Bí-ṭāḳat bolup bir yerke tüşti. Ol ki Ong Ḫān basruḳ bolġanda 

(14) 
Tayaŋ Ḫānġa ḳoşulġan ümerālar ḳaçıp kėttiler. Tayaŋ Ḫān bed ḥāl bolup yatıp 

(15) 

ėdi. Uluġ ümerāsı bar ėdi. Atı Ḳori Basucu dėp yana üç oġul ümerāsı 12
a (1) 

bar ėdi. Ḫān 

yatıpdur. Bir söz aytay. Ḳobsun ceng ḳılalı ol ki fitne fesād başlaġan- 
(2) 

lar ḳaçtı. Yatıp 

ölgünçe cengde öleli dėp Ḳori Basucu Tayaŋ Ḫānġa ayttı ki: 
(3) 

“Ey ḫān, düşmen baş 

alġalı kėldi, ḳopmaḳ kerek.” dėp Tayaŋ Ḫāndın cevāb ėşitmedi. Yana 
(4) 

Ḳori Basucu 

ümerālarġa ayttı kim bir sözüm bar. Aytay ġayret ḳılıp ḳopġay dėp ayttı ki : 
(5) 

“Ey ḫān, 

maḥbubuŋ Gurbesun ḫātūn yasanıp kėlipdür. Saŋa muntaẓır turur.” dėp 
(6) 

bu mertebe 

hem Tayaŋ Ḫān hėç cünbiş ḳılmadı. Ḳori Basucu yıġlap ayttı kim: “Ey ümerālar 
(7) 

endek maḳdūrí bolsa ėdi. Tayaŋ Ḫān ḥareket ḳılur ėdi. Anıŋ ölügini körgünçe 
(8) 

biz 

ilgeri kėteli dėp cengke meşġūl boldılar.” Çiŋgiz Ḫān kişi iberdi tüz helāl- 
(9) 

lediler. 

Maŋa kirsünler. Tayaŋ Ḫāndın yaḫşi píş kėley dėp bu bėgler düşnām ḳılıp 
(10) 

ayttılar 

kim Tayaŋ Ḫāndın kėyin ḳalġunça miŋ merātebe ölgen yaḫşi dėp ceng 
(11) 

ḳılıp ḳatl 

taptı. Çiŋgiz Ḫān aġa inisiġe ve ümerālarıġa ayttı kim kişiniŋ bular 
(12) 

dėk nökeri bolsa 

yaġıdın hėç ġamı bolur mu dep pesend kıldı. Tayaŋ Ḫān 
(13) 

Naymannı alıp ėl ulus 

yurtıġa mutaṣarrıf boldı. Yana cemíꜤ aġa ini, ėl ulus 
(14) 

ḳurıltay ḳılıp yaŋı başdın ḫān 
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köterdiler. Şevket-i aẓím peydā boldı. Ol ki fitneġe 
(15) 

māyil ėdi. Tayaŋ Ḫānnıŋ inisi bar 

ėdi. Buyruk Ḫān dėp aŋa ḳaçıp 12
b (1)

 bardılar. Köp aymaḳ Çiŋgiz Ḫānġa ėl bolup muṭiꜤ 

ve münḳād boldılar. Tayaŋ Ḫān 
(2) 

berṭaraf boldı. Çiŋgiz Ḫān bā-aẓamet ve şevket 

Merkitniŋ üzesige çerig 
(3) 

aṭlandı. Mekritniŋ töresi Toḳa Beg ḳaçıp Buyruḳ Ḫān ḳaşıġa 

bardı. 
(4) 

Buyruḳ Ḫān, Tayaŋ Ḫānnıŋ inisi ėdi. Ammā öz başıça ḫān ėdi. Ong Ḫān 
(5) 

Kereyitni ve Tayang Ḫān, Naymannı bāꜤiś bolup Çiŋgiz Ḫān bile yaġı ḳılġan 
(6) 

aymaḳ 

ḳavm-i Buyruḳ Ḫānġa ḳoşuldı. Mekritniŋ aymaḳınıŋ neṣliniŋ uruġı 
(7) 

Dayir Usun 

dėgenniŋ ḳızı Ḳulan ḫātūnnı Çiŋgiz Ḫānġa atap. On sekiz miŋ 
(8) 

aymaḳını başlap 

körnüşke kėldi. Çiŋgiz Ḫān bu ḳavmniŋ üzesige daruġa 
(9) 

ḳoyup Buyruḳnıŋ üzesige 

çerig barmaḳ kėŋeşde ėdi. Taŋġut aymaḳı 
(10) 

yaġı boldı dėp ḫaber boldı. Taŋġutnı Ḳaşin 

hem dėp tururlar. Töresi- 
(11) 

niŋ atı Şidurḳu on bėş lek çerigi bar ėrdi. Çiŋgiz Ḫān 

Borġul noyan 
(12) 

bile Çimteyni burunġar çerigini buyurdı. Bu ümerālar ėkki uluġ şehrni 

(13) 
alıp biriniŋ atı Leski ve yana biriniŋ atı Kelenglüşi. Şidurḳunı 

(14) 
Çiŋgiz Ḫānġa ėl 

ḳılıp yandılar. Buyruḳ Ḫānnıŋ ḳaṣdıda Çiŋgiz Ḫān 
(15) 

çerig aṭlandı.
 
Çiŋgiz Ḫānġa Ḫüdā-

yı tebāreke ve teꜤālā yār boldı. Buyruḳ Ḫān 13
a (1) 

şikarda ėdi. 

Çiŋgiz Ḫānnıŋ bir evvel kişisi bí-derdser tutup öltürdi. 
(2) 

Çiŋgiz Ḫān, Buyruḳ 

Ḫānnıŋ ėl ulusını ve memleketini aldı. Toḳa Beg Mekrit 
(3) 

Tayaŋ Ḫānnıŋ oġlı Küşlükke 

ḳaçıp barıp İrtiş dėgen mevżiꜤde sākin 
(4) 

boldılar. Çiŋgiz Ḫān, Toḳa Beg Mekrit bile 

Küşlük Nayman ḳaṣdıda çerig aṭlandı. 
(5) 

Şol maḥalde ümerā¢-i Ḳırḳız ėlçi iberip iṭaꜤat 

ḳıldı. Peşkeş bir aḳ şuŋḳar 
(6) 

baş ḳılıp tansuḳ-i bisyār iberdi. Çiŋgiz Ḫān heme ėlçi 

ümerā-i Ḳırḳıznı ḫoş 
(7) 

dil yandurdı. İrtişniŋ ḳavm-i Oyraṭnıŋ üstiŋe yėtti. Oyraṭ 

aymaḳınıŋ 
(8) 

uluġı Toḳa Bėg pişkeş-i vāfir alıp körünüşke çıḳtı. Çiŋgiz Ḫānġa başçı 
(9) 

bolup Toḳa Beg bile Küşlük üzesige tėgürdi ḳatıġ ceng boldı Toḳa 
(10) 

Bėg
 
öldi Küşlük 

ḳaçıp kėtti Çiŋgiz Han Toḳa Bėg bile Küşlükniŋ 
(11)

 yurtıġa mutaṣarrıf boldı. Ol 

zamanda Türkistan Ḳara Ḫıtaynıŋ ḳolıda ėdi. 
(12) 

Ḳara Ḫıtaynıŋ ḫānını Kür Ḫān dėr 

ėrdiler. YaꜤni andın uluġ pādişāh yoḳ 
(13) 

ėdi. Bu Kür ḫānnıŋ pāy-ı taḫtı Balasaḳran ėdi. 

Kėyin Moġol Almalıḳ atadı. 
(14) 

Uyġurnıŋ töresi Yedi (düz. İdi) Ḳut, Kür Ḫānġa 

mal ḫarāc bėrür ėdi. Çiŋgiz Ḫān- 
(15) 

nıŋ şevket ve Ꜥaẓametini ėşitti. Kür Ḫānnıŋ ḳoyġan 

şıḥnesini öltürüp 13
b (1) 

Çiŋgiz Ḫānġa tabiꜤ ḳıldı. Kür Ḫānnıŋ <İ>di Ķut öltürgen 

şıḥnesiniŋ 
(2) 

atı Şumkem ėdi. Kür Ḫānġa Ḫarezm pādişāhı Sulṭān Muḥammed otuz miŋ 

(3) 
miśḳāl altun ḫarāc bėrür ėdi. Śemerḳand pādişāhı Afrasyab neslidin Sulṭān 

(4) 
Ośmān 
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mal-i vāfir Kür Ḫānġa bėrür ėdi. Kür Ḫān besí uluġ pādişāh ėdi. Toḳḳuz 
(5) 

yaşda ḫān 

bolup toḳsan bėş yıl pādişālıḳ ḳıldı. Küşlük Ḫān 
(6) 

Kür Ḫān ḳaşıġa bardı. Küşlük dėp 

içgeri kėyürdi. Kür Ḫānnıŋ uluġ 
(7) 

ḫātūnı Köysü Küşlükni tutup ayttı. Pādişāh taşḳarı 

küte içgeri 
(8) 

olturur mu? dėp. Küşlükni carlap kirdiler. Kür Ḫānnıŋ Köysü ḫātūndın 
(9) 

bir ḳızı bar ėrdi. Küşlük Ḫānġa Ꜥāşıḳ boldı. Küşlük besí ṣāḥib-i cemāl 
(10) 

ėdi. Kür ḫān 

ḳızını Küşlük ḫānġa bėrdi. 

El-ḳıṣṣa Çiŋgiz Ḫān, Ḫıtay üzesige 
(11) 

çerig aṭlandı. Ḫıtay ḫānı Altay Ḫān mal-i 

bí-niḥāyet bile ḳızını iberdi. 
(12) 

Çiŋgiz Ḫān şehr-i Nemkiŋ ve Çıŋdu dėgen ėkki uluġ 

Ḫıtaynıŋ şehrini alıp 
(13) 

Altay Ḫāndın ḫarāc bí-niḥāyet alıp yandı. Küşlük, Kür Ḫānġa 

Ꜥarẓ ayttı kim: 
(14) 

“Meniŋ ėl ulusum Esid Ḳabalıḳ ve Bėşbalıḳ ḥududıda ser-gerdān ve 

perişān 
(15) 

ėrmiş.” Çiŋgiz Ḫān Ḫıtay memleketige meşġūl men barıp ėl ulusumnı yıġıp 

ḫıẕmetge 14
a (1) 

kėlsem. Kür Ḫān merd devletmend ėdi, sadelik ḳılıp Küşlük-i ġaddārġa 

ruḫṣat 
(2) 

bėrdi. 

El-ḳıṣṣa Sulṭān Muḥammed Ḫarezmşāh ḳaví ḫāl boldı. Ġurūr-i Ġazne Ḫorāsān 

ṣāfí 
(3) 

boldı. Kür Ḫān kāfirġa ḫarāc bėrmek kireḫ kėldi. Küşlükke ėlçi iberdi. Ayttı ki: 

“Maġrib 
(4) 

ṭarafıdın men bolay, maşrıḳ ḥaddidin Küşlük Ḫān bolsun. Eger men ilgeri 

barıp 
(5) 

alsam Kür Ḫānnıŋ vilayetidin Almalıḳġaça maŋa bolsun. Eger Küşlük Ḫān 

ilgeri 
(6) 

barıp alsa Fakit Ḫocendġaça Küşlük Ḫānġa bolsun.” Çünān kim Kür Ḫān pür 

ẓaꜤif 
(7) 

bolupdur. Maşrıḳ ṭarafıdakı ümerāsı Çiŋgizke māyil ėrür dėp. Küşlük, Kür 

Ḫānnıŋ 
(8) 

üzesige kėldi. Kür Ḫān yavuḳ kişileri bile utru çıḳıp ceng ḳıldı. Kür Ḫān 
(9) 

ġālip kėldi. Küşlük yana tertíb-i leşker ḳılıp yana muḳābele boldı. Kür Ḫān ġāfil 
(10) 

Küşlük ġālip kėldi. Kür Ḫānnıŋ memleketige mutaṣarrıf boldı. Kür Ḫān ġam ġuṣṣa- 
(11) 

dın cān-ı beḳā baẓẓ el-ervāḥ tapşurdı. Yüz altı yaşda dünyadın ötti. 
(12) 

Küşlük Ḳara 

Ḫıtaynıŋ memleketini aldı. Ẓulm āġāz ḳıldı. Ḫüdā-yı tebāreke ve teꜤālā- 
(13) 

nıŋ bendeleri 

duꜤa ḳıldılar, duꜤası müstecāb boldı. Çiŋgiz Ḫān Ḫıtaydın 
(14) 

fāriġ boldı. Küşlük Çiŋgiz 

Ḫānnıŋ ṣavtıdın ḳorkup Bėşbalık bile Kuça<ġa> kėldi, 
(15) 

tört yıl Kuçada boldı. Çiŋgiz 

Ḫān Ḫıtaynı, Taŋġutnı özige ṣāfí ḳıldı. 

14
b (1) 

Küşlük Kuçadın ḳaçıp Kaşḳar <ġa> kėldi. Şidurḳu Taŋġut töresi yana yaġı 

boldı. 
(2) 

Yana Çiŋgiz Ḫān aŋa muḳayyed boldı. Küşlük-i ġaddār-i nā-bekār Ḫoten<ke> 

bardı. Ḫoten şehride 
(3) 

münādí ḳıldurdı, “Her Ꜥālim ve imām, buzrugvār ki bar ḥāżır 

bolsun” dėp. Üç miŋdin 
(4) 

ziyāde imām ve Ꜥālim ḥāżır boldılar. Pişvā-yi heme-i Ꜥulemā-i 
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Ḥażret-i İmām ꜤAlā üd’dín Muḥammedí 
(5) 

Ḫotení ḳaddes-i sırrehu Küşlük-i kāfirġa car 

ayttı ki: “Ėkki işniŋ birini iḫtiyār ḳılıŋlar. 
(6) 

Ya tersā boluŋlar ya celā taḳap butġa secde 

ḳılıŋlar. Bu ėkkiniŋ birini ḳılmasaŋ- 
(7) 

lar siyaset balıġ ḳılıp tola. Gūnāgūn Ꜥaẕāb bile 

öltürür men. Eger kişiniŋ baḥs 
(8) 

münāẓarası bolsa mendin ḳorḳmay aytsun.” dėdi. 

Ḥażret-i İmām ꜤAlā üd’dín 
(9) 

Muḥammedí Ḫotení ḳaddes-i sırrehu ḥaḳguyluḳġa bėl 

baġlap. Özlerini şehādetke ḳarar 
(10) 

bėrip imāmlarnıŋ arasıdın ḳopup Küşlük ḳaşıġa 

kėlip olturdılar. Ol kāfir-i 
(11) 

fācir bile münāẓara-i āġāz ḳıldılar. Ḥaḳ bāṭılġa ġalebe 

ḳıldı. Ḥażret-i İmām ꜤAlā-üd’dín 
(12) 

Muḥammedí Ḫotení Küşlükni mülzem ḳıldılar. 

Kāfirí bí-şerm Ḥażret-i Muḥammed Muṣṭafa ṣallallahu Ꜥaleyhi ve sellem- 
(13) 

niŋ 

baralarıda nā-sezā ayttı. Ḥażret-i İmām, kāfir fāsıḳnı düşnām ḳabíḥ ḳılıp yüzige 
(14) 

tükürdiler. Ol nā-bekā imām ḳaddes-i sırrehu tutturup çahārmıḫ ḳılıp ḳín birle şehíd 
(15) 

ḳıldı. Özge Ꜥulemālarnı medreselerniŋ aldıda çahārmıḫ ḳıldı. İmām vaṣiyyet ḳılur ėdiler. 

15
a (1) 

Ey müsülmāŋlar, ṣabr ḳılıŋlar. Dünyānıŋ Ꜥaẕābı fāt öter. Āḫiret Ꜥaẕabıdın 

ḳorḳuŋlar. Dín- 
(2) 

i Muḥammed ṣallallahu Ꜥaleyhi ve sellemdin yanmaŋlar. Küşlük 

Ḥażret-i İmām ꜤAlā-üd’dín Muḥammedí Ḫotení 
(3) 

başlıġ üç miŋdin ziyāde Ꜥulemā ve 

imāmlarnı ḳatl ḳıldı. Bu ḫaber Çiŋgiz Ḫānġa yėtti. Cebe 
(4) 

Noyannı leşkeri ferāvān bile 

buyurdı. Küşlükniŋ defꜤíġe bu maḥalde Küşlük Kaşḳarda 
(5) 

ėdi. Müsülmānlarda iḫtiyār 

yoḳ ėdi. Cebe Noyannıŋ ḫaberini ėşitip Küşlük ḳaçtı. 
(6) 

Cebe Noyan dere-i Sarıḳ Ķolda 

yėtip Küşlükni öltürdi. Cebe Noyan münādi 
(7) 

ḳıldurdı kim her kim
2
 öz díni birle 

bolsun, kişi kişike taꜤarruż ḳılmasun dėp Küşlük 
(8) 

 dín-i şeriꜤat Muḥammed Muṣṭafa 

ṣallallahu Ꜥaleyhi ve sellemġe iꜤtirāż ḳıldı. Fat fırṣatda 
(9) 

nist nā-būd boldı. Ta ḳıyāmet 

ḥāl mundaġ bolur. Her kişi kim taḳvā-yı şerꜤi-i 
(10) 

Muḥammedí ḳılur ŝallallahu Ꜥaleyhi 

ve sellem devlet-i bā-kemāl ve Ꜥömr-i dırāz naṣíb bolur. MuꜤcize-i 
(11) 

Ḥażret-i 

Muḥammed Muṣṭafa ṣallallahu Ꜥaleyhi ve sellemdin. 

El-ḳıṣṣa Çiŋgiz Ḫān tamām vilayet-i 
(12) 

maşrıḳġa memleket-i Ḫıtay ve Almalıḳ 

ve memleket-i Uyġur ve Tatar ve memleket-i Ḳara Ḫıtay 
(13) 

Ḳara Ḳurumdın ta 

memleket-i Ḳaşġarġaça Çiŋgiz Ḫānġa ṣāfí boldı. 

                                                

2 Sayfa kenarına yazılmıştır. 
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Çiŋgiz Ḫān bile 
(14) 

Sulṭān Muḥammed Ḫarzemşāhnıŋ nizaꜤí, Çiŋgiz Ḫān 

Turan ve İrannı alġanı 
(15) 

Ḫarzemşāhnıŋ nekbetí: Buḫārā Semerḳanddın sevdāger 

sevdā üçün Çiŋgiz Ḫānnıŋ 15
b (1) 

ordası Ḳara Ḳurumġa bardı. Bu üç sevdāger ėdi. Biri 

metāꜤíġa ḳıymet baḥa ḳıldı. 
(2) 

Çiŋgiz Ḫān bu sevdāgerlerni ḫazínege kėgürdi. Ayttı, bu 

ssevdāgerler bizni ṣaḥrālı hėç 
(3) 

bí-metāꜤ körmegen ḫayāl ḳıladur anıŋ üçün ḫazínege 

kėgürdüm dėp kördüŋ- 
(4) 

ler mü? MetāꜤ munda hem bar mu ėken dėdi. Yana ėkki 

sevdāgerge buyurdı. MetāꜤ nıŋnı ḳıymet 
(5) 

ḳıl dėp. Sevdāgerler ḳıymet ḳılġalı unamadı. 

Ḥażret-i pādişāhġa atap alıp 
(6) 

kėldük ḍėdiler. Çiŋgiz Ḫānġa ḫoş kėldi. Çutarġa altun 

bālış, Bozke 
(7) 

kümüş bālış(toplam para) buyrudı. BaꜤżı tā’ríḫde bālış bėş yüz miśḳāl 

dėpdur. 

(8) 
Tamām-ı Moġolistan ve Türkistan ve memleket-i Ḫıtay ve Ḳara Ḫıtay maŋa 

ṣāfi 
(9) 

boldı, İran ve baꜤżı Turan Sulṭān Muḥammed Ḫarzemşāhda. Biz yaḫşı bolsaḳ 
(10) 

arada ėlçi yürse memleket ābādan bolsun. Anda yoḳ nėmerseni bu ṭarafdın alıp 
(11) 

barsun, munda yoḳ nėmerseni ol ṭarafdın alıp kėlsün dėp. Üç kişini 
(12) 

ėlçi ḳıldı. Biriniŋ 

atı MacmuꜤ Ḫarezmí, yana biriniŋ atı ꜤAli Ḫoca Buḫārí 
(13) 

yana biri Yusuf Otrarí. Üç 

kişini bu sevdāgerlerġa ḳoştı. Şeḥzādelerge 
(14) 

ve ordalarıġa ve ümerālarıġa buyurdı 

kim sevdāgerler iberiŋler. Tansuḳ nėme alıp 
(15) 

kėlsün dėp. Tört yüz ėllig müsülmān 

emvāl-i ferāvān alıp yolġa kirdiler. Bu ėlçiler 16
a (1) 

sevdāgerler birle Otrarġa yėttiler. 

Otrarnıŋ töresi İnalcıḳ dėgen Sulṭān 
(2) 

Ḫarzemşāhnıŋ validesiġa ḫíşāvend ėdi. İnalcıḳġa 

Ḳayır Ḫān 
(3) 

at bėrip ėdi. Bu Ḳayır Ḫān, besí şevket ve Ꜥaẓamet ve ḥaşmet peydā ḳıldı. 

(4) 
Ġurūr ġuvat ez ḥadd-i ziyāde ẓuhūr taptı. Bu sevdāgerlerniŋ arasıda bir Hindū 

(5) 

sevdāger bar ėdi. Bu Ḳayır Ḫānġa ḳadím āşina ėdi. Ḳayır Ḫān dėmey, 
(6) 

İnalcıḳ dėp 

ḫiṭāb kėldi, Ḳayır Ḫān besí yamān kėldi. Ve yana 
(7) 

māl-ı bí-niḥāyet ėdi. Merdek bed-

nefs bu emvāldın ṭamaꜤ ḳıldı. Mollālar- 
(8) 

dın fetvā tiledi. CümāꜤa-i kāfirġe iṭāꜤat ḳılıp 

cāsūs bolup 
(9) 

kėlipdür dėp mollālar fetvā ḳatıpdur: “Müsülmānnıŋ ki dín u dilini 

kāfirġe 
(10) 

bėrip cāsūs bolsa mālı ḫavfı ḥelāl.” dėp. Ḳayır Ḫān ėlçiler birle 
(11) 

sevdāgerlerni zindānġa salıp
3
 Sulṭān Muḥammedí Ḫarezemşāhġa Ꜥarż dāşt 

(12) 
ve bu 

fetvālarnı iberdi. Sulṭān Ḫarzemşāh şarap içip mest 
(13) 

olturup ėrdi. Ḫayāl ve fikr 

                                                

3 Sayfa kenarına yazılmıştır. 
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ḳılmay. Be-mücerred fetvā dėgen birlen 
(14) 

munça müsülmānnı ḳatl ḥükm ḳıldı. Bu tört 

yüz ėllig kişidin bir müsülmān 
(15) 

zindānġa salġuça ḳaçıp bir yerde yatıp hemrāhlarnıŋ 

ölüm 16
b (1) 

ḫaberini ėşitçe ḳaçıp Çiŋgiz Ḫānnıŋ ordasıġa bardı. Çiŋgiz Ḫān bu vāḳıaꜤdın 

ḫaberdār 
(2) 

boldı, besí müte¢ellim bolup bir püşteġe çıḳtı. Boynıġa fūtasını salıp üç kėçe 

kündüz 
(3)  

yıġlap ayttı kim: “Ey Ḫüdā-yı buzrug ve ey Teŋri-i cāvid, saŋa bu vāḳıaꜤ 

maꜤlūm mebdeꜤ. Bu fitne 
(4) 

ve menşeꜤ bu fesād kim bí-günāh bendeleriŋni nist nā-būd 

yoḳ ḳıldı. Men żaꜤif bendengke ḳuvvet bėrgil.” 
(5) 

dėp. Üç kėçe kündüzdin kėyin eśeri 

münācāṭ Çiŋgiz Ḫānġa ẓāhir boldı. Püşte- 
(6) 

din ḫoş ḥāl ve ḫurrem yanıp tüşti. 

Ümerālarıġa ayttı kim: “Teŋri-i cāvid ḳuvvet mükāfāt 
(7) 

bėrdi, çerigke carçı buyruŋlar.” 

dėp. Ümerāları çerigke carçı iberdiler. Çerig 
(8) 

ṭayyār boldı. Tā’ríḫġa altı yüz on altı ėdi. 

Çiŋgiz Ḫān Ṣulṭān Muḥammed Ḫarzemşāh- 
(9) 

nıŋ üzesige çerig aṭlandı. Şol maḥalde 

Sübüdey Bahādur ve Ḳutuçar Bahādurnı 
(10) 

baş ḳılıp Ḳudur dėgenniŋ üstinige buyrup 

ėdi. Ḳudur dėgen Mekrit 
(11) 

töresidin ėdi. Bu ėkki serdār on miŋġa yavuḳ kişi birle ėdi. 

Ḳudur bile 
(12) 

ceng ḳıldı. Ḳudur basruḳ boldı. Köp kişi öldi. Şol ḥaletde Ḫarzemşāh 

yėtti. 
(13) 

Bu mecrūḥlardın biri tirik ḳalıp ėdi. Dedi kim Çiŋgiz Ḫānnıŋ çerigi şubu seḥer 

birle 
(14) 

bizni alıp töremizni öltürüp ketti dėp ėdi. Sulṭān Muḥammed Ḫarezemşāh 

bularnıŋ 
(15) 

ḳėynidin yürüp yėtti. Sübüdey Bahādur birle Ḳuturcar Bahādur ayttılar kim: 

“Bizni 17
a (1) 

Çiŋgiz Ḫān yana ḫiẕmetke iberip ėdi. Sulṭān Ḫarezemşāhġa ėl boladur. 

Ruḫṣat-i ceng 
(2) 

yoḳ.” dėp. Sulṭān Ḫarzemşāhdın devlet yanıp ėdi. Bu maꜤḳūl söz 

maꜤḳūl bolmay. 
(3) 

Ceng āġāz ḳıldı. Moġol çerigi nā-çār ceng ḳıldı. Sulṭān 

Ḫarzemşāhnıŋ şevketi andaġ ḳaví 
(4) 

ėdi ki endek seyr üçün aṭlanıp yüz miŋ kişi hemrāh 

aṭlanur ėdi. Her küni nevbetige yėtmiş 
(5) 

ḫarvār altun ve kümüş naḳḳare çaldurur ėdi. 

Bu endek Moġol çerigi Sulṭān Muḥammed 
(6) 

Ḫarzemşāhġa ġālip kėldi. Sulṭān ḳolġa 

tüşgüçe uluġ oġlı Sulṭān Celāl- 
(7) 

üddin Meŋüberni, Meŋüböri hem ḳatapdurlar. Besí 

bahadur yigit ėdi. Atası Sulṭān 
(8) 

Muḥammed Ḫarzemşāhnı bu memlekedin ḫalāṣ ḳıldı. 

Ceng ḳāyim boldı. Kėçe boldı, her ėkki 
(9) 

leşker yanıp tüştiler. Moġol çerigi her yerde 

ot ḳullāb ḳarar ḳıldı ėrse 
(10) 

Sulṭān Ḫarezemşāh maꜤlūm ḳıldı, yanıp kėtipdür. Sulṭān 

Muḥammed Ḫarezemşāh besí 
(11) 

ḳorktı. Māl ve cānıdın ėlig yudı. Oġlı Sulṭān 

Celāleddin Meŋüberni 
(12) 

ayttı kim: “Ey peder-i buzrugvār sizniŋ merdāleġıŋız barça 

Ꜥālemġa maꜤlūm ve ruşen. 
(13) 

Hemin sāꜤat tört lek çerig ṭayyar ve ḥāżır kāfir birle ceng 

ḳılalı. ꜤIraḳ, Aẕer- 
(14) 

baycanġa kişi çapturalı çerig yıġalı.” dėp ėdi. Sulṭān Ḫarzemşāh 

ḳabul 
(15) 

ḳılmadı. Otrarġa Ḳayu ḫān ḥākim ėdi, yigirme miŋ leşkeri bar ėdi. 
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Sulṭān Muḥammed 17
b (1) 

Ḫarzemşāh on miŋ kişi bile Ḫaṣ Ḥacib Ḳaracanı baş 

ḳılıp ḳoyup ėdi. Ḫocend Fenaketke 
(2) 

otuz miŋ leşker bile Temür Melikni baş ḳılıp 

ḳoydı. Buḫārānıŋ ėllig miŋ çerigi bar ėdi. 
(3) 

Otuz miŋ kişi emíre iḫtiyār ḳıldı. Andın 

kūşnı ꜤAli Ṣacitke Aytayiç Ḫān mülaḳḳab ėdi. 
(4) 

Ḥamíd yüz bu ümerālarnı baş ḳılıp 

Buḫārāġa ḳoydı. Śemerḳandnıŋ öz kişisi- 
(5) 

din başḳa yüz miŋ yana o miŋ leşker. 

Sulṭānnıŋ ṭaġası Ṭaġançaḳ 
(6) 

Ḥüsameddin MesꜤudnı ümerā-ı Ġur Ḥarmilni baş ḳılıp 

Śemerḳandke ḳoydı. Belḫ< ke > 
(7) 

kėldi. Oġlı Sulṭān Celāleddin Meŋüberni Ꜥarẓ ḳıldı 

ki: “Ey peder, bu muştídin nėme 
(8) 

munça ḳorḳarsız.” Sulṭān Ḫarzemşāh ayttı ki: “Men 

ėşitgenni, sizler ėşitmey 
(9)

 ler, ricāl-i ġayb avāz ḳıladur “Eyyuhel kufrete, uḳtulu el-

fecrete” dėp. Bu 
(10) 

avāznı aŋlap hirās ve veḥmi tüşedür, bí-iḫtiyār ḳaçadur men dėdi. 

Sulṭān 
(11) 

Celāleddin Meŋüberni ayttı ki: “Ey peder-i buzrugvār, Māverāü’n-nehir 

ḳoldın çıḳtı. Eger Sulṭān-ı 
(12) 

ciḥanġa vehm hirās tüşüptür, Sulṭān ꜤIraḳġa barsa leşkerí 

ki ḥāżır bar ėkki 
(13) 

lek kişi bar. Heme şehirlerke kişi çapturalı. Ḫarezmide Ḫumar 

Tegin başlıġ ėkki lek 
(14) 

çerig bar, maŋa bėrsünler. Ḫorasan ve ꜤIraḳnı ḳoldın bėrmeli. 

Deryā-yı Ceyḥūn-
(15) 

nı tusup ceng merdāne ḳılalı Ḫüdā-yı tebāreke ve teꜤālā nuṣret 

bėrgey. İlniŋ 18
a (1) 

Ꜥaybıdın muꜤaf bolġaysız.” dėp. Sulṭān Celāleddin nėçe mertebe Ꜥarż 

ḳıldı. 
(2) 

Sulṭān Muḥammed Ḫarzemşāhdın devlet yanıp ėdi. MaꜤḳūl bolmadı.” “Eyyuhe 

(3) 
kufrete uḳtulu el-fecrete” munıŋ maꜤnası andaġ boluptur kim: “Ey kāfirler öltürüŋ- 

(4) 

ler fāsıḳlarnı.” Sulṭān Ḫarezemşāh ꜤIraḳ<ġa> yürdi. Çiŋgiz Ḫān, Çaġatay 
(5) 

Ḫān bile 

Ögetey Ḫānnı Otrarġa buyurdı. Bėş ay muḥāṣara ḳılıp altınçı 
(6) 

ayġa Otrarnı aldılar. 

Coçi Ḫānnı Ḫocend Fenaketġa buyurdı. Coçi 
(7) 

Ḫān ėlçi kėgürdi. Evbāş ve rünūd ėlçini 

öltürdi. Ḥākim-i Hocend ve Şāş 
(8) 

Ķutluġ Ḫān ėdi. Bu vāḳıꜤanı ėşitti ėrse bu ėlniŋ ḫuyı 

buzuluptur, 
(9) 

Teŋri teꜤālānıŋ ġaẓabıġa sezā-vār boluptur dėp. Ḫarezemşāhġa 
(10) 

ḳoşuldı. 

Şāş ve Hocend bí-derd-ser fetiḥ boldı. Fenaket ve Ḫocend ḥākimi 
(11) 

Temür Melik ėdi. 

Temür Melik bahādur ve merdāne ėdi. Her bir oḳı mıltıḳ oḳı- 
(12) 

dın ziyāde, ceng-i 

merdāne ḳıldı. Moġol dem-be-dem ziyāde boldı. Temür Melikniŋ kişisi 
(13) 

kem ḳaldı. 

Temür Melik miŋ yaḫşı kişi hemrāh ḳılıp revān boldı. Bu ḫaber Coçi Ḫān- 
(14) 

ġa yėtti. 

Yigirme miŋ kişi buyurdı. Ceng saḫt vāḳıꜤ boldı. Temür Melik küç Furḳalnı 
(15) 

aldılar. 

Coçi ḫān kişi iberip turdı. Otuz miŋ Moġol çerigidin on üç 18
b (1) 

miŋ kişi öldi. 

Temür Melik üç kişi birle ḳaldı ammā üç oḳı ḳaldı. Biriniŋ 
(2) 

başı yoḳ. Temür 

Melik başsız oḳı birlen bir Moġolnı itip kör ḳıldı. 
(3) 

Temür Melik ayttı ki: “Ey 
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Moġollar, beyḥūde ölmeŋler, bizde pul mal yoḳ.” dėp Moġol yanıp 
(4) 

barıp Coçi Ḫānġa 

Temür Melikniŋ kār u barnı ayttılar. Coçi Ḫān pesend ḳıldı. 

(5) 
El-kıṣṣa Çaġatay Ḫān, Ögetey Ḫān, Coçi Ḫān Śemerḳande atalarıġa körnüş 

(6) 

ḳıldılar. Bisyār ceng u cedel birle Śemerḳand fetḥ boldı. Çiŋgiz Ḫān, Toluy Ḫān 
(7) 

bile 

Buḫārāġa bardı. Coçi Ḫān, Çaġatay Ḫān, Ögetey Ḫānnı fetḥ-i 
(8) 

Ḫarzemiġa buyurdı. 

Çiŋgiz Ḫān Buḫārāġa kėlip dervāzeniŋ aldıġa 
(9) 

tüşti. Buḫārāda serdār-ı leşker yigirme 

miŋ kişi ittifāḳ ḳılıp Seyḥūn kėltürdiler. 
(10) 

Çiŋgiz Ḫānnıŋ yamān ġażabı kėldi. Ertesi 

ėlçi kėgürdi. Ol ki aḥālí 
(11) 

ve mevālí ve ekābir ve sādāṭ ki bar olar bile işim yoḳ dėp. 

Ekābir eşrāf 
(12) 

körnüşke çıḳıp başlap. Şehr-i Buḫārāġa alıp kirdiler. Çiŋgiz Ḫān- 
(13) 

nıŋ 

kiçik oġlı Toluy Ḫān mescid-i cāmiꜤ-i Buḫārāġa kirdi, orda-yı pādişāh 
(14) 

mu? dėp 

sordı. Ayttılar kim: “Bu Ḫāne-i Ḫüdā, mescid dėrür miz.” Muṣḥafnıŋ ṣadūḳ- 
(15) 

ları āḫir 

boldı, ekābir eşrāfāt baḳtılar. 

El-ḳıṣṣa yigirme miŋ kişini ḳatl 19
a (1) 

ḳıldı, yigirme miŋni esír ḳıldı. Andın 

özgeni Ꜥafv ḳıldı. El-ḳıṣṣa Çaġatay 
(2) 

Ḫān ve Ögetey Ḫān ve Coçi Ḫānnıŋ muḫālefetidin 

altı ayġa tarttı Ḫarezem 
(3) 

fetiḥ bolmadı. Çiŋgiz Ḫān yarlıġ iberdi kim Çaġatay bile 

Coçiniŋ sözige kişi 
(4) 

iltifāt ḳılmasun. Ḥan-ı Ögeteyni bilip yarlıġıdın tecāvüz ḳılmasun- 

(5) 
lar dėp. Ögetey Ḫān ėkki aġasınıŋ arasıġa dostluḳ peydā ḳılıp 

(6) 
şehr-i Ḫarzem fetḥ 

boldı. Ḫumar Tegin başlıġ toḳsan miŋ kişi öldi. 
(7) 

Ḥażret-i Şeyḫ Necmeddin ḳaddes-i 

sırrehu Ḫarezemide ėdiler. Ögetey Ḫān 
(8) 

Ḥażret-i Şeyḫġa kişi kėgürdi Ḫarezimidin 

taşḳarı çıḳsunlar, Ḫarezem 
(9) 

ḳatliꜤām boladur dėp. Şeyḫ Necmeddin kübrā-yı ḳaddes-i 

sırrehu ayttılar kim: “Yėtmiş yıl 
(10) 

bu şehrde boldum. Yaḫşılıḳını körüp ėmdi belā ve 

miḥnet kėlgende cüdā bolmaḳ 
(11) 

mürüvvetdin aymas ḳażaġa rıżā bėrdim.” dėdiler. 

Ḥażret-i Şeyḫ Ḫarezimide 
(12)

 şehíd boldılar. Sulṭān Muḥammed Ḫarezemşāh dere-i 

Abuskun dėgende Ꜥālem- 
(13) 

din sefer ḳıldı. Sübüdey Bahādurnı otuz miŋ kişi birle 

Sulṭān 
(14) 

Muḥammed Ḫarezemşāhnıŋ arḳasıdın buyrup ėdi. Sultān Ḫarezemşāh 
(15) 

dere-i Abuskunda fevt boldı. Sübüdey Bahādur ḫazíne ve malını alıp 19
b (1) 

yandı. Toluy 

Ḫānnı feṭh-i Ḫorasanġa buyurdı. Sultān Celaleddin 
(2) 

Mėŋgüberni Ġazne ḥaddide ėdi. 

Çiŋgiz Ḫānnıŋ bir ümerāsı ėkki san kişi birle 
(3) 

ḳaravul ėdi. Atı Şeŋi Ḳutuḳtu ceng ḳıldı. 

Sulṭān Celāleddin Meŋüberni 
(4) 

ġālib kėldi. Ḳutuḳtu Bahādur barıp Çiŋgiz Ḫānġa 

tėgürdi. Çiŋgiz Ḫān, Sulṭān 
(5) 

Celāleddin Mėŋüberniniŋ üzesige bardı. Deryā-yı Sind 

yaḳasıda Sulṭānġa 
(6) 

yėtti. Sultān Celāleddin Mėŋberni şundaġ ceng ḳıldı kim eger 
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Rüstem Esfendiyar 
(7)

 bolsa barekāllah der ėrdi. Sulṭānnıŋ çerigi az ḳaldı. Besí teng 

boldı. 
(8) 

Öz bala barḳasını özi öltürüp taze aṭ minip Moġol çerigke ḥamle 
(9) 

ḳılıp 

bahadurlarnı ḳaytarıp salıp deryā-yı Sinddin ötüp ḳılıçnı 
(10) 

 yup nízesini yerke ḳadap, 

ṣilaḥını ḫuşk ḳıldı. Çiŋgiz Ḫān oġlanlarıġa 
(11) 

ayttı kim atanıŋ oġlı şundaġ bolsa dėp. 

Çiŋgiz Ḫān avāz ḳıldı. “Ey 
(12) 

padişāhzāde, ança ėşitip ėdim yüz ança bar ikensin. İmdi 

ḳopġıl 
(13) 

ḳad ḳametiŋni körey.” dėp. Sulṭān Celāleddin Mėŋberni ḳofup nėçe ḳadem 
(14) 

yürüp turdı. Yana ayttı ki: “Ey şehẕāde, ėmdi olturġıl, ėşitgendin 
(15) 

ziyāde ikensin.” 

Sulṭān olturdı. Çiŋgiz Ḫān ayttı “Ey pādişāhzāde 20
a (1) 

ġaraż ol ėdi ki me<ni>ŋ 

buyruġumça bolġaysın. İmdi barġıl.” dėdi. Sulṭān Celāl- 
(2) 

eddin Hindustan bardı. 

Ḳāān-ı Cihāngír Çiŋgiz Ḫān, Talḳanġaça alıp Belḫ <ke> kėldi. 
(3) 

Toluy Ḫān tamām 

Ḫorasannı fetḥ ḳılıp Çiŋgiz Ḫānġa ḳoşuldı. Ögetey Ḫān 
(4) 

Çaġatay Ḫān hem Ḫarezemni 

alıp kėlip ḳoşuldı. Coçi Ḫān hem Ḫarezem- 
(5) 

din yurtı, Ḳıpçaḳ ėdi, kėtti. Çiŋgiz Ḫān 

besí aġır ėdi. Çiŋgiz Ḫān, Çaġatay 
(6) 

Ḫān, Ögetey Ḫān, Toluy Ḫān alġan memleketlerge 

şıḥne daruġa ḳoyup 
(7) 

yandılar. Ḫaber boldı ki Taŋġut töresi Şidurku yana yaġı boldı 

dėp. 
(8) 

Şidurkunıŋ on bėş lek kişisi bar ėdi. Taŋġutnı Ḳaşin hem atap- 
(9) 

durlar. Taŋġut 

memleketi bisyār uluġ şehirler, çerigi on bėş lek kişi Çiŋgiz 
(10) 

Ḫān bile ceng ḳıldı. Ḫān 

basraḳ ḳıldı. Şidurku şehrge berkidi. Çiŋgiz 
(11) 

ḫān ėlçi iberdi. Şidurḳu hem ėlçige kişi 

ḳoşup iberdi. Bir ay mühlet tiledi. 
(12) 

Bir aydın kėyin körnüşke çıḳmaḳ bolup ėlçisi 

yandı. Çiŋgiz Ḫān bítab 
(13) 

boldı. Oġlanlarıġa ümerālarıġa vaṣiyyet ḳıldı kim: “Taŋġut 

memleketige dost 
(14) 

tapmak besí müşkil iş. Meniŋ ölgenimni maḫfí tutuŋlar yaꜤni zārí 

ḳılmaŋlar. 
(15) 

Şidurḳu çıḳsun, ḫalḳı bile Şidurḳunı öltürüŋler, memleketige ige boluŋlar. 

20
b (1) 

Meniŋ ṣanduḳumnı ordaġa yėtgüzüp Ꜥazā tutuŋlar.” dėp Çiŋgiz Ḫān Ꜥālemdin 
(2) 

bardı. Çiŋgiz Ḫān Ꜥālemdin ötüp on üç kündin soŋ Şidurḳu bėş 
(3) 

kişi bí-nihāyet alıp 

çıḳtı. Şidurḳunı tutup öltürdiler. Buzruglar andaġ 
(4) 

aytıpdurlar kim: “Yüz miŋ kişi ḳatl 

tapsa bir kişi tėg turar, on miŋ kişi ölse 
(5) 

bir ölük ḳol köterür.” dėp. Şidurḳunıŋ ḫalḳını 

öltürdiler. Bėş ölük tėg 
(6) 

turuptur, sėkkiz ölük ḳol köteripdür. Mundın ḳıyās ḳıldılar, 

bėş lek kişi 
(7) 

yaꜤni bėş yüz miŋ yana seksen miŋ kişi ḳatl tapıpdur. Özgesini Ꜥafv 
(8) 

ḳılıp üleşip aldılar. Çiŋgiz Ḫānnıŋ ṣanduḳını şehzādeler ve ümerālar 
(9) 

alıp revān boldı. 

Her cān-dār yoluḳtı ḳatl ḳıldılar. 

El-ḳıṣṣa Ḳara Ķurum 
(10) 

ve Kelürenġa yėtgürdiler, ord<a>-yı ḫān şol 

memleketde ėdi. Çiŋgiz Ḫānnıŋ 
(11) 

bėş ḫātūnı bar ėdi. Ġuması bile bėş yüzge yavuḳ 
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ḫātūnı bar ėdi. Her küni 
(12) 

bir ordasıda Ꜥazā tuttılar. Borte Ḳucin, Ġoŋrat aymaḳınıŋ 

töresi 
(13)

 Noyannıŋ ḳızı ėdi. Anıŋdın tört oġlı bar ėdi. 
(14) 

Evvel Coçi Ḫān, ėkkinci 

Çaġatay Ḫān, üçünçi Ögetey Ḫān, törtünçi 
(15) 

Toluy Ḫān. Ėkkinçi Ḳulan ḫātūn Mekrit 

töresiniŋ Ṭayrasunnıŋ ḳızı. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

METNİN TÜRKÇEYE AKTARIMI 

5. METNİN TÜRKÇEYE AKTARIMI 

BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM 

(1
b
) Övgü söylemek, ilk Allah’adır. 

O bir ve var olana hepsi kolaydır. 

 

(O) İlktir, onun başlangıcı yoktur, 

Son odur ki sonu olmaz, 

 

Bütün şahların padişahıdır. 

Canlı, cansız hepsinin de sahibisin. 

 

Eğer karıncaya varana kadar ansızın nefes alsa, 

Ey Allah sen onun sırrından haberdarsın. 

 

Peygamberlerin efendisi Hazret-i Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi 

Vesellem’e Naat: 

Ey Allah, iki dünya halk yarattın. 

Melekler, insan ve cin yaratıldı.  

 

Bütün âlemin yaratılış sebebi Mustafa’dır, 

Muhammed şükür bize yol göstericidir. 

 

Bütün Adem’in neslinin kandili(Hz. Muhammed), 
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Bütün peygamberlere mühür olarak geldi. 

 

Bizim kadar günahkârı da iyilikle korur, 

Kıyemette dahi şefaat kıldı. 

Dört dostun ( Hz. Ebubekir, Ömer, Osman, Ali) Hikayeleri. Ey zevk ve 

eğlence ile vakit geçiren dostlar(safa),  Allahu Teâlâ hepsinden razı olsun. 

Peygamberlerden sonra dört büyük dost, 

Halifelik tahtına kararlaştırıldı. 

 

Bütün halk onu kabul etti. 

Halifelik vücudunda süs buldu.  

Ama sonra, şöyle belli olsun ki Hazret-i Nuh aleyhi’-s selam Allah’ın verdiği 

görevi en iyi şekilde yerine getiren peygamberlerdendi. (2
a
) İki yüz elli yaşında Nuh 

aleyhi’s-selama peygamberlik vahiy geldi. Dokuz yüz elli yıl kavimleri İslam dinine 

davet ettiler. Tufan’dan sonra iki yüz elli yıl yaşadı. 950 yıl arasında elçilik yaptılar. 

Seksenden fazla kişi müslüman olmadı. O yüksek dereceli peygamber sapmış kavmi 

şeriata davet etti. O (inkarcı) kişiler kötülükte ve ihanette sınırı aştılar. Adı geçen sürede 

sabrettiler. O sapmışlar Hazret-i Nuh aleyhi’s-selamı sopa ile vurup öldü diyip gittiler. 

Allahu Teâlâ (Nuh peygamberi) korudu. Hazret-i Nuh aleyhi’s-selam Allah’a dua etti: “ 

İlahi, bu sapmışlardan hiç kimse Müslüman olur mu?” “Müslüman olmaz.” diye cevap 

geldi, yine dua ettiler ki: “Ey Allahım, bu cahil kavmin neslinden hiç kimse Müslüman 

olup İslam dinini kabul eder mi?”  Hazret-i Allah Subhanahu ve Teâlâ’dan “Bunların 

neslinden hiçbiri Müslüman olmaz.” diye cevap geldi. Nuh aleyhi’s-selam kavimlerin 

imanından üzülüp dua ettiler. Allahu Teâlâ Hazret-i Nuh aleyhi’s-selamın duasını kabul 

ederek Tufan belasını gönderip o kavmi yok etti. Ama rivayet edenler şöyle derler ki bir 

gün İblis aleyhillane(lanet onun üzerine olsun) o ulu peygamberin yanına gelip sevincini 

göstererek (2
b
) dedi ki: “Ey Nebiyullah, büyük iş başardın, benim bütün evladım ve 

askerlerimi bir araya toplasam da bu kadar büyük iş yapamazdık.” diyerek Hazret-i Nuh 

“O iş hangisidir?” diye sordu. Şeytan aleyhillane(lanet onun üzerine olsun) dedi ki: 
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“Dua ettiğinde bütün kâfir gibiler cehenneme gittiler.” Hazret-i Nuh İblis’ten bu sözü 

işittikten sonra dedi ki: “Ya leyteni sabrete ala izahum” “Keşke sabredip dua 

etmeseydim, kavmim yok olmazdı” diyerek üzüntüden ağladı2. Onun için Nuh diye 

adlandırdılar. 

Yine bir söylentide şöyle derler, çirkin yüzlü bir köpek gelip Hazret-i Nuh’un 

önünde durdu. Hazret-i Nuh dediler ki: “Ey çirkin, uzak dur.” Hazret-i Nuh zü’l-

celâl(ululuk sahibi) oradan ayrılmadan o köpeğe dil verdi. (O köpek) dedi ki: “Ey Nuh, 

eğer yapabileceksen bundan daha güzelini yarat.” Ve yine başka bir söyleyişe göre o 

köpek dedi ki: “Ey Nuh, ayıbı ben de mi veya yaratıcıda mı arayacaksın?” O büyük 

peygamber bu sözleri işitince ağlayarak tövbe etmekle meşgul oldu. Onun için Nuh diye 

adlandırdılar. 

Söz gelimi, Kufe denilen şehrin bulunduğu yerde gemiye girdiler. Kufe’den 

Harem-i Muhterem’e ulaşarak yedi kere Mekke-i Muazzame’yi dolaştılar. Her canlıdan 

bir çiftini gemiye koydular. Söz gelimi altı aydan (3
a
) sonra Tufan gelip bastı. Gemi 

Cudi adlı dağın üstünde durdu, Nuh aleyhi’s-selam gemiden çıkınca Hazret-i Nuh 

aleyhi’s-selam bir yerde yatıyordu, mübarek vücudu açıldı, Ham geldi, (babasını) 

örtmedi, gülerek alay etti. Yafes aleyhi’s-selam geldi, alçak gönüllülük yaptı ama 

(babasını) örtmedi, Sam aleyhi’s-selam geldi, büyük babasının mübarek vücudunu alçak 

gönüllülükle örttü, Hazret-i Nuh hastalandı, Ham’ı batı tarafına gönderdi. Ham’ın 

soyundan siyah insanlar geldi, Habeş’in ve Zengibar’ın atası oldu, onun soyundan hiç 

peygamber gelmedi. Yafes örtmemişti, alçak gönüllü olduğu için soyundan peygamber 

gelmese de büyük padişahlar geldi. Hazret-i Nuh, Sam aleyhi’s-selamı kendisine varis 

etti, bütün peygamberler, ale’l husus seyyid’ül-enbiya, sened’ül asfiya (en çok 

peygamberlerin efendisi ve samimi dostaların kuvvetli delili) Hazret-i Muhmmed 

Mustafa salla ve sellem Sam’ın soyundan gelmiştir. İran’ı Hazret-i Sam’a verip veliaht 

yaptı. 

Nuh aleyhissalatu ve sellem’in oğlu Hazret-i Yafes’i anmak: Yafes aleyhi’s-

selamı doğu tarafına gönderdi. Hazret-i Yafes (babasından kendisine) yağmur duası 

öğretmesini istedi, Hazret-i Nuh dua ettiler. Hz. Cebrail büyük kutlu ismi getirdi. O 

kutlu ismi Hz. Nuh aleyhi’s-selam bir taş üzerine (3
b
) işleyerek büyük oğlu Yafes’e 

verdi. “Her ne zaman yağmur veya kara ihtiyacın olsa bu taştaki şefaat eden ismi dile 
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getirsen(aracı olur) yağış gelir.” diyerek Hz. Nuh’un vatanı Suk es-semanin(سوقالثامانين) 

denilen şehirdeydi. Yafes aleyhi’s-selam büyük babasından izin alarak doğu tarafına 

yöneldi. Bu taşın bereketinden yağmur eksik olmadı.  

Yafes doğu tarafında köy halkı gibi göçebe çadırı3 yapıp yerleşti. Allahu Teâlâ 

ona 11 oğul verdi.  Tufan’da yeryüzünde Hz. Nuh ile üç oğlunun ailesi kurtuldu. Ondan 

başka herkes yok oldu. O sebepten Nuh aleyhi’s-selamı Adem-i Sani (ikinci Adem) diye 

adlandırdılar. Hz. Yafes memlekette güzel dini tören düzenledi(evlendi). 

On bir oğlunun adı sırayla: İlk Türk, ikinci Çin, üçüncü Saklap, dördüncü 

Mensek, beşinci Kumari, altıncı Rus, yedinci Halaç, sekizinci Hazar, dokuzuncu Gor, 

onuncu Sedsan, on birinci Parec’tir. 

Yafes aleyhi’s-selam vefat etti. Yafes’in büyük oğlu Türk idi.  Yafes’in yerine 

geçti. Türk’e Yafes oğlan diye lakap taktılar. Yafes oğlan doğu tarafına padişah oldu. 

Beş oğlu oldu. İlk Alımça, ikinci Tütek, üçüncü Çigil, dördüncü Lihar, beşinci İmlak.  

Yafes oğlan mert, yiğit ve adil padişahtı. 240 yıl (4
a
) padişahlık yaptıktan sonra 

vefat etti. Bütün halk bir araya gelerek Alımça’yı hakan seçtiler. Alımça Han ava çıkıp 

yürüyünce canı kebap istedi. Etten kebap yaptı, yemek için eline alınca bir parça et yere 

düştü. (yerden) Alıp yedi. Allahtan o yer tuzlu idi. (Yediği etin) bambaşka bir tad 

olduğunu fark etti. Yemeğe tuz katmak ondan ortaya çıkmıştır. 

Alımça Han halka refah, memleketine zenginlik getirdi. Asker ve halkını rahat 

ettirdi. Alımça Han vefat etti. Oğlu Dėb < B >akuy’nı (yerine) han yaptılar. Dėb < B> 

akuy Han ile Çin Yafes’in oğlu Maçin düşman oldu. Çin’in yaptığı şehre, Çin denildi. 

Maçin’in kurduğu şehre Maçin adı verildi. Çin ve Maçin meşhur oldu. Dėb < B >akuy 

Han Çin ve Maçin’i kendine tabi kıldı, Dėb < B >akuy Han dünyadan gitti. Oğlu Güyük 

(onun yerine) tahta geçti. Çok büyük bir hakan oldu. Güyük Han vefat etti, oğlu Alımça 

Han’ı bütün halk bir araya toplanarak onu hakanlık tahtına oturttu. Alımça Han, büyük 

padişah ve güzel huylu, heybetli hakandı. İki oğlu vardı. Birinin adı Tatar, diğerinin ise 

Moğol idi. Alımça Han vatanını ikiye bölerek birini Tatar’a diğerini Moğol’a verdi. 

Alımça Han vefat etti. Memleketin yarısına (4
b
) Tatar Han padişah oldu. Yarısına 

Moğol Han padişah oldu. Tatar Han’ın soyundan sekiz kişi padişahlık tahtına oturdu. 

Tatar Han, Buka Han, Alımça Han, Altay[n] Han, Ordu Han, Baydu Han, İnis Han, 
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Süyünç Han, Süyünç Han, Tatar’ın soyundan gelen son handır. Bu Süyünç Han 

zamanında çok fitne ve fesad ortaya çıktı. Ele geçiremedi. 

Moğol Han’ın oğlu Alımça Han’ı anmak: Moğol Han heybetli, yiğit, cömert, 

akıllı hakan idi. Devleti adaletle yöneterek halka ve yurda refah getirmişti. Dört oğlu 

vardı. Birincisi Kara Han, ikincisi Uz Han, üçüncüsü Küz Han, dördüncüsü Ong Han. 

Moğol Han vefat etti. Kara Han babası Moğol Han’ın tahtına hakan oldu. Kara Kurum, 

Dertak ve Kırtak denilen yerde oturdu, nüfus kalabalıklaştı. Allah Teâlâ Kara Han’a bir 

oğul verdi. Çok güzel yüzlü idi. Üç gece ve gündüz annesini emmedi. Üçüncü gece 

rüyasında annesine dedi ki: “Ey ana, sen müslüman olmadıkça ben seni hiçbir zaman 

emmem.” diyerek babası Kara Han’dan gizli müslüman oldu. Ondan sonra oğlu süt 

emdi. Onlarda şöyle bir âdet vardı ki bir çocuk dünyaya gelse bir yaşa girmedikçe ad 

verilmiyordu. Kara Han’ın oğlu bir yaşına girince büyük bir düğün töreni yaparak 

memleketinin büyüklerini davet etti. İçecek ve yiyecek bitti. Oğlunu hazırladı. (5
a
) Kara 

Han oğluna ad koymakla meşgulken, bu küçük çocuğa aziz ve celil olan Allah dil verdi, 

dedi ki: “Benim adım Oğuz.” Kara Han’ın başındaki komutanlar, bütün herkes çok 

şaşırdı. Oğuz adına karar verildi. Oğuz Han, dindar, Allaha ibadet eden biri oldu. (Oğuz 

Han) memeden kesilmemiş erkek çocuk derecesinden adamlık derecesine yükseldi. 

Kara Han oğlu Oğuz Hana kardeşi Küz Han’nın kızını alıp verdi. O(kız) kâfir olduğu 

için Oğuz Han onu istemedi. Yine diğer kardeşi Ong Han’nın kızını alıp verdi. O kâfire 

olduğu için onu da istemedi. 

Oğuz Han avdan dönünce başka bir amcası Oz Han’nın kızıyla görüştü. Oğuz 

Han bu kızla evlenmek için anlaştı, (bu konuda) birbirine söz2 verdi. O kız İslam’ı kabul 

etti. Oğuz Han babasına söyledi. Oz Han’nın kızıyla evlendi. O kızla anlaştı. Bir gün 

Oğuz Han ava çıkmıştı. Daha önce Oğuz Han’la evlendirilen kadınlar Oğuz Han ile 

karısının müslüman olduğunu Kara Han’a söyledi. Kara Han bilmiyordu. Oğlu Oğuz 

Han’ın üzerine yürüdü. Oğuz Han’ın müslüman karısı kişi gönderdi. Oğuz Han buna 

karşı (savaş yapmaya) eksiksiz hazırlık yaptı. Kara Han geldi, büyük bir savaş oldu. 

Allahu Teâlâ’nın kudretiyle Oğuz Han zafer kazandı. Kara Han savaşta bertaraf oldu. 

Bütün memleket Oğuz Hana boyun eğip teslim oldu. Oğuz Han (5
b
) dinine ve imanına 

bağlı, adaletli, akıllı, yetenekli ve yiğit bir padişahtı. Bazı vilayetler onun zamanında 

ortaya çıktı. Örneğin, Uygur, Kanglı, Karluk, Halaç, Kıpçak. 
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Şöyle rivayet ederler ki Oğuz Han, İt Barak adlı bir beye(karşı) zafer kazandı. İt 

Barak’ın akrabalarından bir kadın hamileydi. İçi boş bir kavak ağacının içine girerek 

orada (çocuğunu) doğurdu. Eşi savaşta ölmüştü. Oğuz Han bu kadınla bebeğini gördü. 

Onlara merhamet ederek o çocuğu oğlu kabul edip anası ile sakladı. Bu bebeğe Kıpçak 

adını verdi. İçi boş kavak ağacına “Kıpçak” demişlerdir. 

Oğuz Han yetmiş yıl bütün Moğolistan, Türkistan ve Hıtay’a hükümdarlık yaptı. 

Ceyhun nehrinin bu tarafı Buhara ve Semerkand başta olmak üzere bütün memleketleri 

aldı. Hak subhane ve teâlâ ona altı oğul verdi. Birincisi Kün Han, ikincisi Ay Han, 

üçüncüsü Yulduz Han, dördüncüsü Gök Han, beşincisi Tengiz Han, altıncısı Tak Han. 

Oğuz Han nur-i merkadenin (nur içinde olsun) altı oğlu ava çıktı. Bir yay, üç altın ok 

bulup Oğuz Han’ın karşısına getirdiler. O yayı büyük oğlullarına verdi. Okları küçük 

oğullarına verdi. Yay verdiği büyük oğlanlarına Bozok lakabını verdi. Ok verdiği küçük 

oğlanlarına Üçok lakabını verdi. Bozok’un (6
a
) makamını Üçok’un makamından daha 

yüksek yaptı. Dedi ki: “ Yay pâdişahın yerinde, ok ise elçi yerinde(demektir).” Oğuz 

Han anarallahu burhanehu (Allah kanıtlarını aydınlatsın) vefat etti. Büyük oğlu Kün 

Han babasının vasiyetiyle tahta oturdu. Kün Han çok adaletli ve merhametli padişahtı. 

Yetmiş yıl padişahlık yapıp vefat edince kardeşi Ay Han tahta oturdu. Yurdu genişletti, 

halkı zengin yaptı. Ay Han da vefat etti. Kardeşi Yulduz Han’ı halk toplanıp hakan 

yaptılar. Kısa bir süre sonra vefat edince oğlu Mengli Han, hakan oldu. Mengli Han çok 

akıllı ve mert bir hakandı, vefat etti. Oğlu Tengiz Han (yerine)padişah oldu. Tengiz Han 

çok güçlü, cömert bir hakandı. Yüz on yıl padişahlık yaptı. Vefat edince oğlu İl Han’ı 

vasiyeti üzerine padişah yaptılar. İl Han adaletli, akıllı, cömertti. 

Tatar’ın son padişahı Süyünç Han, Feridun’un oğlu Tur’dan yardım isteyerek 

çok asker alarak İl Han’ın üzerine sefer yaptı. Süyünç Han gökyüzünün hükmüyle zafer 

kazandı. İl Han’ın oğlu Kıyas, amcasının oğlu Tegüz ve iki kadın İl Han’ın dostlarından 

dört kişiden başka herkes öldü. Bu dört kişi ölmüş (6
b
) gibi yatarak gece ata binip 

kaçtılar, bir dereye varıp orada yaşadılar, o derede meyveler boldu o dereye Ergenekon 

derdiler. Mübarek Allahu teâlâ bunların soyuna bereket verdi. O derede kalabalıklaşıp 

çıkınca Tatar kavmiyle savaştılar ve onları yenerek eski yurtlarına sahip oldular. 

Kıyat (?)’ın oğlu Temür Taş’ın oğlu Mengli Hoca’nın oğlu Yulduz Han’ı han 

seçtiler. Yulduz Han vefat etti. Oğlu Cubine’yi vasiyeti ile hanlık tahtına oturttular. 



59 

 

Cubine Han’ın soyundan güzel huylu bir kız dünyaya geldi. Güzel kız Alankoa (adını 

verdiler). Cubine Han, Alankoa’yı amcasının oğlu Dorbun Bayan’a verdi. Dorbun 

Bayan’dan iki çocuğu oldu, Dorbun Bayan genç yaşta vefat etti. Alankoa pâdişah oldu, 

temizliğiyle meşhur oldu. Bir gece evin çatısından bir ışık girdi, o ışık (Alanko’nın) 

ağzının içine girdi, Alankoa hamile oldu. Bir gece o ışık, evin çatısından girip yine geri 

çıkıyordu. Güzel Alanko’yı herkes ayıpladı. Alankoa büyük bir toplantı yapıp bütün 

askerleri, halkını toplantıya davet etti. Yiyecek ve içecekten sonra Alankoa konuşmaya 

başladı. Memleketin büyükleri dediler ki: “Ey Alankoa, önceden iffetli ve temizdin, seni 

kötülüklerden uzak biliyorduk. (7
a
) Bu zamanda kocan olmadan nasıl hamile oldun?” 

Alankoa onlara dedi ki: “Sizlerin şüphesi doğrudur, ben küçüklüğümden beri iffetli ve 

temiz büyüdüm, şėmdi ben nasıl kötü iş yapayım. Birkaç gece benim evimde 

konaklayın. Allahu teâlâ benim halimi sizlere açıklasın.” Her kavimden birkaç güvenilir 

kişileri alıp (Alankoa’nın) evinde kaldılar. Evinin çatısından giren ışık, Alankoa’ya 

yaklaşarak saygı gösterdi ve yine dışarı çıktı. Alankoa büyüklere dedi ki: “Bu ışık ilk 

geldiğinde içime girdi. Şu ışıktan hamile oldum.” dedi. Bütün memleketlerin 

komutanları bu sırdan haberdar olup Alankoa’dan özür dileyerek dağıldılar. 

Dokuz ay geçti, Alankoa üç oğul doğurdu. Büyük oğluna Bukun Kanğı adı 

verildi. İkinci oğluna Bostan Salci adı verildi. Bukun Kanğı’nın soyundan Kafin kavmi 

meydana geldi. Bostan Salci’nin soyundan Salceyüp kavmi meydana geldi. Üçüncü 

oğluna Ebozonçar Kaan adı verildi. Alankoa’nın bütün çocuklarının en seçkin olanı 

Ebozonçar Kaan yakışıklı olup bütün padişahların ve hanların ilkiydi. 

Ebu Zincir Kaan’ın soyundan Cengiz Han ve Nirun meydana geldi. Nirun’un 

anlamı “Temiz karından vücuda gelmek.” demektir. “Bütün kabilelerden Nirun’un 

saygısı fazladır.” demişler. 

(7
b
) Şöyle rivayet ederler ki Ebozonçar Kaan ok ve yay çantasını güneşin ışığına 

asarsa dururdu. Ebozonçar Kaan çok ihtişamlı, cesur bir padişahtı. Bütün ulusu ve 

vilayetleri kendi idaresi altına aldı. Emir Ebu Müslim Mervezî ile çağdaş dönemde 

yaşamıştı. Emir Ebu Müslim’in Küreşçiliğini duyunca çok görüşmek istemişti, 

görüşmek istedi ancak mesafesi uzun olduğundan görüşemedi. Ebozonçar Kaan vefat 

edince iki oğlu vardı. Büyüğünün adı Buka Han, küçüğünün adı ise Toka Han idi.  
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Cengiz Han, Buka Han’ın soyundan gelmiştir. Buka Han adaletli ve yiğit 

(padişah) idi. Memlekete zenginlik, yurda huzur getirdi. Buka Han vefat edince oğlu 

Dutum Metin Han oldu. Dutum Metin’in eşinin adı Monolun idi. Monolun hatundan 

dokuz oğlu oldu. Dutum Metin Han vefat etti. Monolun hatun, zeki bir bayandı. 

Oğullarını yetiştirmekle ve Moğol halkını yönetmekle meşgul oldu. Monolun hatun 

devleti adaletle yönettiği için halk zenginleşti. Monolun’un hazinesi dolmuş, devleti 

zenginleşmişti. Calayir kavmi Monolun hatunun vatanına gelip onun himayesine girmek 

istedi. Ama (onlar) açtılar. Dağ soğanı kazarak yediler. Monolun (onların dağ soğanı 

yemesini) yasakladı. Oğlanlarımın at koşturup oynayacağı yeri (8
a
) bozmayın dedi. 

Calayir kavmi bu söz üzerine kinlenip Monolun’u sekiz oğlu ile gaflete uğratıp 

öldürdüler. Küçük oğlu Kaydu Han evlenmek için başka yere gitti. Sağ kaldı. Ağabeyi 

ve bütün halk bir araya gelerek Kaydu Han’ı hakan yaptılar. Kaydu Han da çok yiğit2 

bir han oldu. Calayir kavmi üzerine asker gönderdi. Calayir kavminin büyüklerini 

öldürdü, diğerlerini köle2 yaptı. 

Kaydu Han’ın üç oğlu vardı. Birincisi Bay Sangkur, ikincisi Cerke Lengüm olup 

Tayciyut kavmi onun soyundan gelmiştir. Üçüncüsü Harçin olup Kuyçuyut kavmi onun 

soyundandır. Kaydu Han vefat etti. Bütün halk bir araya gelerek büyük oğlu Bay 

Sangkur’u hakan seçtiler. Eski Moğollar bir araya toplanmaya kurultay derler. Bay 

Sangkur Han memleketini genişletip halkını zenginleştirdi. Halkı barış ve huzur içinde 

yaşadı. Oğlu Tümene Han’ı veliaht yaptı. Bay Sangkur Han vefat etti. (Oğlu) Tümene 

Han, pâdişah oldu. Hanlık çok sürdü. Birçok yeri kendi topraklarına kattı. 

Tümene Han adaletli, heybetli, akıllı, müneccimliği bilen pâdişahtı. Tanrı Teâlâ 

Han’a dokuz oğul verdi. Birincisi Çaksu olup Bahşi diye de anılmıştır. Oyrat kavmi ve 

Noyakin kavmi onun soyundan gelmiştir. İkinci Barim olup Peçuki kavmi Şir Buka 

onun soyundan gelmiştir. Üçüncüsü Kaçuli olup Barlas kavmi onun soyundan gelmiştir. 

(8
b
) Dördüncü Sim Kaçiyun olup Hurkin kavmi onun soyundan gelmiştir. Beşinci Bat 

Kelki olup Budat vilayeti onun onun soyundan gelenlerindir. (Altıncısı) Kabul Han 

(olup) Cengiz Han’ın üçüncü dedesidir. Yedincisi Ordur Bayan olup Ciras vilayeti onun 

soyundan gelenlerindir. Sekizinci Bulcar olup Duklan kavmi yani Duğlatlar onun 

soyundan gelmiştir. Dokuzuncu Hıtay ona Coçi Baku da demişlerdir. Yesut kavmi onun 

soyundan gelmiştir. Tümene Han vefat etti. Bütün ulus toplanarak Kabul Han’ı, hakan 
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seçtiler. Tümene Han hayattayken büyük toplantı yaparak Kabul Han’ı veliaht ilan 

etmişti, ağabeylerinin onun idaresini kabul etmesini istemişti. (Kabul Hana) Kim senin 

hâkimiyetini kaabul ederek, sana bağlı olduğunu bildirirse ağabeylerine de Kavm kavmi 

aynı saygı ve hürmeti göstersinler diye emretmişti. Kabul Han çok yiğit, kahraman, 

kuvvetli ve mert bir padişahtı. Hıtay Han’ı Altay Han’ın elçisini öldürerek düşman oldu. 

Kavga başlamıştı. Kabul Han bir tarafa atıldı. Altı oğlu kaldı. Birincisi Ökin Barkan, 

ikincisi Futula Kaan, üçüncüsü Bartan Bahadır olup Cengiz Han’ın dedesidir. Dördüncü 

Kutuktu Mönke, beşincisi Kadan Bahadır, altıncısı Todan Otçigin. 

Kabul Han’ın Oğlu Bartan Bahadur’u Anma: Kabul Han vefat edince Futula 

Kaan tahta oturdu. (Altan Han) Hıtay üzerine sefer gönderip Altan Han’ı yenerek birçok 

ganimet ele geçirip geri geldi. Futula Kaan vefat etti. Kardeşi Bartan Bahadır’ı bütün 

halk toplanarak han (9
a
) seçtiler. Çok yiğit ve kahraman olduğundan han adlandırmayıp, 

bahadır adı verildi. 

Tümene Han, Cengiz Han’ın dördüncü dedesidir. Moğol dilinde dördüncü 

ecdadına Budatu denilmiştir. Kabul Han, Cengiz Han’ın üçüncü dedesidir. Moğol 

dilinde üçüncü ecdadına Elençüg denilmiştir. Bartan Bahadur, Cengiz Han’ın dedesidir. 

Moğol dilinde babasına Ebuke denilmiştir. Bartan Bahadur’un büyük hatununun adı 

Söyüngül Koçin olup Yarkut vilayetindendir. Bu hatundan dört oğlu vardı. Birincisi 

Mungdur Katan, onun çok sayıda oğulları vardır. Bu oğlanlar Cengiz Han destanında 

açıklanacaktır. İkinci oğlu Nekün Taşı’dir ki Nirun kavmi onun soyundan gelmektedir. 

Üçüncü oğlu Yesügey Bahadır, Cengiz Han’ın babasıdır. 

Güzel Alankoa şöyle dedi: “Büyük çadırın çatısından bir ışık girerek yanıma 

geldi, bakınca gözüme şöyle göründü, ışığın içinde sarıya yakın, ela gözlü bir erkek 

dönüp çıkıyor. Bu ışık arasında bazen böyle (sarıya yakın, ela gözlü bir erkek )yüzlü bir 

erkek ortaya çıkıp durunca şaşırdım. Alanko, Cengiz Han’ın sekizinci ecdadıdır. 

Yesügey Bahadır, işte görünüşü ve yüzü şöyleydi, sarıya yakın, ela gözlü yakışıklıydı 

biriydi, Cengiz Han’ın babasıdır. Dördüncü oğlu Daritay’dır. Otçigin Bartan Bahadır 

vefat etti. 

Kabul Han’ın Oğlu Bartan Bahadur’un Oğlu Yesügey Bahadur’un Destanı: 

(9
b
) Yesügey Cengiz Han’ın babasıdır. Moğol dili ile babaya eçige demişler. Bütün 

ağabeyleri ve Moğol ulusu danışarak (Yesügey’i) han seçtiler. Yesügey çok kahraman 
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ve yiğit bir liderdi. Hıtay Hanı ile savaştı, onu yendi. Altay Han’ın birçok şehrini aldı. 

Tatar kavmi ile savaştı, onu da yendi. Yesügey Bahadır’ın ünü bütün doğu halkı 

arasında duyuldu. Birçok vilayet ona tabi2 oldu. 

Tarih 540 Domuz yılıydı. Cengiz Han doğdu. Övelün Ege adlı büyük hatundan 

dört oğlu oldu. Birincisi Timuçin olup (tarihteki) Cengiz Han’ın adıdır. İkincisi Coçi 

Kasar, çok kuvvetli, mert ve yiğit birisiydi. Üçüncüsü Kaçiyun ama genç yaşta vefat 

etti. Oğlu Elçide Noyan çok meşhur oldu. Cengiz Han ve Ögedey Kaan, Elçide Noyan’a 

iyi davrandılar ve ona saygı gösterirlerdi. Dördüncü Temuge otçigin, beşinci Belgutay 

Noyan. Bunlar hakkındaki olayları Cengiz Han’ın destanında açıklanacaktır. Yesügey 

Bahadır Ong Han ile arakadaştı. Yesügey bahadır genç yaşta vefat etti. Timuçin 13 

yaşında (babasız) kaldı. 

Bartan Bahadur’un Oğlu Yesügey Bahadur’un Oğlu Cihangir Kaan Cengiz 

Han’ın Destanı: Şöyle derler ki Tanrı Teâlâ eksiksiz gücüyle bir kulunu dünya sahibi 

ve güç sahibi olarak yaratmıştır. O kuluna bela ve zahmet (10
a
) göndermiştir. Bu bela 

ve zahmetlerin çok olması ona tecrübe2 kazandırmıştır. Devletin değerini ve kıymetini 

bilsin istenmiştir. Bela ve zahmet içinde kalan kulların halinden haberdar olsun 

istenmiştir. Yiğit Yesügey birçok il halkını kendine tabi kıldı. Tayciyut, Tatar ve Nirun 

kavimlerinin hepsi yiğit Yesügey’indi. Cengiz Han 13 yaşındaydı Yesügeyden ayrıldı. 

Bütün ailesi2 birbirlerine zıt düştüler, düşmanlaştılar. Timuçin’in annesi Ölün Eke akıllı 

ve zeki biriydi. Çocuklarını yetiştirmeye özen gösterip hâkimiyeti ele aldı ama Yesügey 

Bahadır’ın akrabaları ve onun tarafını tutanlar Cengiz Han’a büyük zahmetler çektirdi. 

Beyit: 

Devlet elinde olunca akrabaların artar, 

Devlet elinden gidince herkes düşman olur. 

Ölün Enege iyilikle2 (onları) incitmemeye çalıştı ama bu cahiller Cengiz ile Ölün 

Enege’nin (yaptıkları) iyiliklere rağmen verdikleri sözleri2 unutup (onlara) düşman oldu. 

Ama rivayet eden şöyle der ki Yesügey Bahadır Tatar kavmi ile savaşarak töresini 

öldürdü, adı Temucin Erke idi. Yesügey Bahadır bu savaştan döndüğünde hatunu oğul 

doğurmuştu. Oğluna Temucin adını verdi. 13 yaşında (babası) Yesügey Bahadır’dan 
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yetim kaldı. Yirmi sekiz yıl içinde Temucin’in başına ne belalar geldi, esir düştü (10
b
) 

mahkûm ettiler, Tanrı onu öldürmektense kurtardı. 

O zamanda Kerat’ın beyi Ong Han’dan büyük padişah yoktu. Yesügey Bahadır 

ile dosttu. Temucin Ong Han’ın yanına gitti. Ong Han (onu) çocuğu gibi gördü ve ona 

yakışır bir şekilde hizmet etti, bütün tehlikelerden korudu. Ong Han’ın oğlu Sangun, 

Temucin’i kıskanarak2 On Han’a kötüledi. Ong Han yaşlanınca bütün varlığını oğlu 

Sangun’a bıraktı. Sangun, Temucin’e suikast düzenlemek amacıyla beyleriyle anlaştı. 

Bir beyi, hatununa Sangun Temucin’in üzerine saldırı düzenleyecek diye söyledi. İki 

küçük çocuk, bu beye süt getirmişti, bunları işittiler ve gidip Temucin’e söylediler. 

Temucin bütün çadırları topladı ve boş bırakarak gidip dağa yöneldi. Ong Han’ın oğlu 

Sangun, bir sürü askeriyle gelip büyük çadıra ok yağdırdı. Baktı ki her yer bomboş Ong 

Han utanmaktan utana sıkıla (oğlunun) arkasından geldi, Temucin’e yetişti. Akşama 

kadar büyük bir çarpışma oldu. Her iki taraf gece oldu diyerek taburlarına geri döndüler. 

Temucin düştüğü yere ateş yakarak Balcune denilen çeşme yanına gelip yoluna devam 

etti. Ong Han ile oğlu Sangun bunların tepesine gitti. Temucin savaşa katılanlara (at, 

sığır, koyun gibi) hayvanlar bağışladı. (11
a
) 4300 kişiydiler. Sangun ile Ong Han’ın 

suikast düzenleyeceğini haber veren o iki çocuğu Darhan mertebesine yükseltip bey gibi 

aldı. Temucin’in kardeşi Coçi Kasar’ı Ong Han’ın askerleri tutsak etmişlerdi. Temucin, 

Ong Han’a mektup yazıp bu mektup Coçi Kasar’dın diyerek elçi gönderdi. Curas 

vileyetinden Kalbudar adlı han, babama buyurdu ki ailemdekileri askerler tutsak ettiler. 

Ağabeyim Temücin’i bulamadım. Başını alıp uzaklara gitmiş. Ailemdekileri bana ger i 

verirseniz, yaşadığım sürece buyruklarını dinleyip bütün gücümle yerine getirip itaat 

edeceğim diyerek Ong Han’a bu mektubun sözü çok iyi gelerek (hemen)inandı. 

Temucin elçinin arkasından Ong Han’ın üzerine asker gönderdi. Ong Han, Temucin 

uzakta diye düşüncesi davrandı. Beklenmedik bir saldırı ona doğru geliyordu. Büyük bir 

savaş oldu. Temucin kazandı. Ong Han, oğlu Sangun ile baskın yediler. Ong Han kaçıp 

vardığında Tayaŋ Han Nayman’ın iki beyi bekçiydi. Birinin adı Kori Basucu, diğerinin 

adı Tetig Sal.(onlar) Ong Han’ı öldürüp Tayang Han’a alıp gitti. Oğlu Sangun kaçtı. 

Ong Han bu iki beyi sitem edip ayıpladı. Ong Han büyük bir padişahtı. Canlı almanız 

gerekirdi. (11
b
) Kötü iş oldu diyerek onaylamadı. Ong Han’ın başını kümüşle 

kaplatarak bir süre tahtın yanına koydu. Sangun kaçıp gidene kadar sık sık yağmaladı. 
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Kılıç Kara atlı bir bey öldürdü. Hindistan ile Tibet’in arasındaki (topraklara egemenlik 

yapan) bu ünlü Kereyit devleti son buldu. Bütün vilayetler büyük toplantı yaparak 

Cengiz adını verip dokuz rütbeli beyaz bayrak kurup Han yaptılar. Bundan sonra 

Temucin demesinler, Cengiz Han desinler diyerek Ong Han’a tabi bazı vilayetlerin 

halkı Cengiz Han’a tabi oldu, bazıları Cengiz Han’dan kaçıp Naymanların hanı Tayaŋ 

Han’a katıldı. Ong Han’ın adamları Tayaŋ Han’ı kışkırtarak Cengiz Han’ın üzerine 

(asker göndermek için) yola çıktılar. Bu haber Cengiz Han’a ulaştı, Cengiz Han da sefer 

düzenleyip büyük savaş başlattı. Curas vilayetinin halkı Camuka, Çaçang, Meguyet 

vilayetinin beyi Toka Bey, Kereyit vilayetinden Elin Tabeş, yine birçok vilayet Tayang 

Han’a boyun eğdiler. Bu savaşta Tayang Han bunca eziyeti inkâr etti, dayanamayıp yere 

düştü. Ong Han tarafından Tayang Han’a katılan beyler (bu durumda) kaçıp gittiler. 

Tayang Han kötüleşip yatağa düştü. Onun Kori Basucu adlı büyük beyi vardı, bundan 

başka üç büyük beyi vardı. (12
a
) (baktı ki) han yatmış, bir söz söyleyeyim, kalkın 

savaşalım, o fitne çıkaranlar kaçtı. Yatıp ölünce savaşarak ölelim diyerek Kori Basucu, 

Tayaŋ Han’a dedi ki: “Ey Han, düşman baş kesmeye geldi, kalkmak lazım.” Tayang 

Han’dan cevap alamadı. Yine Kori Basucu diğer beylere benim bir sözüm var, 

söyleyeyim, gayret edip kalksın diyerek (Han’a) “Ey Han, sevgilin Gur Besun hatun 

süslenip gelmiş, sena bakıyor diyerek bu kez de Tayang Han hiç hareket etmedi. Kori 

Basucu ağlayarak dedi ki: “Ey beyler, biraz elinden gelseydi Tayang Han hareket 

ederdi. Onun ölüsünü görünce biz ileri hareket edelim.” diyerek savaş hazırlıklarına 

meşgul oldular. Cengiz Han adam gönderdi, (yediğiniz) tuzun hakkını verdiniz, (şėmdi) 

bana katılın, Tayaŋ Han’dan daha iyi bakacağım size dedi. Bu beyler sitem kılıp dediler 

ki: “Tayang Han’dan geri kalmaktansa bin kere ölmek bizim için daha iyidir.” diyerek 

savaşıp öldüler. Cengiz Han kardeşlerine ve beylerine, eğer bir kişinin bunlar gibi 

(samimi ve sadık) askerleri olsa düşmanından hiç korkar mı? dedi ve beğendi. Tayang 

Han, Nayman’ı yenip onun topraklarına egemen oldu. Yine bütün kardeşleri, 

memleketin halkı toplanıp tekrar (Cengiz Han adını vererek) Han ilan ettiler. Büyük ünü 

dört bir yana yayıldı ama her an fitne olabilirdi. Tayaŋ Han’ın kardeşi vardı, (adı) 

Buyruk Han idi, ona sığındılar. (12
b
) Birçok vilayet Cengiz Han’a il olup, onun 

himayesine girdi. Tayaŋ Han, yok oldu. Cengiz Han, güçle Merkit’in üzerine asker 

gönderdi. Merkit’in lideri Toka Bey kaçıp Buyruk Han ‘a sığındı. Buyruk Han, Tayaŋ 

Han’ın kardeşiydi ama kendince Han idi. Ong Han, Kereyit’i ve Tayang Han, Nayman’ı 
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sebep göstererek Cengiz Han ile düşman olan vilayet ve kavimler Buyruk Han’a katıldı. 

Mekrit vilayetinin, soyunun büyüğü Dayer Usun denilen kişi, kızı Kulan hatunu Cengiz 

Han’a vermek için on sekiz bin kişiyle onu karşılamaya geldi. Cengiz Han, bu kavmin 

başına komutan bırakıp Buyruk’un üzerine asker göndermek istiyordu. Taŋgut vilayeti, 

düşman oldu diye haber geldi. Tanggut’a Kaşin de demişler. Töresinin adı Şidurku, 150 

bin askeri vardı. Cengiz Han, Borgul Noyan ile Çimtey’i ve Burungar’ın askerini 

gönderdi. Bu beyler iki büyük şehri ele geçirdi. Birinin adı Leski, diğerinin adı 

Keleŋlüşi. Şidurku’yu, Cengiz Han’a il yapıp döndüler. Buyruk Han’ı yakalamak için 

Cengiz Han asker gönderdi. Cengiz Han’a Tanrı Teâlâ dost oldu, Buyruk Han avdaydı.  

(13
a
) Cengiz Han’ın bir öncü adamı (onu) kolayca tutup öldürdü. Cengiz Han, Buyruk 

Han’ın bütün halkını ve topraklarını aldı. Toka Bey, Mekrit, Tayaŋ Han’ın oğlu 

Küşlük’e kaçıp Erteş denilen yerde yaşadılar. Cengiz Han, Toka Bey Mekrit ile Küşlük 

Nayman’ı ele geçirmek için asker gönderdi. Tam bu sırada Kırgız beyleri elçi gönderip 

itaat edeceğini bildirdi. Bir beyaz renkli şahini hediyelerin başı yaparak çok sayıda 

hediye gönderdi. Cengiz Han da elçileri ve Kırgız beylerinin gönlünü alarak Erteş’in 

Oyrat kavminin üzerine yetişti. Oyrat kavminin büyüğü Toka Bey çok sayıda hediyeler 

alarak karşılamaya çıktı. Cengiz Han’a başçı olup Toka Bey ile Küşlük’ün yurduna 

egemen oldu. O zamanda Türkistan, Kara Hıtay’ın elindeydi. Kara Hıtay’ın pâdişahına 

Kür Han derler. Yani ondan büyük pâdişah yoktu. Bu Kür Han’ın başkenti Balasakran 

idi, daha sonra Moğollar Almalık adını verdi. Uygurların lideri İdi Kut, Kür Han’a 

büyük miktarda vergi veriyordu. Cengiz Han’ın şöhretini ve büyüklüğünü işitti. Kür 

Han’ın bölgeye tayin ettiği görevlisini öldürüp (13
b
) Cengiz Han’a bağlı olduğunu 

bildirdi. Kür Han’ın İdi Kut tarafından öldürülen görevlisinin adı Şukem idi. Kür Han’a 

Harezm pâdişahı Sultan Muhammed otuz bin miskal (bir buçuk dirhemlik eski bir ölçü) 

altın ödüyordu. Semerkand pâdişahı Afrasyab soyundan gelen sultan Osman, Kür Han’a 

çok miktarda mal veriyordu. Kür Han çok büyük pâdişahtı. Dokuz yaşında pâdişah olup 

doksan beş yıl pâdişahlık yaptı. Küşlük Han, Kür Han’ın yanına geldi, (bir habercisini) 

Küşlük diyerek içeri aldı. Kür Han’ın büyük karısı Köysü, Küşlük’i tanıyordu. Pâdişah 

dışarda beklenir, içeri oturulur mu? diyerek Küşlük’i çağırarak (içeri) girdiler. Kür 

Han’ın Köysü hatundan bir kızı vardı. Küşlük Han’a âşık oldu. Küşlük Han çok 

yakışıklıydı. Kür Han, kızını Küşlük Han’a verdi. 
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Kısaca Cengiz Han, Hıtay üzerine asker gönderdi. Hıtay Han’ı Altay Han, bir 

sürü mal(hediye) ile kızını gönderdi. Cengiz Han, Nemking ve Çinkdu denilen Hıtay’ın 

iki büyük şehirlerini alarak Altay Han’dan büyük miktarda vergi alıp döndü. Küşlük, 

Kür Han’a (derdini anlatmak için) şöyle dedi: “Benim halkım Esid Kabalık ve Beşbalık 

sınırında şaşkın ve perişan durumdadırlar.” Cengiz Han, Hıtay memleketiyle uğraşıyor, 

ben gidip halkımı toplayıp hizmetiniz için (huzurunuza) getireyim. (14
a
) Kür Han, mert 

ve zengindi, düşünmeden gaddar Küşlük’e izin verdi. 

Kısacası, Sultan Muhammed zor durumda kaldı. Gazne’nin en iyi yeri olan 

Horasan boşaltıldı. Kafir Kür Han’a haraç vermek ağır bir yük haline geldi. Küşlük’e 

elçi gönderdi dedi ki: “Batıda ben olayım, doğuda Küşlük Han olsun. Eğer ben galip 

gelsem Kür Han’ın vilayetinden Almalık’a kadar benim olsun. Eğer Küşlük Han galip 

gelse Fakit Hocend’e kadar Küşlük Han’ olsun.” Öyle ki Kür Han çok zayıf olmuştur. 

Doğu tarafındaki beyleri Cengiz Han tarafına geçti diye (bahane eden Küşlük) Kür 

Han’ın üzerine (saldırmaya) geldi. Kür Han yakın kişileri ile karşı çıkıp savaştı. Kür 

Han savaşı kazandı. Küşlük tekrar askerlerini toplayıp saldırdı. Kür Han beklenmedik 

bir anda avlandı, Küşlük galip geldi. Kür Han’ın memleketine sahip oldu. Kür Han, 

üzüntüden2 canını sonsuza dek teslim etti. Yüz altı yaşında vefat etti. Küşlük, Kara 

Hıtay’ın memleketini aldı. Zulüm yapmaya başladı. Allah’ın kulları dua ettiler, 

(müslümanların) duası kabul oldu. Cengiz Han, Hıtay’dan vazgeçti. Küşlük, Cengiz 

Han’ın ününden korkup Beşbalık ile Kuça’ya geldi, dört yıl Kuça’da kaldı. Cengiz Han, 

Hıtay’ı Taŋgut’u kendine bağladı. (14
b
) Küşlük Kuça’dan kaçıp Kaşkar’a geldi. (Cengiz 

Han’a) Şidurku, Taŋgut beyi yine düşman oldu. Yine Cengiz Han onu engelledi. Hiç 

merhamet sahibi olmayan Küşlük, Hoten’e gitti ve “bütün bilgin, imam ve memleket 

büyükleri hazır olsun” diye hitap etti. Üç binden fazla imam ve bilgin hazır oldular. 

Bütün ulemaların başı olan Hazret-i İmam(soyundan gelen)  Alaüddin Muhammedî 

Hotenî kaddese sırrehu (Allah onun sırrını mukaddes etsin, kutlu kılsın) kâfir Küşlük’e 

dedi ki: “ İki işten birini seçin. Ya Hristiyan olun ya da cela takıp puta secde edin. Bu 

ikisinden birini yapmazsanız sizi cezalandırıp çok çeşitli azab ile öldüreceğim. Eğer bir 

kişi bir şeyi tartışacaksa benden korkmasın, tartışsın.” dedi. Hazret-i İmam Alaüddin 

Muhammedî Hotenî kaddese sırrehu (Allah onun sırrını mukaddes etsin, kutlu kılsın) 

Allah yolunu tutmaya niyetlenip şehadet etmeye karar verip imamların arasından 
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kalkarak Küşlük yanına gelip oturdu, o haktan sapmış kâfirle tartışmaya başladılar. 

Hak(doğruluk), batıla (doğru olmayana) galip geldi. Hazret-i İmam Alaüddin 

Muhammedî Hotenî Küşlük’i susturdu. Utanmaz kâfir( Küşlük) Hz. Muhammed 

Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hakkında uygun olmayan sözler kullandı. Hz. 

İmam, kafiri2 (Küşlük) söverek çirkin yüzüne tükürdüler. (Küşlük) O sonu olmayan 

İmam’ı kaddese sırrehu (Allah o.nun sırrını mukaddes etsin, kutlu kılsın) yakalatıp, 

çarmıha gerip çekiçle döverek şehid etti Diğer imamları medreselerin önünde çarmıha 

gerdi.  İmam şöyle vasiyet etti: (15a) “ Ey Müslümanlar, sabredin, dünyanın azabı 

geçicidir. Ahiret azabından korkun. Muhammed sallallagu aleyhi ve sellem’in dininden 

dönmeyin.” Küşlük, Hz. İmam Alaüddin Muhammedi Hoteni başta olmak üzere üç 

binden fazla âlim ve imamları katletti. Bu haber Cengiz Han’a ulaştı. Küşlük’ü yok 

etmek için Cebe Noyan’ı çok sayıda askeriyle gönderdi. Bu sıralar Küşlük 

Kaşkar’daydı. Müslümanlar onu istemiyordu. Cebe Noyan’ın haberini işitince Küşlük 

kaçtı. Cebe Noyan Sarık Kol’da Küşlük’i yakalayıp öldürdü. Cebe Noyan “Herkes 

kendi diniyle olsun, kimse kimseye müdahale etmesin.” Diyerek Küşlük üzerinden 

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e şikâyet etti. Kısa sürede yok oldu. (Her kim 

bunu yaparsa) Kıyamete kadar durum böyle olur. Yine her kim olursa olsun, şeriatın 

emirlerine uygun iş yaparsa Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem’in 

mucizesiyle uzun ömre ve zenginliğe sahip olacaktır. 

Kısacası Cengiz Han, bütün doğu ülkelerine (yani) Hıtay memleketi, Almalık, 

Uygur memleketi, Tatar, Kara Hıtay memleketi ve Kara Kurum’dan Kaşkar 

memleketine kadar Cengiz Han’ın tarafına geçti. 

Cengiz Han ile Sultan Muhammed Harezmşâh Arasındaki Kavga, Cengiz 

Han’ın Turan ve İran’ı Alması, Harezmşâh’ın Şanssızlığı: Buhara ve 

Semerkand’dan tüccar alışveriş için Cengiz Han’ın (15
b
) sarayı(nın bulunduğu) Kara 

Kurum’a geldi. Bu üç tüccar idi. Biri malına yüksek fiyat söyledi. Cengiz Han bu 

tüccarları hazinesine davet etti ve dedi ki, bu tüccarlar bizi köylü, hiç mal görmemiş 

sandılar, onun için hazineye davet ettim. Gördünüz mü? Burda her tür mal vardır. Yine 

iki tüccara mallarınızı yüksek fiyata satın dedi. Tüccarlar fiyatı yükseltmeye razı 

olmadı. Hazret-i pâdişah için getirdik dediler. Cengiz Han’a iyi geldi. Çutar’a altın para, 

Boz’a gümüş para (verilmesini) istedi. Bazı tarihçilere göre her balış(Moğolca’a para 
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birimi), beş yüz miskala(yirmi dört kıratlık ağırlık ölçüsü) eşittir. (Cengiz Han) Bütün 

Moğolistan, Türkistan, Hıtay memleketi ve Kara Hıtay bana baş eğdiler. İran ve bazı 

Turan toprakları, Sultan Muhammed Harezemşâh’ın elindedir. Biz iyi olursak arada elçi 

gidip gelse memleket gelişir. Orada olmayan malları burdan, burda olmayanları ordan 

alarak gelsin diye üç kişiyi elçi olarak görevlendirdi. Birinin adı Macmu Harezmi, 

birinin adı Ali Hoca Buharî, diğerinin adı Yusuf Otrarî. Bu üç kişiyi (gelen) tüccarlara 

kattı. Şehzadelere ve vezirlerine tüccarları gönderin dedi. Kıymetli şeyler alıp gelsinler. 

Böylece dört yüz elli kişilik müslüman bir grup çok sayıda mal alıp yola çıktı. Bu elçiler 

(16
a
) tüccarlar ile Otrar’a ulaştı. Otrar’ın İnalcık denilen beyi Sultan Harezmşah’ın 

validesiyle akrabaydılar. İnalcık’a Kayır Han adı verilmişti. Bu Kayır Han çok büyük, 

heybetli, alçak gönüllü bir adam haline geldi. Kibir ve hilekârlık haddinden fazla ortaya 

çıktı. Bu tüccarların arasında Hint soyundan gelen bir tüccar vardı. Bu Kayır Han, 

(onun) eski tanıdığıydı. Kayır Han demeyip, İnalcık diye hitap edince Kayır Han’a çok 

kaba geldi. Ayrıca sozsuz malları vardı. Kötü nefisli adamcağız bu mallarda gözü vardı. 

Mollardan kâfir cemaatine itaat edip, casus olarak gelmiştir diyerek fetva istedi. 

Mollalar da şöyle fetva vermiştir: “Müslümanın dini ve gönlünü kâfire vererek casusluk 

yaparsa, malını almak helaldir.” 

Kayır Han, elçilerle tüccarları zindana attı, Sultan Muhammed Harezmşah’a 

muhtıra ve (verilen) bu fetvayı gönderdi. Sultan Harezmşah, şarap içip sarhoş 

oturuyordu. Hiç düşünmüyordu. Hiç düşünmeden verilen fetvayla bunca müslümanın 

katline emir verdi. Bu dört yüz elli kişiden bir Müslüman zindana götürülürken kaçarak 

bir yerde yatıp yol arkadaşlarının ölüm (16
b
) haberini duyunca kaçıp Cengiz Han’ın 

sarayına gitti. Cengiz Han bu olaydan haberdar oldu ve çok üzülerek bir tepeye çıktı. 

Kuşağını boynuna asarak üç gece gündüz ağladı ve dedi ki: “Ey büyük Allah ve Ey 

sozsuz Tanrı, olan her şeyden ilk sen haberdarsın. Bu fitne ve fesadı ortaya çıkaranlar 

yüzünden günahsız kulların yok oldu. Ben zayıf kuluna kuvvet ver.” Üç gece gündüz 

geçtikten sonra yakarışın neticesi Cengiz Han’a açıklandı. Tepeden mutlu ve güleryüzlü 

dönerek yürüdü. Beylerine dedi ki: “Sonsuz Tanrı bana kuvvet verdi, askerlere haberci 

gönderin” dedi ve beyleri askerlere haberci gönderdiler. Asker uçtu(hazır oldu). 

Tarih altı yüz on altıydı. Cengiz Han, sultan Muhammed Harezmşah’ın üzerine 

asker gönderdi. Bu sırada Sübüdey Bahadır ve Kutuçar Bahadır’ı öncü yaparak Kudur 
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denilen kişinin üzerine göndermişti. Kudur denilen kişi Mekrit kabilesindendi. Bu iki 

komutan, on bine yakın kişiyleydi. Kudur ile savaştı. Kudur yenildi. Çok kişi öldü. Bu 

durumda Harezemşah yetişti. Yaralıların içinden biri ölmemişti (o yaralı adam) dedi ki: 

“Cengiz Han’ın askeri bu sabah bizi alarak kabilemizi öldürüp gitti. Sultan Muhammed 

Harezmşah bunların arkasından yürüyüp yetişti. Sübüdey Bahadır ile Kuturçar Bahadır 

dediler ki: “Cengiz Han bizi (17
a
) yine göreve gönderdi. Sultan Harezmşah himayemize 

geçecektir, savaşa izin yok.” Sultan Harezemşah’ın bahtı kaçmıştı. Bu mantıklı söz, 

mantıklı görülmedi. Savaş başladı. Moğol askeri savaşmak zorunda kaldı. Sultan 

Harezmşah’ın şöhreti o kadar büyüktü ki çok az yürüyüş içinyola çıksa bile yüz bin kişi 

beraberinde gelirdi. Her gün yetmiş eşek yükü altın ve gümüş (veriyor) ve çalgı 

çaldırıyordu. Bu çok az Moğol askeri Sultan Muhammed Harezmşah’a galip geldi. 

Sultan esir olunca büyük oğlu Sultan Celalüddin, Mengüberni de denilmiştir. Çok 

kahraman, yiğit birisiydi. Babası Sultan Muhammed Harezmşah’ı bu memleketten 

kurtardı. Savaş başladı. Gece oldu, iki tarafın askeri geri döndü. Moğol askeri her yerde 

ateş yakmaya karar verince Sultan Harezemşah anladı, dönüp gitti. Sultan Muhammed 

Harezemşah çok korktu. Malından ve canından vazgeçti. Oğlu Sultan Celaleddin 

Mengüberni dedi ki: “Ey büyük baba, sizin mert ve kahraman olduğunuzu bütün dünya 

biliyor. İstediğiniz her an dört lek asker kâfir ile savaşmaya hazır2. Irak ve 

Azerbaycan’a adam göndererek asker toplayalım.” Sultan Harezemşah kabul etmedi. 

Otrar’a Kayır Han hâkėmdi, yirmi bin askeri vardı. 

Sultan Muhammed (17
b
) Harezemşah, on bin kişilik ordusuyla Has Hacib 

Karaca’yı başkan olarak görevlendirdi. Hocend ve Fenaket’e otuz bin askerle Temür 

Melik’i başkan olarak görevlendirdi. Buhara’nın elli bin kişilik askeri vardı. Otuz bin 

kişiyi kendi emrine aldı. Kalan çalışanları Aytayaç lakabındaki Ali Sacit’in (komutasına 

verdi). Övülmeye değer yüz (Muhammed Harezemşah), bu beyleri başçı yapıp 

Buhara’ya (savunmaları için) gönderdi. Semerkand’ın kendi halkından başka yüz bin 

yine on bin askeri vardı. Sultan’ın amcası Tağançak, Hüsameddin Mesud’u Gur(lu) 

Harmil’in başına koyarak Semerkand’e görevlendirdi. (Şah) Belh’e geldi. Oğlu Sultan 

Celaleddin Mengüberni dedi ki: “Ey baba, bu bir avuçluk şeyden niye bu kadar 

korkuyorsunuz.” Sultan Harezemşah dedi ki: “Benim duyduklarımı sizler duyamazsınız 

kutsal kimseler “Eyyuhel kufrete uktulul fecrete” diye sesleniyorlar. Bu sesleri duyunca 
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korku hissediyorum, istemeden ben de kaçıyorum. Sultan Celaleddin Mengüberi dedi 

ki: “Ey büyük baba, Maveraünnehir elimizden çıktı. Eğer dünya Sultan’ına korku 

düşmüşse Sultan Irak’a gitse iki lek(100.000) asker orada hazır bekliyor. Bütün 

şehirlere adam gönderelim. Harezm’de Humar Tegin komutanlığında iki lek asker var, 

bana veriniz. Horasan ve Irak’ı elden çıkarmayalım. Ceyhun nehrini kapatıp erkekçe 

savaşalım. Allahu teâlâ bize zafer verecektir. Halkın (18
a
) ayıplamasından 

kurtulacaksınız.” Sultan Celaledin birkaç kez (babasına) dedi ki: “Sultan Muhammed 

Harezmşah’tan devlet kaçmıştı. Mantıklı bulmadı.” “Eyyuhel kufrete uktulül fecrete” 

bunun anlamı şöyleymiş, “Ey kâfirler, bu günah işleyenleri öldürün” Sultan Harezmşah 

Irak’a yürüdü. Cengiz Han, Çağatay Han ile Ögetey Han’ı Otrar’a gönderdi. Beş ay 

kuşatarak altıncı ayda Otrar’ı aldılar. Coçi Han’ı Hocend ve Fenaket’e gönderdi. Coçi 

Han elçi gönderdi, o serseri2 elçiyi öldürdü. Hocend ve Şaş’ın hâkimi Kutlug Han’dı. 

Bu olayı duyunca bu halkın huyu bozulmuştur, Tanrı Teâlâ’nın azabına uygun olmuştur 

diye Harezemşah’a katıldı. Şaş ve Hocend çok kolay ele geçirildi. Fenaket ve Hocend 

hâkimi Temür Melik’ti. Temür Melik yiğit ve mertti. (Attığı) Her bir oku tüfek 

mermisinden daha hızlıydı, kahramanca savaştı. Moğol sayısı fazlaydı. Temür Melik’in 

adamları az kaldı. Temür Melik bin iyi adamı yoldaş yapıp gitti. Bu Haber Coçi Han’a 

ulaştı. Yirmi bin kişiyi (arkasından kovalamaya) gönderdi. Sert savaş oldu. Temür 

Melik kahramanlıkla Furkal’ı aldılar. Coçi Han adam gönderip ayağa kalktı. Otuz bin 

Moğol askerinden on üç (18
b
) bin kişi öldü. Temür Melik üç kişiyle kaldı fakat üç tane 

oku kalmıştı. Birinin ucu yoktu. Temür Melik ucsuz okuyla Moğol’u itip kör etti. 

Temür Melik dedi ki: “Ey Moğollar, boşuna ölmeyin, bizde para pul yok.” Moğol geri 

dönerek Coçi Han’a Temür Melik’in varlığını bildirdi. Coçi Han uygun gördü. 

Söz konusu Çağatay Han, Ögetey Han, Coçi Han Semerkand’de babalarıyla 

görüştü. Büyük savaş ve kavgayla Semerkand fethedildi. Cengiz Han, Toluy Han ile 

Buhara’ya gitti. Coçi Han, Çağatay Han, Ögetey Han’ı Harezm’in fethedilmesi için 

gönderdi. Cengiz Han, Buhara’ya gelip şehir kapısının önüne geldi. Buhara’da yirmi bin 

kişilik asker başı toplanıp Seyhun’a getirildiler. Cengiz Han çok sinirlendi. Ertesi gün 

elçi gönderdi. O halk, âlimler, devlet adamları ve seyitlerle işim yok dedi. Devlet 

büyükleri, saygın kimseler görüşmeye çıkıp Buhara şehrine girdiler. Cengiz Han’ın 

küçük oğlu Toluy Han, Buhara camisinin mescidine girdi ve pâdişahın sarayı mı? diye 
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sordu. Dediler ki: “Burası Allah’ın evidir, mescid denilir.” Kuran’ın bağlıları ölünce 

buraya büyükler baktılar. Kısacası yirmi bin kişiyi öldürdü, (19
a
) yirmi bini esir aldı. 

Diğerlerini affetti. 

Söz konusu Çağatay Han, Ögetey Han ve Coçi Han’ın görüş ayrılığından altı ay 

geçti Harezm fethedilmedi. Cengiz Han ferman gönderdi ve dedi ki Çağatay ile 

Coçi’nin sözüne kimse ilgi göstermesin. Ögetey Han’ı bilip sözünden çıkmasınlar dedi. 

Ögetey Han iki ağabeyinin arasında dostluk olup Harezm şehri fethedildi. 

Humar Tegin öncülüğündeki doksan bin kişi öldü. Hz. Şeyh Necmeddin kaddes-i 

sırrehu(Allah onun sırrını mukaddes etsin, kutlu kılsın) Harezm’de idiler. Ögetey Han 

Harezm’den dışarı çıksınlar Harezm’de katliam olacaktır diye Hz. Şeyh’e adam 

gönderdi. Şeyh Necmeddin kübra-yı kaddes-i sırrehu(Allah onun sırrını mukaddes etsin, 

büyük, kutlu kılsın) dediler ki: “Yetmiş yıl bu şehirdeydim. İyiliğini görüp şėmdi bela 

ve sıkıntı geldiğinde burdan ayrılmak yiğitliğe yakışmaz, Allahtan gelecek her şeye 

razıyım.” Hz. Şeyh Harezm’de şehit oldu. Sultan Muhammed Harezmşah Abuskun 

kapısı denilen yerde vefat etti. Sübüdey Bahadır’ı otuz bin kişi ile Sultan Muhammed 

Harezmşah’ın arkasından gönderdi. Sultan Harezmşah Abiskun kapısında vefat etti. 

Subuday Bahadır hazine ve mallarını alıp (19
b
) döndü.  Toluy Han’ı Horasan’a 

gönderdi. Sultan Celaleddin Mengüberni Gazne sınırındaydı. Cengiz Han’ın bir beyi iki 

kişiyle nöbetçiydi. Adı Şengi Kutuktu’ydu, savaştı. Sultan Celaleddin Mengüberni 

savaşı kazandı. Kutuktu Bahadır gidip (bu haberi) Cengiz Han’a söyledi. Cengiz Han, 

Sultan Celaleddin Mengüberni’nin üzerine gitti. Sind nehri kıyısında Sultan’a ulaştı. 

Sultan Celaleddin Meŋüberni öyle bir savaştı ki eğer Rüstem Esfendiyar olsa 

barekallah(Allah mübarek etsin) derdi. Sultan’ın askerleri az kaldı. Çok zor durumda 

kaldı. Ailesindekileri kendisi öldürerek adını değiştirip Moğol askerine saldırdı ve 

kahramanlarını göndererek Sind nehrinden geçti, kılıcını yıkadı, mızrağını yere çakarak 

silahını kuruttu. Cengiz Han oğlanlarına dedi ki: “Babanın oğlu böyle olsa.” Cengiz 

Han, seslendi: “Ey pâdişahzade, böyle duymuştum yüzün böyleymiş. Şėmdi kalk 

boyunu posunu göreyim.” Sultan Celaleddin Meŋberni kalkıp birkaç adım yürüyüp 

durdu. Yine dedi ki: “Ey şehzâde, şėmdi otur, duyduğumdan fazlaymışsın.” Sultan 

oturdu. Cengiz Han, “Ey pâdişahzade, (20
a
) amacım şuydu ki benim emrime uyasın, 

şėmdi git.” dedi. Sultan Celaleddin Hindistan’a gitti. Kaan Cihangir Cengiz Han, 
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Talkan’a kadar alıp Belh’e geldi. Toluy Han, tüm Horasan’ı fethedip Cengiz Han’a 

katıldı. Ögetey Han, Çağatay Han Harezm’i alıp onlar da gelip katıldı. Coçi Han da 

yurdu Harezm’den yurdu Kıpçak idi, gitti. 

Cengiz Han çok hastalandı. Cengiz Han, Çağatay Han, Ögetey Han, Toluy 

Han’ın aldıkları memleketlere şef2 görevlendirip döndüler. Haber geldi ki, Taŋgut beyi 

Şidurku yine düşman oldu. Şidurku’nun on beş lek adamı vardı. Taŋgutlara Kaşin de 

demişlerdir. Taŋgut memleketi çok büyük şehirdi, on beş lek askeri Cengiz Han ile 

savaştı. Han (onları) bastırdı. Şidurku şehre sığındı. Cengiz Han, elçi gönderdi. Şidurku 

da elçiye adam katıp gönderdi. Bir ay süre istedi. Bir aydan sonra yüzleşmek için elçisi 

geri döndü. Cengiz Han hastalandı. Oğlanlarına, beylerine vasiyet etti: “Tanggut 

memleketine dost olmak zor iş. Benim öldüğümü gizli tutunuz yani ağlamayınız. 

Şidurku (şehirden) çıksın, halkı ile Şidurku’yu öldürünüz, memleketine sahip olunuz. 

(20
b
) Benim sandığımı saraya gönderip yas tutunuz.” Cengiz Han öldü. Cengiz Han 

öldükten üç gün sonra Şidurku beş kişiyi sonunda alıp çıktı. Şidurku’yu tutup 

öldürdüler. Büyükler şöyle demişlerdir: “Yüz bin kişi katledilse bir kişi dik durur, on 

bin kişi ölse bir ölü elini kaldırır.” Şidurku’nun halkını öldürdüler. Beş ölü dik durdular, 

sekiz ölü el kaldırmıştır. Bundan kıyasen beş lek kişi yani beş yüz seksen bin kişi 

katledilmiştir. Diğerlerini affedip paylaşarak (köle) aldılar. Cengiz Han’ın 

sandığını(cenazesini) şehzadeler ve beyler alıp yola devam ettiler. Önüne çıkan her 

canlıyı öldürdüler. 

Söz gelimi, (Cengiz Han’ın cesedini) Karakurum ve Keluran’a getirdiler, Hanın 

sarayı oradaydı. Cengiz Han’ın beş hatunu vardı. Cariyeleri ile beş yüze yakın hatunu 

vardı. Her gün bir sarayda yas tuttular. Büyük hatunu Börte Kucin Gongrat ilinin beyi 

noyanın kızıydı. Ondan dört oğlu vardı. Birincisi Coçi Han, ikincisi Çağatay Han, 

üçüncüsü Ögetey Han, dördüncüsü Toluy Han. İkinci (hatunu) Kulan Hatun, Mekrit 

beyinin Tayrasun’un kızıdır. 
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ALTINCI BÖLÜM 

AÇIKLAMALAR 

6. AÇIKLAMALAR 

1. 1b/15 “ammā baʿd (sonra) ” ifadesi Ainiding’in tezinde İmmabad şeklinde 

özel isim olarak yazılmış olup çevirisi yapılmamıştır. 

2. 1b/13 Dile getirilen dilek ve düşüncelerden sonra yeni bir kısma başlamak 

için “el-ḳıṣṣa” (sonuç olarak, sonra) ve “ammā” (ve böylece, buna dayanarak) edatları 

iki kısmı bağlayan cümle başı bağlaçları olarak görülmektedir (bk. 2
a
/14, 2

b
/12). 

3. 2
a
/03 /ten/ kelimesi vücud (kişi) anlamındadır. Ancak burda miktar olarak 

kullanıldığı için Türkçeye aktarımı “seksenden” şeklinde yapıldı. Bu satırda Nuh 

peygamberin 950 yıl yaşadığı bilindiği için 950 şeklinde çeviri yapıp sayılar aynı 

şekilde yapılmıştır. 4b/02, 6a/05’te “sėkkiz ten hanlıḳ ḳıldı” şeklinde yazılarak kişi 

anlamında yazılmıştır. 

4. 2a/04 Eski T.’den beri ünde- şeklinde kullanılan kelime, metnimizde bir kere 

inde- şeklinde kullanılmıştır. 

5. 2a/06 “tayaḳ birle urup öldi” cümlesinde taş kelimesi geçmemesine rağmen 

Nuerdun’un tezinde “taş ve sopayla cevap vererek” şeklinde çeviri yapılmıştır. 

6. 2b/01-2b/07 nazal n (ŋ) metnimizde kimi zaman nun-kef نك şeklinde kimi 

zaman da sadece kef ك ile ile yazılmıştır (bk. 2b/01, 2b/07) 

7. 2
b
/08

 
aldılarıda ve yeryüzide 3b/06, zamānıda 5b/01, ṭarafıdın 14a/04 

kelimelerinde görüldüğü gibi Çağataycanın son dönemine ait dil özelliklerinden olan 

zamir n’sinin kaybolduğu görülmektedir. 

8. 2b/12 Metnimizde “büyük, ulu” anlamında kullanılan  buzrug 

kelimesi, sözlüklerde buzurg şeklinde geçmektedir. Benzer şekilde “ulu, saygıdeğer” 

anlamında metnimizde 14b/03’te geçen  buzrugvar kelimesi, sözlüklerde 

buzurgvār şeklinde geçmektedir (bk. RH, s.362). 
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9. 2
b
/14 “ıp turur” aslında öğrenilen geçmiş zaman(miş) olmasına rağmen 

“derler” şeklinde çeviri yapıldı. 

10. 3
b
/05 ėv/öy ‘ev’ görülen örnekteki gibi Çağatayca’nın önceki dönemine ait 

olan /ėv/ ses grubu bazı kelimelerde /öy/ şeklinde de görülür: ėv/öy ‘ev’. Ayrıca bk. 

ECKMANN: Harezm, Kıpçak, Çağatayca Üzerine Araştırmalar: 115. 

11. 3
b/

05 “keffe alaçuk ak öy” çadır anlamında üçleme şeklinde metnimizde 

geçmektedir. Bu kelimelerin Nuerdun’un tezinde çevirisi yapılmamıştır. . Keffe 

kelimesi ise Çağatayca sözlüklerde yer almayıp Uygurca sözlükte geçmektedir (bk. 

UTİL:876a , kepe 1.) 

12. 3b/14  metnimizde Türk’ün oğlu olarak gösterilen Alımça Han Şecere-

i Terakime’de Amılca, Amulca ve Alınca şeklinde geçmektedir (bk. ŞT, 275). 

Zafernâme’de ise Abulca Han olarak görülmektedir Yazımı harekesiz olduğu için a ve e 

okunuşuna da müsaittir. Diğer kaynaklarda geçtiği şekle yakın olarak metnimizde 

Alımça olarak okundu. 

13. 4a/10  metnimizde Alımça’nın oğlu olarak gösterilen Dep Bakuy 

Han Şecere-i Terâkime’de (69b/09) Bakuy Dep Han şeklinde geçmektedir. Bu isim 

Kaşgar nüshasıyla karşılaştırıldığında aynı yazıldığı görülmektedir. Metnimizde de 

yazıldığı gibi Dėbaḳuy şeklinde ele alındı. 

14. 4
b
/15 Ainiding.’in yaptığı aktarımda “Āb aşdın fāriġ boldılar.” cümlesi 

çevrilmemiştir. 

15. 5a/02 Eski T.’de oḳ/ök şeklinde görülen pekiştirme edatı Karahanlı 

döneminden başlayıp bizim metnimizde de bir kere geçmektedir. Metnimiz son dönem 

eseri olmasına rağmen metnimizde görülmektedir. 

16. 5b/03 “İt Barak” metnimizde bir kabile olarak değil de hükümdar adı olarak 

geçer. 
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17. 5b/04 Metnimizde hamilelik durumu için aġır boy ifadesi kullanılmıştır. 

ÇUY’da benzer ifadeler hâlen kullanılmaktadır. Ör. ėġır ayaḳ, ėġır boy “hamile, yüklü” 

(bk. UTİL, 1290a), boyıda ḳal- “hamile kalmak” (bk. UTİL, 143A). 

18. 6b/08 Metnimizde Alankoa’nın eşi olarak geçmekte olan Dorbun Bayan 

 Moğollar’ın Gizli Tarihi’nde Dabun-mergan, Dobun-mergan şekilleriyle 

kaydedilmiştir. 

19. 7
b
/09  Dutum Metin’in eşi metnimizde Monolun şeklinde yazıldığı 

görülmektedir. Moğolların Gizli Tarihi’nde Nomolun (§ 45.) şeklinde görülmektedir. 

20. 7a/11  metnimizde Ebozonçar şeklinde yazılan Cengiz Han’ın ceddi, 

Alankoa’nın oğlu, Moğollar’ın Gizli Tarihi’nde (§ 17, 19, 23) Bodonçar şeklinde 

görülmektedir (bk. MGT, 255). 

21. 7b/11, 10a/06 metnimizde geçen keŋeş kelimesi, istikrarlı olarak keŋeş 

şeklinde açık e ile yazılsa da Eski Türkçeden beri kapalı ė şeklinde yazıldığı için biz de 

kapalı ė ile yazdık. Ayrıca metnimizde açık yazılsa da Eski Türkçeden beri kapalı ė ile 

yazılan kelimeler metnimizde de kapalı ė ile yazıldı. 

22. 8b/09 Moğollar’ın Gizli Tarihi’nde Hıtay hanı, Altan Han şeklinde 

geçmektedir, metnimizin tamamında ise  Altay Han olarak yazılmıştır. 

23. 9
b
/06  Yesügey’in eşi metnimizde Ölün şeklinde yazıldığı 

görülmektedir. Moğolların Gizli Tarihi’nde Ho’elun (s.22, § 70.) şeklinde yazılmıştır. 

24. 12b/06 Moğollar’ın Gizli Tarihi’nde (§ 54, 1022-105, 110…)  Merkit 

şeklinde yazılan kabile adı metnimizde   Mekrit şeklinde görülmektedir. 

25. 12
b
/11 /lek/ kelimesi yüz bin (100.00) anlamında kullanılan miktar ifadesidir. 

Bk. STEINGASS: 1127. 
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26. 13b/01 Uygur beyi olarak geçen İdi Kut metnimizde  Yedi 

Kut şeklinde yazılmıştır. 

27. 14
a
/14 “Küşlük Çingiz Ḫānnıŋ ṣavtıdın ḳorkup Beşbalık bile Kuça kėldi.” 

cümlesinde Kuça isminde görüldüğü gibi yönelme durumu eki istikrarlı 

kullanılmamıştır. 

28. 15a/01 fāt kelimesi tezin devamını yapan Başak Adin’in metninde bāt 

şeklinde görülmektedir. 

29. 15a/05 Cebe Noyan, Cengiz Han’ın silah arkadaşlarından biridir. Noyan 

sözcüğü ise Moğollarda savaşa giden süvari komutanlarına verilen unvandır. 

30. 15b/07 Metnimizde geçen bālış kelimesi aynı satırda “ta’riḫde bālış beş yüz 

miśḳāl dėpdur” şeklinde açıklanmıştır. ÇUy’da altın ve kümüş ağırlık birimi olarak 

kullanılmıştır (bk. UTİL, 91), RH’de ise bir yastık, minder; para çuvalı; anlamlarıyla 

geçmektedir (bk. RH, 334) 

31. 17b/04 Metnimizde Harezem Şah’ı övmek için kullanılan hamíd yüz ifadesi 

Ainiding’in tezinde Hamid Yüz şeklinde, özel isim gibi yazılmıştır. 

32. 18a/11 metnimizde geçen mıltık kelimesi Çağatayca sözlüklerde yer almayıp 

metnimizde “tüfek” anlamında kullanılmıştır. (ayrıntılı bilgi için bk. Räsänen, 337a) 

33. 19b/02 “ėkki san kişi birle” şeklinde geçen san kelimesi burada kişi 

anlamında kullanılmıştır. 

34. 20a/10 sözlüklerde basraḳ kelimesi geçmemesine rağmen metnimizde “Ḫān 

basraḳ ḳıldı.” şeklinde “yenmek, mağlup etmek” anlamlarında kullanılmıştır. Aynı 

şekilde 11a/11-11b/13-18b/12 geçen basruḳ kelimesine sözlüklerde rastlanmamasına 

rağmen metnimizde “yenilmek, bozguna uğramak” anlamlarında kullanılmıştır (bk. 

Ölmez, 2011: s.300). 

35. Eserde Allah kavramını karşılayan birçok kelime bulunmaktadır. Bununla 

birlikte Allah için kullanılan sıfat ve ifadelerin zenginliği de dikkat çekmektedir: 

Perverdigār (1
b
/1), Ḫudāyā (1

b
/04), Ḥażret-i Ḥaḳ subhānahu ve teʿālā (2

a
/10), Teŋri 

(4
b
/09, 5

a
/13) vb. 
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36. Metnimizde yer-yön zarfı olarak kullanılan aldı kelimesi ÇUy’da aldı “önü, 

huzuru, yanı” anlamlarında kullanılmaktadır (bk. UTİL, 46b). Metnimizde de şu 

şekillerde geçmektedir: aldıġa (18b/08) önüne, huzuruna, aldılarıda (2b/08) önlerinde, 

aldıda (14b/15) önünde 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

SÖZLÜK 

7. SÖZLÜK

A/Ā/ʿA 

āb [< Far.] su 

 ā. 4b/15, 6b/14 

 [=2] 

ābādān [< Far.] güzel, mamur, bayındır 

 ā. 7b/08 

 [=1] 

  ābādān ḳıl- mamur yapmak 

ā.ḳ.-dı 8a/10  

[=1] 

ʿaceb [< Ar.] acep, şüphe, tereddüt, hayret ifâde eden soru zarfı, acaba 

 ʿa. 11a/08, 4a/04 

 [=2] 

aç aç, aç olan kimse 

 a. 7b/14 

 [=1] 

açıl- açılmak 

 a. -dı 3a/03 

 [=1] 

Ādem [< Ar.] Hz. Âdem 

 Ā. 3b/08 

 [=1] 
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ʿādil [< Ar.] adil, adâletli 

 ʿā. 3b/15, 6a/03, 6a/11, 7b/07 

 [=4] 

ʿadl [< Ar.] adâlet, doğruluk 

 ʿa. 7b/12 

 ʿadl ḳıl- adalet dağıtmak 

 ʿa. ḳ.-ıp 4b/05 

 [=2] 

ʿaduvv [< Ar.] düşman 

 ʿa. 10a/05 

 [=1] 

ʿafv [< Ar.] 

 ʿafv ḳıl- affetmek 

 ʿa. ḳ.-dı 19a/01 

 ʿa. ḳ.-ıp 20b/07 

 [=2] 

Afrasyab Semerkand padişahı 

 A. 13b/03 

 [=1] 

aġa [< Mo.] ağabey, büyük erkek kardeş 

 a. 12a/11, 12a/13, 8a/03, 8b/06, 8b/07, 9b/01 

 a.+m 11a/06 

 a.+sınıŋ 19a/05 

 [=8] 
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āgāh [< Far.] haberi olan, haberli, haberdar 

 ā. 1b/04 

 āgāh bol- haberdar olmak 

 ā. b.-up 7a/07 

 [=2] 

aġa ini [< Mo. aġa + Tü. ini] büyük ve küçük erkek kardeş 

 a. 12a/11, 12a/13, 8a/03, 8b/06, 8b/07, 9b/01 

 [=6] 

āġāz [< Far.] 

 āgāz ḳıl- başlatmak 

 ā. ḳ.-dı 14a/12, 17a/03 

 [=2] 

aġır ağır başlı, olgun 

 a. 20a/05 

 [=1] 

aġır boy hamile, yüklü 

 a. 5b/04, 7a/06 

 [=2] 

aġız ağız 

 a.+ıdın (aġzıdın) 6b/11 

 [=1] 

ahālí [< Ar.] ahali, bir memleket, şehir ya da semtte yaşayanların hepsi 

 a. 18b/10 

 [=1] 

ʿahd [< Ar.] söz verme, yemin 
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 ʿa. 5a/08, 10a/11 

 [=2] 

āḫir [< Ar.] son 

 ā. 11b/04, 11b/04, 18b/15, 18b/15, 1b/02, 1b/02, 4b/03, 6a/11 

 [=10] 

 āḫir bol- ölmek, son bulmak 

ā. b. 11b/04, 18b/15 

[=2] 

āḫiret [< Ar.] ahiret 

 ā. 15a/01 

 [=1] 

aḥvāl [< Ar.] haller 

 a.+idin 10a/02 

 [=1] 

aḳ ak, beyaz 

 a. 11b/05 

 [=1] 

aḳ öy keçeli ev, yurt 

 a. 10b/09, 3b/05, 6b/11 

 a.+ide 7a/04 

 a.+iniŋ 7a/05 

 a.+niŋ 6b/11 

 [=5] 

ʿāḳil [< Ar.] akıllı kimse 

 ʿa. 5b/01, 6a/08, 6a/11, 7b/11 
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 [=4] 

ʿāḳile [< Ar.] akıllı bayan 

 ʿa. 10a/06 

 [=1] 

al- almak; fethetmek; istemek; beraberinde götürmek veya getirmek 

a.-ıp 10b/09, 11a/06, 11a/14, 11a/15, 11b/09, 12a/13, 12b/13, 13a/08, 

13b/12, 13b/13, 15b/05, 15b/10, 15b/11, 15b/14, 15b/15, 16b/14, 18b/12, 

19a/15, 20a/02, 20a/04, 20b/03, 20b/09, 3b/03, 4a/03, 5a/05, 5a/06, 

5a/09, 6a/12, 7a/04, 8b/14 

 a.-dı 11a/02, 13a/02, 14a/12, 5b/09, 9b/04 

 a.-dılar 18a/06, 18a/15, 20b/08 

 a.-ġalı 12a/03, 5a/08, 8a/02 

 a.-mas 2b/02 

 a.-sa 14a/06 

 a.-sam 14a/05 

 a.-saŋ 2b/10 

 a.-ġan 20a/06 

 a.-ġanı 15a/14 

 [=47] 

ala karışık renkli, alaca 

 a. 10b/09 

 [=1] 

alaçuḳ Türkistan’da ve Anadolu’da boyların iskân etmek üzere inşa ettikleri ev, 

çadır 

 a. 3b/05 

 [=1] 
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Alanḳoa Dobun Mergan’ın karısı 

A. 6b/06, 6b/09, 6b/11, 6b/12, 6b/13, 6b/14, 6b/15, 7a/01, 7a/05, 7a/06, 

7a/08, 9a/09, 9a/12 

 A.+ġa 7a/07 

 A.+nı 6b/08 

 [=15] 

aldıġa < ald (ı) +ġa önüne, huzuruna 

 a. 18b/08 

 [=1] 

aldılarıda < ald (ı) + larıda önlerinde 

 a. 2b/08 

 [=1] 

aldıda < ald (ı) da önünde 

 a 14b/15 

 [=1] 

ʿale’l-ḫuṣūṣ [< Ar.] özellikle, bilhassa 

 ʿa. 3a/10 

 [=1] 

ʿālem [< Ar.] alem, dünya 

 ʿa. 1b/06, 1b/07 

ʿa.+din 19a/12, 20b/01, 20b/02, 4a/01, 4a/10, 6b/06, 7b/08, 7b/10, 8b/04, 

9a/15 

 ʿa.+ġa 17a/12 

 [=1] 

ʿālem-i bí-vefa [< Ar.] hayırsız, vefasız dünya 
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 ʿa.+dın 4b/07 

 [=1] 

ʿālem-i fāní [< Ar.] ölümlü dünya 

 ʿa.+din 6a/02, 8a/07, 8b/13 

 [=17] 

Alımça Türk’ün birinci oğlu 

 A. 3b/14, 4a/05, 4a/06, 4a/12, 4a/12, 4a/14, 4b/02 

 A.+ni 4a/01 

 [=8] 

Alımça Ḫān Türk’ün birinci oğlu 

 A. 4a/02, 4a/15 

 [=2] 

ʿaleyhi’llāʿne “lanet onun üzerine olsun!” mânâsında şeytandan bahs edilirken 

kullanılan bir söz 

 ʿa. 2a/15, 2b/03 

 [=2] 

ʿaleyhi’s salavatu ve’s-selām [< Ar.] Allah’ın selamı onun üzerine olsun 

 ʿa. 3a/12 

 [=1] 

ʿaleyhi’s-selam [< Ar.] Allah’ın selamı onun üzerine olsun 

ʿa. 1b/13, 2a/07, 2a/12, 3a/02, 3a/02, 3a/03, 3a/04, 3a/09, 3a/15, 3b/03, 

3b/11 

ʿa. 1b/13, 2a/07, 2a/12, 3a/02, 3a/02, 3a/03, 3a/04, 3a/09, 3a/15, 3b/03, 

3b/11 

 ʿa.+ġa 2a/01 
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 ʿa.+nı 2a/06, 3a/12, 3b/08 

 ʿa.+nıŋ 2a/13 

 [=16] 

ʿAli Ḫoca Buhāri Ali Hoca Buhari 

 ʿA. Ḫ. B.15b/12 

 [=1] 

ʿālim [< Ar.] alim, bilgin 

 ʿā. 14b/03, 14b/04 

 [=2] 

Allāhu Teʿālā [< Ar.] yüce olan Allah 

 A. 2a/07, 3b/06 

 [=2] 

Almalıḳ büyük bir ticaret şehri olarak kabul edilen Almalık , Sayram gölünün ve 

Talki geçidinin güneyinde, İli nehrinin kuzeyinde muhtemelen bugünkü 

Gulcanın kuzey-batısında bulunmaktadır (bk. Ölmez, 1996: 85a/10 s.303). 

 A. 13a/13, 15a/12 

 A. +ġaça 14a/05 

 [=3] 

Altay Ḫān Kitat (Kin) hükümdarı 

 A. 13b/11, 4b/02 

 A.+dın 13b/13 

 A.+nı 8b/14 

 A.+nıŋ 8b/09, 9b/03 

 [=6] 
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altı altı 

 a. 14a/11, 16b/08, 16b/08, 19a/02, 2b/15, 5b/09, 5b/11, 8b/10 

 [=8] 

altınçı altıncı 

 a. 18a/05, 3b/10, 5b/11, 8b/12 

 [=4] 

altun altın 

 a. 13b/03, 15b/06, 17a/05, 5b/12 

 [=4] 

āmed [< Far.] 

āmed ḳıl- gelmek 

ā. ḳ.-ur 9b/10 

[=1] 

Amlaḳ Yafes’in oğlu 

 A. 3b/15 

 [=1] 

ʿamaki [< Ar.] amca 

 ʿa.+si 5a/07 

 [=1] 

ammā [< Ar.] ama, fakat 

 a. 10a/07, 10a/11, 12b/04, 18b/01, 1b/13, 2a/14, 3a/08, 6b/09, 7b/14, 

9b/08 

 [=10] 
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ʿammezāde [< Ar. ʿamme + Far. zāde] amca oğlu 

 ʿa.+si 6b/08 

 [=1] 

aŋa ona 

 a. 12a/15, 1b/12, 3b/06, 5b/09, 8b/06, 9b/03, 9b/04 

 [=7] 

ana ana, anne 

 a. 4b/11 

 a.+sı 5b/06 

 a.+sını 4b/10 

 a.+sıġa 4b/11 

 [=4] 

ança öyle, o şekilde 

 a. 19b/12, 19b/12 

 [=2] 

anda onda 

   a. 15b/10 

   [=1] 

andaġ o şekilde, öyle 

 a. 10a/11, 17a/03, 18a/03, 1b/13, 20b/03, 2a/14, 2b/07, 4b/13, 5a/15, 

5b/02, 7b/01, 9a/09, 9a/10, 9b/14 

 [=14] 

andın (1) ondan 

 a. 13a/12, 17b/03, 19a/01, 3b/07, 4a/04, 4b/12 

 [=6] 
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 (2) o yüzden 

 a. 4b/12 

 [=1] 

 (3) ondan sonra 

 a. 4a/04 

 [=1] 

anı onu 

a. 8b/04, 11b/03 

 [=2] 

anıŋ onun 

 a. 2b/07, 5b/01, 8b/04, 9a/06, 9a/08 

 [=5] 

anıŋdın ondan 

 a. 20b/13, 9a/06 

 [=2] 

aŋla- işitmek 

 avaznı a. -p 17b/10 

 [=1] 

ara ara, iki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, mesâfe 

 a. 2a/03, 3b/08 

 a.+da 15b/10 

 a.+ġa 6b/14 

 a.+sıdın 14b/10 

 a.+sıda 11b/03, 16a/04, 9a/10, 9a/11 

 a.+sıġa 19a/05 
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 [=10] 

aralıḳ aralık, mesafe 

 a.+ıdur 7b/05 

 [=1] 

arıġ arı, temiz 

 a. 6b/15, 7a/02 

 [=2] 

arḳa arka, art 

 a.+sıdın 11a/09, 19a/14 

 [=2] 

ʿarż [< Ar.] arz, sunma, bir büyüğe takdim etme, sunu 

 ʿa. 11a/05, 13b/13 

 [=3] 

 ʿarż ḳıl- arz etmek 

ʿa. ḳ.-dı 17b/07, 18a/01 

[=2] 

ʿarż-dāşt [< Ar. ʿarż + Far. dāşt] muhtıra 

 ʿa. 16a/11 

 [=1] 

ārżū [< Far.] 

ārżū ḳıl- istemek 

ā. ḳ.-ur 7b/04 

[=1] 

as- asmak, asılı bırakmak 

 a. –sa 7b/01 
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 [=1] 

āsān [< Far.] kolay, zahmetsiz 

 ā. 1b/01 

 [=1] 

aṣḥāb [< Ar.] ashab, Hz. Peygamberin arkadaşları 

 a.+ı 1b/12 

 [=1] 

ʿāṣí [< Ar.] asi, günahkâr 

 ʿā.+ni 1b/09 

 [=1] 

āsūde [< Far.] 

āsūde ḳıl- rahatlamak 

ā. ḳ.-dı 4a/05 

[=1] 

aş aş, yemek 

 a. 18a/07, 18a/10 

 a.+dın 4b/15, 6b/14 

 [=4] 

ʿāşıḳ [< Ar.] aşık 

 ʿā. 13b/09 

 [=1] 

āşinā [< Ar.] aşina, bildik, tanıdık 

 ā. 16a/05 

 [=1] 
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at isim, ad 

 a. 4a/08, 4b/13, 5a/03, 6b/01, 7a/09, 10a/14, 11b/05, 16a/03, 5a/01, 

5b/06, 7a/10, 7a/12 

a.+ı 10a/13, 11b/15, 12b/11, 13b/02, 15b/12, 15b/12, 19b/03, 4a/14, 

7b/06, 7b/09, 12b/13, 3b/09, 4a/14, 7b/06, 9a/05, 9b/07, 11a/13, 11a/12 

 a.+ım 5a/02  

 [=32] 

aṭ at 

 a. 19b/08 

 [=1] 

ata- adlandırmak, ad vermek, at koymak 

 a. dılar 3b/08, 3b/13, 9a/01 

 a. may 9a/01 

 a.-p 12b/07 

 a.-pdurlar 20a/08, 8a/09 

 a.-dı 13a/13 

 a.-dılar 4a/08 

 a.-p 15b/05 

 a.-pdurlar 8b/04 

 [=11] 

ata baba, ata ced 

 a.+sı 3a/07 

 a.+nıŋ 19b/11 

 a.+larıġa 18b/05 

 a.+mġa 11a/05 
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 a.+nı 9b/01 

 a.+sı 9a/08, 10a/14, 17a/07, 4b/08, 4b/12, 9a/14, 9b/01 

 a.+sıġa 5a/09 

 a.+sınıŋ 6a/03 

 [=14] 

atan- atanmak, bir göreve getirilmek 

 a.-dı 2b/13 

 a.-dılar 2b/07 

 [=2] 

aṭlan- yola çıkmak; sefer düzenlemek 

 a. -ıp 11b/10, 17a/04 

 a. -dı 12b/03, 11a/09, 12b/15, 13b/11, 16b/09, 13a/04, 8a/04 

 a. -dılar 11b/09 

 a. -ur 17a/04 

 [=11] 

atlıġ adlı 

 a. 11b/03, 3a/01, 5b/03 

 [=3] 

atlıḳ adlı 

 a. 11a/05 

 [=1] 

āvāz [< Far.] avaz, ses, yüksek ses 

 ā.+nı 17b/10 

 [=1] 

 āvāz ḳıl- seslenmek, haykırmak  
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ā. ḳ.-adur 17b/09 

ā. ḳ.-dı 19b/11 

[=2] 

āvāze [< Far.] şan, şöhret 

 ā.+si 9b/04 

 [=1] 

ay ay, 30 günlük süre 

 a. 18a/05, 20a/11, 7a/08 

 a.+dın 20a/12, 2b/15 

 a.+ġa 18a/06, 19a/02 

 [=7] 

ʿayān [< Ar.] ayan, açık, belli 

 ʿa. 9b/09 

 [=1] 

ʿayb [< Ar.] ayıp, noksan, kusur 

 ʿa.+ıdın 18a/01 

 [=1] 

 ʿayb ḳıl- ayıp etmek, kusur işlemek 

ʿa. ḳ.-dı 11a/15 

ʿa. ḳ.–ur 2b/11 

[=2] 

ay(ı)t- söylemek, demek 

 a. -ıpdur 10/11 

 a.-ıpdurlar(aytıpdurlar) 20b/04 

 a.-ay(aytay) 12a/01, 12a/04, ş1b/01 
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 a.-sun(aytsun) 14b/08 

a.-tı(ayttı) 10b/07, 11a/02, 12a/02, 12a/04, 12a/04, 12a/06, 13b/07, 

13b/13, 14a/03, 14b/05, 15b/02, 16b/03, 16b/06, 17a/12, 17b/08, 17b/11, 

18b/03, 19b/11, 19b/14, 19b/15, 2b/01, 2b/03, 2b/10, 2b/11, 4b/11, 5a/02, 

5a/09, 6a/01, 7a/01, 7a/06 

 a.-tılar(ayttılar) 12a/10, 16b/15, 18b/04, 18b/14, 19a/09, 2b/08, 6b/15 

 a.-ur(aytur) 9a/03 

 [=44] 

ay- demek, söylemek 

 a.-mas 19a/11 

 [=1] 

Ay Ḫān Oğuz Han’ın ikinci oğlu 

 A. Ḫ.5b/10, 6a/04, 6a/05 

 [=3] 

aymaḳ [< Mo.] oymak, kabile 

a. 10a/03, 11b/04, 11b/06, 11b/12, 12b/01, 12b/06, 5b/01, 6a/06, 8a/08, 

9b/05 

 a.+ı 12b/09, 8b/01, 8b/02 

 a.+ıdın 11a/05, 11b/11, 9a/05 

 a.+ını 12b/08, 7b/03 

 a.+ınıŋ 20b/12, 11b/10, 11b/11, 13a/07, 12b/06, 6b/14, 7a/07 

 a.+dın 7a/15 

 a.+nı 6b/13 

 [=27] 
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Aytayiç Ḫān Ali Sacit’e verilen lakap 

 A. Ḫ.17b/03 

 [=1] 

az az, nadir 

 a. 19b/07 

 [=1] 

ʿazā [< Ar.] 

 ʿazā tut-.yas tutmak 

 ʿa. t.-uŋlar 20b/01 

 ʿa. t.-tılar 20b/12 

 [=2] 

ʿaẕāb [< Ar.] azap, işkence 

 ʿā. 14b/07 

 ʿā.+ı 15a/01 

 ʿā.+ıdın 15a/01 

 [=3] 

ʿaẓamet [< Ar.] azamet, ululuk, yücelik, büyüklük 

 ʿa. 11b/04, 12b/02, 16a/03 

 ʿa.+ini 13a/15 

 [=4] 

ʿaẓím [< Ar.] azim, büyük, ulu 

 ʿa. 3a/15 

 [=1] 
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Āẕerbaycān Azerbaycan 

 Ā.+ġa 17a/13 

 [=1] 

āzmūde [< Far.] 

āzmūde bol- tecrübe etmek, denemek  

ā. b.-ġay 10a/01 

[=1] 

ʿazze ve celle Aziz ve yüce (Allah) 

 ʿa. 5a/01 

 [=1] 

B 

bābā ata, ced.  

 b.+sı 8b/02, 8b/11, 9a/02, 9a/03, 9a/04 

 b.+sını 9a/02, 9a/03, 9a/04 

 [=8] 

baʿd [< Ar.] sonra 

 b. 1b/13 

 [=1] 

bahā [< Far.] 

bahā ḳıl- fiyat biçmek 

b. ḳ.-dı 15b/01 

[=1] 

bahādur [< Far.] usta savaşçı, yiğit, kahraman 

b. 10a/12, 17a/07, 18a/11, 4b/05, 6a/11, 7b/07, 8a/04, 8b/12, 8b/12, 

9a/01, 9a/01, 9a/13, 9b/01 
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 b.+larnı 19b/09 

 [=14] 

baḥś [< Ar.] konuşulan, konu, söz 

 b. 14b/07 

 [=1] 

bāʿiś [< Ar.] 

 bāʿiś bol- sebep olmak 

 b. b.-up 12b/05 

 [=1] 

baḳ- bakmak 

 b.-aça 9a/10 

 b.-tılar 18b/15 

 [=2] 

bala [< Mo.] evlat, çocuk 

 b. 19b/08 

 b.+ġa 5b/06 

 b.+sını 5b/05 

 [=3] 

Balasaḳran yer adı 

 B. 13a/13 

 [=1] 

Balcuna Çita’nın güneyinde, Tuna nehrinin civarında bir göl adı (bk. MGT, 

S.249 

 B. 10b/14 

 [=1] 
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bālış [< Far.] altın ve gümüş için ağırlık birimi 

 b. 15b/06, 15b/07, 15b/07 

 [=3] 

bar- varmak, gitmek, erişmek, ulaşmak 

b.-ıp 10b/09, 10b/10, 13a/03, 13b/15, 14a/04, 14a/06, 18b/04, 19b/04, 

5a/10, 5b/12, 6b/01, 6b/10, 7a/05, 8a/02, 8b/13 

 b.-adur 7a/05, 9a/11 

b.-dı 10b/03, 10b/12, 12b/03, 13b/06, 14b/02, 15b/01, 16b/01, 18b/07, 

19b/05, 20a/02, 20b/02, 2b/04 

 b.-dılar 12b/01 

 b.-ġıl 20a/01 

 b.-ġuça 11a/12, 11b/02 

 b.-sa 17b/12 

 b.-sun 15b/11 

 b.-ur 10b/08, 5a/12 

 [=38] 

bar var, mevcut 

b. 10b/15, 11a/07, 11b/15, 12a/01, 12a/04, 12a/15, 12b/11, 13b/09, 

14b/03, 15b/04, 16a/05, 17a/15, 17b/02, 17b/12, 17b/13, 17b/14, 18b/11, 

19b/12, 20a/08, 20b/11, 20b/11, 20b/13, 4a/13, 4b/06, 6b/02, 7b/06, 

8a/06, 9a/06, 9a/06 

 b.+ġa 1b/01 

 b.+nı 10b/06, 18b/04 

 [=32] 

bār [< Far.] Allah, Tanrı 

 b.+a 2a/09 
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 [=1] 

baralarıda hakkında 

 b. 14b/13 

 [=1] 

Barim Şir Buḳa Tümene Han’ın oğlu 

 B. Ş. B.8a/14 

 [=1] 

Barlas Özbek boylarından biri 

 B. 8a/15 

 [=1] 

barmaḳ varma, gitme 

 b. 12b/09 

 [=1] 

Bartan Bahādur Kabul Han’ın oğlu 

 B. B.8b/11, 9a/04, 9a/14 

 B. B.+nı 8b/15 

 B. B.+nıŋ 9a/05 

 [=5] 

bārān [< Far.] yağmur 

 b. 10b/11 

 [=1] 

bārakallāh [< Ar.] Allah mübarek etsin, bereketli olsun 

 b. 19b/07 

 [=1] 
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barça bütün, hep 

 b. 17a/12, 1b/03, 7a/07, 7a/15 

 b.+sı 10a/09 

 [=5] 

bār-gāh [< Far.] padişah otağı, izinle gidilen yer 

 b.+nı 10b/09 

 [=1] 

barı bütün, hepsi, tamamı 

 b. 1b/07, 1b/12, ş1b/01 

 [=3] 

basıl- basılmak 

 b.-dı 3a/01 

 [=1] 

basraḳ 

basraḳ ḳıl- yenmek, mağlup etmek 

b. ḳ.-dı 20a/10 

[=1] 

basruḳ 

basruḳ bol- yenilmek, mağlup edilmek 

b. b.-dı 11a/11, 16b/12 

b. b.-ġanda 11b/13 

[=3] 

baş (1) baş 

 b. 11a/06, 12a/03,  

 b.+ıça 12b/04 
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 b.+ıġa 10a/15 

 b.+ını 11b/01 

 [=5] 

baş (2) ön 

 b. 13a/06, 16b/10, 17b/01, 17b/02, 17b/04, 17b/06,  

 b.+ı 18b/02 

 b.+dın 12a/14 

 [=8] 

başçı yol gösterici, rehber 

 b. 13a/08 

 [=1] 

başlıġ başlı 

 b. 15a/03, 17b/13, 19a/06, 5a/02, 5b/09 

 [=5] 

başḳa başka 

 b. 17b/05 

 [=1] 

başla- başlamak 

 b.-p 12b/08, 18b/12 

 b. -ġanlar 12a/01 

 [=3] 

başsız başsız 

 b. 18b/02 

 [=1] 

baʿżı [< Ar.] bazı, bir kısmı, birazı 
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 b. 15b/07, 15b/09, 5b/01 

 b.+sı 11b/70, 11b/70 

 [=5] 

bāṭıl [< Ar.] batıl, doğru ve sahih olmayan 

 b.+ġa 14b/11 

 [=1] 

Bat Kelki Tümene Han’ın oğlu 

 B. K. 8b/01 

 [=1] 

Baydu Ḫān Hülagü Han’ın oğlu Toğay Han’ın oğlu 

 B. Ḫ. 4b/03 

 [=1] 

Bay Saŋḳur Ḫān Kaydu Han’ın oğlu 

 B. S. Ḫ. 8a/09 

 [=1] 

baẓ (?) 

 b. 14a/11 

 [=1] 

be-cāy [< Far.] yerine 

 b. 11a/07 

 [=1] 

beden [< Ar.] beden, gövde, vücud 

 b.+de 11a/07 

 [=1] 

bed-ḥāl [< Far.bed + Ar. hāl] kötü 



103 

 

 b. 11b/14 

 [=1] 

bed-nefs [< Far.bed + Ar. nefs] kötü nefis 

 b. 16a/07 

 [=1] 

bėg bey, büyük 

 b. 13a/08, 13a/10 

 b.+ke 10b/08 

 b.+ler 12a/09 

 b.+ni 11a/14 

 [=5] 

beḳā [< Ar.] beka, ebedilik 

 b. 14a/11 

 [=1] 

belā [< Ar.] bela, gam, keder 

 b. 10a/01, 10a/02, 19a/10, 9b/15 

 b.+lar 10a/15 

 b.+sını 2a/13 

 b.+yı 11a/10 

 [=8] 

bėl baġla- bel bağlamak, niyetlenmek 

 b. -dılar 10a/05 

 b.-p 14b/09 

 [=2] 

belend [< Far.] yüksek 
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 b. 6a/01 

 [=1] 

beliġ [ < Ar.] tam, eksiksiz (bk. siyāset-i beliġ ḳıl-) 

 b. 14b/07 

 [=1] 

Belgütay Noyan Cengiz Han’ın üvey kardeşi 

 B. N. 9b/10 

 [=1] 

Belḫ Belh şehri 

 B. 20a/02, 17b/06 

 [=2] 

belki [< Far.] belki, bir ihtimal 

 b. 7a/12 

 [=1] 

be-mücerred [< Ar.] soyut olan 

 b. 16a/13 

 [=1] 

bend [< Far.] bağlama, düğüm 

 b.+ge 10b/01 

 [=1] 

bende [< Far.] kul, köle 

 b.+leri 14a/13 

 b.+leriŋni 16b/04 

 b.+lerniŋ 10a/02 

 b.+ŋke 16b/04 
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 b.+siġe 9b/15 

 b.+sini 9b/15 

 [=6] 

 bende ḳıl- köle yapmak 

b. ḳ.-dı 8a/05 

[=1] 

bėr- vermek 

b.-di 11a/14, 13b/10, 14a/02, 16b/07, 2b/09, 3b/01, 4a/15, 4a/15, 5a/01, 

5a/05, 5a/06, 5a/09, 5b/13, 5b/14, 6b/03 

 b.-dim 19a/11 

 b.-gey 17b/15 

 b.-gil 16b/04 

 b.-ip 14b/10, 16a/03, 16a/10, 3a/11 

 b.-meli 17b/14 

 b.-seler 11a/07 

 b.-sünler 17b/14 

 b.-ür 13a/14, 13b/03, 13b/04 

 b.-gen 5b/14, 5b/15 

 [=30] 

berāber [< Far.] beraber, birlikte 

 b.+ide 2b/02, 6a/02 

 [=2] 

bereket [< Ar.] bereket, uğurlu olma; bolluk 

 b. 3b/04, 6b/03 

 [=2] 
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berki- sağlamlaştırmak 

 b.-di 20a/10 

 [=1] 

bėrmek verme 

 b. 14a/03 

 [=1] 

ber-ḳarār [< Far.] 

ber-ḳarār bol- karar kılmak, kararlaştırılmak 

b. b.–dı 4a/11, 5a/03 

[=2] 

ber-ṭaraf [< Far. ber + Ar. ṭaraf] 

ber-ṭaraf bol- saf dışı edilmek 

b. b.-dı 12b/02, 5a/14, 6a/15, 8b/10 

[=4] 

besí [< Far.] pek, çok fazla 

b. 10a/01, 10a/08, 10a/08, 10b/04, 11a/15, 11b/12, 13b/04, 13b/09, 

16a/03, 16a/06, 16b/02, 17a/07, 17a/10, 19b/07, 20a/05, 20a/14, 3b/15, 

4a/11, 4b/04, 4b/09, 6a/03, 6a/07, 7b/02, 7b/11, 7b/13, 8a/04, 8a/11, 

8b/08, 9a/01, 9b/02, 9b/07, 9b/08 

 [=32] 

bėş beş 

b. 12b/11, 13b/05, 15b/07, 18a/05, 20a/08, 20a/09, 20b/02, 20b/05, 

20b/06, 20b/07, 20b/11, 20b/11, 3b/14, 9b/05 

 [=14] 

bėşinçi beşinci 

 b. 3b/10, 3b/14, 5b/11, 8b/01, 8b/11, 9b/10 
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 [=6] 

Beşbalık Çin’de Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin kuzeydoğusunda bulunan bir 

şehir 

 B. B.14a/14, 13b/14 

 [=2] 

beyān [< Ar.] beyan, anlatma, açıklama 

 b. 9a/07, 9b/11 

 [=2] 

beyḥūde [< Far.] beyhude, boş yere, gereksizce 

 b. 18b/03 

 [=1] 

beyt [< Ar.] beyit 

 b. 10a/08 

 [=1] 

bint [< Ar.] kız 

 b. 6b/06 

 [=1] 

biʿat [< Ar.] büyük bir kimsenin hâkimiyetini, hüküm ve yetki sâhibi olduğunu 

tasdik edip ona tâbi olmayı kabul etme 

 b. 1b/12 

 [=1] 

bídār [< Far.] 

 bídār bol- uyanmak 

 b. b. -dılar 3a/05 

 [=1] 
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bí-derdser [< Far.] dertsiz 

 b. 13a/01, 18a/10 

 [=2] 

bí-gāne [< Far.] yabancı 

 b. 5a/06 

 [=1] 

bigi gibi 

 b. 2b/03 

 [=1] 

bí-günāh [< Far.] günahsız 

 b. 16b/04 

 [=1] 

bí-ḥad [< Far.] hadsiz 

 b. 2a/05, 7b/13 

 [=2] 

bí-iḫtiyār [< Far.] ihtiyarsız, elinde olmadan 

 b. 17b/10 

 [=1] 

bí-intiḳāl [< Ar.] (bir yerden) ayrılmadan, gitmeden 

 b. 2b/09 

 [=1] 

bilā [< Ar.] “-siz, -meksizin, -meden” eklerinin anlamını karşılayarak 

olumsuzluk anlamı katan ön ektir 

 b. 6b/05 

 [=1] 
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bil- bilmek, keşfetmek 

 b.-gey 10a/02 

 b.-ip 19a/04 

 b.-mep 5a/11 

 b.-ür 9b/10 

 [=4] 

bildür- bildirmek 

 b. -di 10b/05 

 [=1] 

bile birlikte, beraber 

b. 10a/10, 10a/10, 10a/12, 10b/02, 10b/07, 10b/11, 10b/14, 11a/01, 

11a/11, 11b/03, 12b/05, 12b/12, 13a/04, 13a/09, 13a/10, 13b/11, 14a/08, 

14a/14, 14b/07, 14b/11, 15a/04, 15a/13, 16b/11, 17b/01, 17b/02, 18a/05, 

18b/07, 18b/11, 19a/03, 20a/10, 20a/15, 20b/11, 3a/04, 3b/07, 3b/07, 

4a/07, 5a/09, 5a/10, 5b/06, 6b/04, 6b/10, 7a/05, 7b/03, 8a/01, 9b/02, 

9b/03, 9b/04, 9b/12 

 [=48]440006701000000094560726 

bí-metāʿ [< Ar.] varlıksız, servetsiz 

 b. 15b/03 

 [=1] 

binā [< Ar.] 

binā ḳıl- yapmak, kurmak 

b. ḳ.-ġan 4a/08, 4a/09 

b. ḳ.-ıp 4a/08 

[=3] 
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bí-nihāyet [< Far.] sürekli, sonsuz 

 b. 13b/13, 20b/03 

 [=2] 

bí-şoher kocasız 

 b. 7a/01 

 [=1] 

bí-şukūh [< Ar.] yüce olmayan, alçak 

 b. 1b/05 

 b. +nıŋ 1b/09 

 [=2] 

bir bir 

b. 10b/07, 11b/13, 12a/01, 12a/04, 13a/01, 13a/05, 13b/09, 16a/04, 

16a/14, 16a/15, 16b/02, 18a/11, 18b/02, 19b/02, 20a/11, 20a/12, 20b/04, 

20b/05, 20b/12, 2a/15, 2b/07, 2b/15, 3a/02, 3a/15, 3b/06, 3b/09, 4b/10, 

4b/13, 4b/13, 4b/14, 5a/01, 5a/05, 5a/07, 5a/09, 5b/04, 5b/04, 5b/12, 

6b/01, 6b/10, 6b/11, 7a/03, 7a/08, 8a/09, 9b/15, 1b/01 

 b.+i 15b/01, 15b/13, 16b/13 

 b.+ini 14b/05, 14b/06, 4a/14, 4a/15 

 b.+iniŋ 4a/13, 4a/14, 11a/12, 15b/12, 18b/01, 11a/13, 12b/13 

 [=59] 

birinçi birinci 

 b. 3b/11 

 [=1] 

birāder [< Far.] dost, arkadaş 

 b.+i 8b/15 

 [=1] 
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birle birlikte 

 b. 11b/01, 11b/04, 14b/14, 15a/07, 16a/01, 16a/10, 16b/11, 16b/13, 

16b/15, 17a/13, 18b/01, 18b/06, 19a/13, 19b/02, 2a/06, 5b/05, 6a/03, 

6a/10, 7b/11, 7b/12, 9a/02, 9b/01, 9b/15 

 [=23] 

birlen birlikte 

 b. 16a/13, 18b/02, 5a/14 

 [=3] 

bisyār [< Far.] çok 

 b. 10a/03, 18b/06, 20a/09, 4b/10, 6a/09, 6b/02, 7b/04, 8b/14, 9a/06, 

9b/01, 9b/05 

 [=11] 

biti- yazmak 

 b.-p 11a/04 

 [=1] 

bí-tāb [< Far.] 

 bí-tāb bol- yorgun düşmek 

 b. b.-dı 20a/12 

 [=1] 

bí-ṭāḳat [< Far.] 

 bí-ṭāḳat bol- güçsüzleşmek 

 b. b.-up 11b/13 

 [=1] 

biz biz, çokluk birinci kişi zamiri 

 b. 12a/08, 15b/09 
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 b.+de 18b/03 

 b.+ge 1b/07 

 b.+ni 15b/02, 16b/14, 16b/15 

 b.+niŋ 1b/09 

 [=8] 

bol- (1) olmak 

 b.-ay 14a/04 

 b.-dı 10b/08, 14a/15, 1b/11, 3a/07, 3b/04, 3b/13, 3b/14, 5a/12, 7b/10, 

9b/07, 9b/09 

 b.-dum 19a/10 

 b.-ġanını 8a/09 

 b.-ġaysın 20a/01 

 b.-maz 1b/02 

 b.-sa 12a/12, 14b/08, 19b/07, 19b/11 

 b.-sun 14a/05, 14a/06, 15a/07 

 b.-up 20a/12, 6b/03 

 b.-uptur 18a/03 

 b.-ur 12a/12, 15a/09, 7a/15 

 [=30] 

(2) yardımcı fiil görevinde kullanılır: 

ābādān b. -sun 15b/10; āgāh b. -up 7a/07; āḫir b. –dı 11b/04, 18b/15; 

ʿāşıḳ b. –dı 13b/09; āzmūde b. –ġay 10a/01; bāʿiś b. –up 12b/05; basruḳ 

b.-ġanda 11b/13, b. –dı 11a/11, 16b/12; bed-ḥāl b. –up 11b/14; ber-ḳarār 

b. –dı 4a/11, 5a/03; ber-ṭaraf b. –dı 12b/02, 5a/14, 6a/15, 8b/10; bídār b. 

–dılar 3a/05; bí-ṭāḳat b. –up 11b/13; cāsūs b. –up 16a/08, b. –sa 16a/10; 

ceng b. -dı 10b/12; 11a/10, cihetmend b. –adur 10a/08; cüdā b. -maḳ 
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19a/10; düşmen b. –adur 10a/09; fāriġ b. –dı 14a/14, b. –dılar 4b/15; fetḥ 

b. –dı 18a/10, 19a/06 b. –madı 19a/03; ferzend b. –dı 6b/09; fevt bol-, b. 

–dı 19a/15, 4a/15, 6a/10; ḫaber-dār bol- b. –up 16b/01; ḫacil bol- b. –up 

10b/12; ḫāżır bol-, b -dılar 14b/04, b. -sun 14b/03; ḥāmile bol-, b.-duŋ 

7a/01, b. –dı 6b/11; ḫān b. –sun 14a/04, b. –up 13b/05, b. –dı 5b/08, 

7b/09, 8a/11; helāk b. –maġay 2b/06, b. –dı 3b/07; ėge b.-uŋlar 20a/15, 

b. –dılar 6b/04; iḥtiyāç b. –sa 3b/01; il b. –adur 17a/01, b. –up 12b/01; iş 

b. –uptur 11b/01; ḳara b. –dı 3a/06; ḳatliʿām b.-adur 19a/09; ḳāyim b. –

dı 17a/08; kėçe b. –dı 10b/13, 17a/08; maʿlūm b. –sun 1b/13, b. -dı 

10b/11; maʿḳūl b.-may 17a/02, b. -madı 18a/02; meşġūl b. –up 10a/07, b. 

–dılar 12a/08, 2b/11, b. -ġan 5a/01, b. -dı 7b/12; meşhūr b. –dı 4a/09, 

6b/10; me’yūs b. –up 2a/12; muʿāf b.-ġaysız 18a/01; muḫālif b. –dılar 

10a/05; muḳābele b. –dı 14a/09; muḳayyed b. –dı 14b/02; müsülmān b. –

ur 2a/08, b. –madı 2a/04, b. –up 2a/10, b. –mas 2a/11, b. –dı 4b/12, b.-

maġunça 4b/11; mutaṣarrıf b. –dı 12a/13, 13a/11, 14a/10; muvāfıḳ b. –dı 

5a/09; mükemmel b. –up 5a/13; muṭíʿ b. –dılar 5a/15; mülāḳāt b. -ġay 

7b/04; münḳād b. –dılar 12b/01, b. –dı 9b/05; münker b. –dı 14b/13; 

müstecāb b. –dı 14a/13; müyesser b. –madı 7b/05; nā-būd b. –dı 15a/09; 

naṣíb b. –ur 15a/10; pādişāh b. –dı 4b/01, 4b/01; pāk-dāmen b. –up 

7a/02; peydā b. –madı 3a/08, b. –dılar 3a/11, b. -dı 4a/04 4b/04, 4b/09, 

5b/01, 7a/10, 7a/11, 7a/14, 12a/14; pír b.-up 10b/06; revān b. –dı 10b/14, 

10b/15, 18a/13, 20b/09; ṣādır b. –ġay 7a/03; ṣāfí b. –dı 14a/02, 15a/13, 

15b/08; sākin b.-dı 3b/05, 4b/09, b. –dılar 6b/01, 13a/03; sezā-vār b. –

uptur 18a/09; şehíd b. –dılar 19a/12; tamām b. –dı 7a/08; teŋ b. –dı 

19b/07; tābi b.-dı 7b/14, 11b/07; tersā  b. –uŋlar 14b/06; tinç b. –dı 

8a/10; vāḳıʿ b. –dı 18a/14, 5a/13; vefāt b. –dı 4a/06, 6a/07, 8a/11, 9b/12; 

yaḫşı b.-saḳ 15b/09; yār b. –dı 12b/15; yaġı b. –up 10b/08, b. –dı 10a/11, 

12b/10, 14b/01, 20a/07, 4a/07, 8b/09; żaʿíf b. -dı 16b/04; b.-updur 

14a/07; ẓāhir b. –dı 16b/05, b. –adur 9a/12; ziyāde b. –ur 7a/15, b. –dı 

18a/12 
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Borġul Noyan Curkin karargâhında bulunmuş dört çocuktan ve dört 

kahramandan biri, binbaşı 

 B. N.12b/11 

 [=1] 

Borte Ḳucin Temucin’in ilk karısı 

 B. Ḳ.20b/12 

 [=1] 

boyun boyun 

 b.+ıġa (boynıġa) 16b/02 

 [=1] 

Boz kişi adı 

 B.+ke 15b/06 

 [=1] 

Bozoḳ Oğuz Han’ın ikinci eşinden olan üç oğlu ve onlardan türeyen boylardır 

 B. 5b/14 

 B.+nıŋ 5b/15 

 [=2] 

bu bu 

b. 10a/10, 10a/13, 10b/08, 11a/04, 11a/08, 11a/14, 11b/09, 11b/12, 

12a/06, 12a/09, 12b/08, 12b/12, 13a/13, 14b/06, 15a/03, 15a/04, 15b/01, 

15b/02, 15b/02, 15b/10, 15b/13, 15b/15, 16a/03, 16a/04, 16a/05, 16a/07, 

16a/12, 16a/14, 16b/01, 16b/03, 16b/03, 16b/04, 16b/11, 16b/13, 17a/02, 

17a/05, 17a/08, 17b/04, 17b/07, 17b/09, 18a/08, 18a/08, 18a/13, 18b/14, 

19a/10, 2a/03, 2a/08, 2a/09, 2b/02, 2b/04, 2b/12, 3b/01, 3b/04, 4a/01, 

4a/10, 4b/03, 5a/07, 5b/05, 5b/06, 5b/08, 6a/15, 6a/15, 7a/01, 7a/06, 

7a/07, 8a/01, 9a/11 
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 b.+larnıŋ 2a/11, 6b/03, 10b/15, 9b/10 

 [=71] 

Buda’t Moğol kavim adı 

 B. 8b/01 

 [=1] 

Buḫārā Buhara 

 B. 15a/15, 5b/09 

 B.+da 18b/09 

 B.+ġa 17b/04, 18b/07, 18b/08 

 B.+nıŋ 17b/02 

 [=7] 

Buka Ḫān Ögürçik’in oğlu 

 B. Ḫ. 4b/02, b. 7b/06, 7b/07 

 B. Ḫ.+ġa 7b/07 

 [=1] 

bular bunlar 

 b. 12a/11 

 b.+nıŋ 16b/14 

 [=2] 

Bulcar Duklan Tümene Han’ın oğlu 

 B. D. 8b/03 

 [=1] 

Buḳun Ḳanġı Alankoa’nın büyük oğlunun adı 

 B. Ḳ. 7a/09 

 B. Ḳ.+nıŋ 7a/10 
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 [=2] 

burun önce, evvel 

 b. 1b/01 

 [=1] 

but [< Far.] put 

 b.+ġa 14b/06 

 [=1] 

Buyruḳ Ḫān Tayang Han’ın kardeşi, Nayman’ların hanı 

 B. Ḫ. 12a/15, 12b/03, 12b/04, 12b/15 

 B. Ḫ. +nıŋ 13a/02,  

 B. Ḫ. +ġa 12b/06, 12b/09 

 [=7] 

buy(u)r- buyurmak, emretmek, istemek 

 b.-dı 12b/12, 15a/04, 15b/04, 15b/14, 18a/05, 18a/06, 18a/14, 18b/08, 

19b/01 

 b.-udu(buyrudu) 15b/07 

 b.-uŋlar(buyruŋlar) 16b/07 

 b.-up(buyrup) 16b/10, 19a/14 

 [=13] 

buyruġ buyruk, emir, hüküm 

 b.+umça 20a/01 

 [=1] 

buz- bozmak, yıkmak, tatrip etmek 

 b.-maŋlar 8a/01 

 [=1] 
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buzul- bozulmak 

 b.-uptur 18a/08 

 [=1] 

buzrug [< Far.] büyük, ulu 

 b. 2b/12, 4a/13 

 b.+lar (20b/03) 

 [=3] 

buzrugvār [< Far.] büyük, ulu, saygıdeğer 

 b. 14b/03 

 [=1] 

C 

Camuḳa Cacirat’lardan Kara Kadaan’ın oğlu, Ong Han’ın kan kardeşi, 

Timuçin’in gençlik arkadaşı ve sonra rakibi 

 C. 11b/10 

 [=1] 

cān [< Far.] can, ruh 

 c. 11a/07, 14a/11 

 c.+ıdın 17a/11 

 [=3] 

cānlıḳ [< Far. can + Tü. +lıḳ] canlı 

 c. 1b/03 

 [=1] 

cān-dār [< Far.] muhafız, koruyucu 

 c. 20b/09 

 [=1] 
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cā-nişín [< Ar.] 

cā-nişín ḳıl- vekil yapmak  

c.ḳ. -dı 3a/11 

[=1] 

cānsız [< Far. cān + Tü. +sız] cansız 

 c. 1b/03 

 [=1] 

cān-ver [< Far.] canlı, hayvan 

 c. 4a/02 

 c.+din 2b/15 

 [=2] 

car [< Mo.] haber, davet 

 c. 14b/05 

 [=1] 

carçı tellal 

 c. 16b/07, 16b/07 

 [=3] 

carla- ilan etmek, yüksek tonla bağırmak 

 c.-p 13b/08 

 [=1] 

cāsūs [< Ar.] casus 

 c. 16a/08, 16a/10 

 [=2] 

cāvidān [< Far.] sonsuz, ebedi 

 c.+ıġa 3b/12 
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 [=1] 

Cebe Noyan Cengiz Han’ın kumandanlarından 

 C. N. 15a/06, 15a/06 

 C. N. +nı 15a/03 

 C. N. +nıŋ 15a/05 

 [=3] 

Cebrā’íl Cebrail, Peygamberlere emir ve vahye vasıta ve memur olan dört 

büyük melekten biri 

 C. 3a/14 

 [=1] 

cedde [< Ar.] ata, dede 

 c.+si 9a/12 

 [=1] 

cedel [< Ar.] sert münakaşa 

 c. 18b/06 

 [=1] 

cefā [< Ar.] cefa, eziyet, incitme 

 c.+lar 10a/08 

 [=1] 

Celaleddin Meŋüberni Harezmşahlar Devleti’nin son hükümdarıdır. Asıl adı 

Mengüberti olup lakabı Celaleddin’dir 

 C. M. 17b/11 

 C.M. +niŋ 19b/05 

 [=2] 
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celā [< Ar.] 

 celā taḳ- cela takmak 

 c. t.-ap 14b/06 

 [=1] 

cemʿiyyet [< Ar.] topluluk 

 c. 4b/09 

 [=1] 

cemāl [< Ar.] cemal, yüz güzelliği 

 c. 4b/10 

 [=1] 

cemíʿ [< Ar.] cemi, bütün, hep, herkes 

 c. 11b/04, 12a/13, 1b/08, 3a/09, 5a/14, 8a/03, 8b/15 

 [=7] 

ceng [< Far.] cenk, savaş, kavga, mücadele 

 c. 13a/09, 17a/03, 17a/08, 17b/15, 18a/12, 18a/14, 18b/06, 5a/13, 10b/15, 

11b/12, 12a/02, 5a/14, 5b/05, 12a/08, 6b/04, 10b/12, 11a/10 

 [=17] 

 ceng ḳıl- savaş yapmak 

c. ḳ. -alı 12a/01, 17a/13 

c. ḳ. -ıp 6b/04, 10a/12, 12a/10 

c. ḳ. -dı 14a/08, 16b/12, 17a/03, 19b/03, 19b/06, 20a/10, 9b/03, 9b/04 

[=13] 

ceng bol- savaş olmak  

c. b.-dı 10b/12 

[=1] 
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Cerḳe Lengüm Kaydu Han’ın üçüncü oğlu 

 C. L. 8a/06 

 [=1] 

cevāb [< Ar.] cevap, yanıt 

 c. 12a/03 

 [=1] 

Ceyḥūn Ceyhun nehri 

 C.+nıŋ 5b/08 

 [=1] 

cihān-dār [< Far.] dünyayı tutan (hükümdar) 

 c. 9b/15 

 [=1] 

cihān-gír [< Far.] dünyayı zapteden, büyük fatih 

 c. 20a/02, 9b/13 

 [=2] 

cihet [< Ar.] yan, taraf 

 c.+imdin 2b/01 

 [=1] 

cihet-mend [< Ar. cihet + Far. +mend] taraflı 

 c. 10a/08 

 c.+leri 10a/08 

 [=2] 

cinn [< Ar.] cin 

 c. 1b/06 

 [=1] 
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Ciras kavim adı 

 C. 11a/04, 11b/10 

 [=2] 

civān-merd [< Far.] temiz, soylu 

 c. 4b/05, 5b/01, 6a/11 

 [=3] 

Coçi Kutula Han’ın oğlu 

 C. 18a/06, 8b/04 

 C.+niŋ 19a/03 

 [=3] 

Coçi Ḫān Kutula Han’ın oğlu 

 C. Ḫ. 18a/15, 18b/04, 18b/05, 18b/07, 20a/04, 20b/14 

 C. Ḫ. +ġa 18a/13, 18b/04 

 C. Ḫ. +nı 18a/06 

 C. Ḫ. +nıŋ 19a/02 

 [=10] 

Coçi Ḳasar Timuçin’in kardeşi 

 C. Ḳ. 9b/07 

 C. Ḳ.+dın 11a/04 

 C. Ḳ.+nı 11a/03 

 [=3] 

Cubine Yulduz Han’ın oğlu 

 C. 6b/06 

 [=1] 
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Cudi Dicle kenarındaki Cizre’nin kuzey-doğusunda bir dağ 

 C. 3a/01 

 [=1] 

cüdā [< Far.] 

 cüdā bolmak ayrılmak 

 c. b.19a/10 

 [=1] 

cümle [< Ar.] cümle, bütün, hep 

 c. 1b/03 

 [=1] 

cünbiş [< Far.] 

cünbiş ḳıl- hareket etmek 

c. ḳ.-madı 12a/06 

[=1] 

Ç 

Çaġatay Ḫān Cengiz Han’ın oğlu ve onun ölümünden sonra kurulan Moğol 

devletlerinden birinin kurucusu 

 Ç. Ḫ.18a/04, 18b/05, 18b/07, 19a/01, 20a/04, 20a/05, 20b/14 

 [=7] 

çahārmıḫ [< Far.] 

 çahārmıḫ ḳıl- çarmıha germek 

 ç. ḳ.-ıp 14b/14 

 ç. ḳ.-dı 14b/15 

 [=2] 

Çaḳsu Tümene Han’ın oğlu 
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 Ç. 8a/13 

 [=1] 

çaldur- (müzik aleti) çaldırmak 

 ç.-ur 17a/05 

 [=1] 

çap- koşturmak 

 at ç. -a durġan 7b/15 

 [=1] 

çaptur- koşturmak; akın yaptırmak 

 ç.-alı 17a/14, 17b/13 

 [=2] 

Çeçeŋ Çeçenlerden bir kabile ismi 

 Ç. 11b/10 

 [=1] 

çeşme [< Far.] çeşme, su kaynağı 

 ç. 10b/14 

 [=1] 

çerāġ [< Far.] çerağ, mum, ışık 

 ç.+ı 1b/08 

 [=1] 

çerig asker 

ç. 11a/09, 12b/02, 12b/09, 12b/15, 13a/04, 13b/11, 16b/07, 16b/09, 

17a/13, 17a/14, 17b/14, 6a/13, 8a/04, 8b/13 

 ç.+din 10a/13 

 ç.+i 12b/11, 16b/13, 17a/03, 17a/05, 17a/09, 17b/02, 19b/07, 20a/09 



125 

 

 ç.+idin 18a/15 

 ç.+ini 12b/12 

 ç.+ke 16b/07, 19b/08 

 [=27] 

çıḳ- çıkmak, ortaya çıkmak 

 ç.-ıp 14a/08, 18b/12, 6b/03, 7a/05, 9a/11 

 ç.-a 6b/12 

 ç.-sun 20a/15 

 ç.-sunlar 19a/08 

 ç.-tı 13a/08, 16b/02, 17b/11, 20b/03 

 ç.-tılar 3a/02 

 [=13] 

çıḳar- çıkarmak 

 ç.-dı 6b/08 

 [=1] 

çıḳmaḳ çıkma 

 ç. 20a/12 

 [=1] 

Çıŋdu bugünkü Pekin 

 Ç. 13b/12 

 [=1] 

Çigil Yafes’in oğlu Türk’ün oğlu 

 Ç. 3b/14 

 [=1] 
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Çin Yafes’in oğlu 

 Ç. 3b/09, 4a/07, 4a/07, 4a/08, 4a/09 

 [=5] 

Çiŋgiz Ḫān Moğol İmparatorluğunun kurucusu, Timuçin’in hükümdarlık 

unvanı 

 Ç. Ḫ. 1b/08, 12b/01, 13a/04, 13a/10, 15a/14, 17a/01, 18a/04, 18b/06, 

18b/08, 20a/02, 9b/06, 9b/09, 9b/13, 12a/08, 12a/11, 12b/02, 12b/08, 

12b/11, 12b/14, 13a/02, 13a/06, 13b/10, 13b/12, 13b/15, 14a/13, 14a/15, 

14b/02, 15a/11, 15a/13, 15b/02, 16b/01, 16b/08, 19b/04, 19b/10, 19b/11, 

19b/15, 20a/05, 20b/02 

 Ç. Ḫ. +ġa 10a/08, 11b/70, 12b/14, 12b/15, 12b/07, 13a/08, 13b/01, 

15a/03, 15a/13, 15b/06, 19b/04, 20a/03 

 Ç. Ḫ. +nıŋ 14a/14, 16b/13, 7b/06, 8b/02, 8b/11, 9a/02, 9a/03, 9a/04, 

9a/07, 9a/08, 9a/12, 9a/14, 9b/01, 9b/07, 9b/11, 13a/01, 16b/01, 18b/10, 

19b/02, 20b/08, 20b/10 

 [=77] 

Çin-Maçin (1) Yafes’in oğlu Çin ve Çin’in oğlu Maçin 

 Ç. M. 4a/09 

 [=1] 

 (2) yer adı 

 Ç. M 4a/09 

 [=1] 

çüft [< Far.] çift, iki 

 ç.+ni 2b/15 

 [=1] 
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çünān [< Far.] öyle, onun gibi 

 ç. 14a/06 

 [=1] 

D 

dād [< Far.] adalet, doğruluk 

 d. +ı ʿadl 4b/05, 7b/12 

 [=2] 

daġı [< Far.] dahi, yine 

 d. 1b/09 

 [=1] 

dānişmend [< Ar.dāniş + Far. +mend] danişment, bilgi, ilim sahibi 

 d. 8a/12 

 [=1] 

darḥan devlete veya hükümdar ailesine karşı yararlık göstermiş olmaları 

mukabili kendilerine maddi ve manevi ayrıcalık tanınan kişilere verilen unvan 

 d. 11a/02 

 [=1] 

Daritay Otçigin Bartan Bahadur’un dördüncü oğlu, Yesugey’in küçük kardeşi 

 D. O.9a/14 

 [=1] 

daruġa [< Mo.] hükümetin harman ve zahire muhafızı, vakıf malı muhafaza 

eden kimse 

 d. 12b/08, 20a/06 

 [=2] 
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dāstān [< Far.] destan, hikâye 

 d. 9a/15 

 d.+ı Ḳāān 9b/13 

 d.+ıda 9a/07, 9b/11 

 [=4] 

daʿvet [< Ar.] 

daʿvet ḳıl- çağırmak, davet etmek 

d. ḳ.-dılar 2a/02 

[=1] 

Dayir Usun Uvas Merkit’lerin reisi 

 D. U. 12b/07 

 [=1] 

dė- demek, söylemek 

 d.-di 14b/08, 15b/04, 16b/13, 17b/10, 20a/01, 7a/07, 9a/09 

 d.-diler 15b/06, 19a/11, 2b/05 

 d.-mey 11b/06, 16a/05 

d.-p 10b/08, 10b/13, 11a/04, 11a/08, 11a/10, 11b/01, 11b/06, 11b/15, 

12a/02, 12a/03, 12a/04, 12a/05, 12a/08, 12a/09, 12a/10, 12a/12, 12a/15, 

12b/10, 12b/10, 13b/06, 13b/08, 14a/07, 14b/03, 15a/07, 15b/03, 15b/05, 

15b/11, 15b/15, 16a/06, 16a/09, 16a/10, 16b/07, 16b/14, 17a/02, 17a/14, 

17b/09, 18a/01, 18a/09, 18b/03, 18b/11, 18b/14, 19a/05, 19a/09, 19b/13, 

20a/07, 20b/01, 20b/05, 2a/07, 2a/09, 2a/11, 2b/02, 2b/03, 2b/04, 3a/14, 

3b/02, 4b/12, 5a/02, 5b/07, 7a/04, 7a/15, 8a/01, 8b/08, 9a/02 

 d.-pdur 15b/07, 9a/03, 9a/04, 9b/01 

 d.-pdurlar 8a/14 

 d.-pdürler 2b/07 
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 d.-r 13a/12, 19b/07, 6b/02 

 d.-rür miz 18b/14 

 d.-sünler 11b/06 

d.-gen 10b/14, 13a/03, 13b/12, 16a/01, 16a/13, 16b/10, 2b/13, 3b/03, 

4b/09,7a/15, 9b/06 

 d.-gende 19a/12 

 d.-genniŋ 12b/07, 16b/10 

 [=100] 

defʿ [< Ar.] ortadan kaldırma 

 d.+ige 15a/04 

 [=1] 

dėk gibi, kadar 

 d. 10b/03, 12a/12, 1b/09 

 [=3] 

dem [< Far.] söz, bahs 

 d. 1b/04 

 [=1] 

dem-be-dem [< Far.] zaman zaman, zamanla 

 d. 18a/12 

 [=1] 

dere [< Far.] dere 

 d.+de 6b/02, 6b/03 

 d.+ge 6b/01 

 d.+i Abuskun 19a/12 

 d.+i Abuskunda 19a/15 
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 d.+i sarıḳ ḳolda 15a/06 

 d.+ni 6b/02 

 [=7] 

derece [< Ar.] derece, kademe, seviye 

 d.+i sabidin 5a/03 

 d.+sidin 6a/01 

 [=2] 

dervāze [< Far.] büyük kapı, kale kapısı 

 d.+niŋ 18b/08 

 [=1] 

deryā [< Far.] deniz 

 d.+yı Ceyḥūnnıŋ 5b/08 

 d.+yı Ceyḥūnnı 17b/14 

 d.+yı Sind 19b/05 

 d.+yı Sinddin 19b/09 

 [=4] 

devlet [< Ar.] devlet, siyasi erk güç; baht açıklığı 

 d. 10a/01, 10a/09, 17a/02, 18a/02, 7b/02 

 d.+de 10a/08 

 d.+i 11b/04 

 d.+i bā-kemāl 15a/10 

 [=8] 

devlet-mend [< Ar. devlet + Far. +mend] devletli 

 d. 14a/01 

 [=1] 



131 

 

devr [< Ar.devr + Tü. -al] (etrafında) dönmek 

 d.-aldı 2b/15 

 [=1] 

dıraḫt [< Far.] ağaç 

 d.+nı 5b/07 

 d.+nıŋ 5b/04 

 [=2] 

dil [< Far.] gönül 

 d. 13a/07 

 d.+ini 16a/09 

 [=2] 

dilāver [< Far.] dilaver, yiğit, yürekli 

 d. 3b/15, 5b/01, 6a/03, 8a/04, 8b/08, 9b/02, 9b/08 

 [=7] 

dín [< Ar.] din; gönül kabülü 

 d. 16a/09 

 d.+i 15a/01, 2a/10, 15a/07 

 d.+i şeriʿāt 15a/08 

 d.+i İslamġa 2a/02 

 [=6] 

díndār [< Far.] dindar, din ehli 

 d. 5a/03 

 [=1] 

Dėb < B >aḳuy Ḫān Alımça Han’ın oğlu 

 D. Ḫ. 4a/06, 4a/09, 4a/10 



132 

 

 [=4] 

diyār [< Ar.] diyar, yurt, memleket 

 d.+ı 3b/13 

 d.+ıda 3b/05 

 d.+ıġa 3a/06, 3a/13 

 [=4] 

Dorbun Bayan Alankoa’nın amcasının oğlu 

 D. B. 6b/09 

 D. B.+dın 6b/08 

 D. B.+ġa 6b/08 

 [=3] 

dost [< Far.] dost, gönülden arkadaş 

 d. 10a/08, 10b/02, 20a/13, 9b/12 

 [=5] 

dostluḳ [< Far. dost + Tü. +luḳ] dostluk 

 d. 19a/05 

 [=1] 

duʿā [< Ar.] dua 

 d. 3a/13 

 d.+sı 14a/13 

 d.+sını 2a/13 

 [=3] 

  duʿā ḳıl- dua etmek 

d. ḳ.-maġay 2b/05 

d. ḳ.-dıŋ 2b/03 
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d. ḳ.-dılar 2a/12, 3a/14, 14a/13 

[=5] 

duḫter [< Far.] kız evlat 

 d.+i ník 6b/06 

 [=1] 

dūr u dırāz [< Far.] çok uzun 

 d. 7b/05 

 [=1] 

dur- durmak 

 d.-ur 4b/03 

 d.-ġan 7b/15, 7b/15 

 [=3] 

Dutum Metin Ḫān Buḳa Han’ın oğlu 

 D. M. Ḫ. 7b/08, 7b/10 

 [=2] 

dūzaḫ [< Far.] cehennem 

 d.+ġa 2b/04 

 [=1] 

düşmen [< Far.] düşman 

 d. 10a/09, 12a/03 

 [=1] 

düşnām [< Far.] sövme 

 d. 14b/13 

 [=1] 

düşnām ḳıl- sövmek, sövüp saymak 
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d. ḳ.–ıp 12a/09 

[=1] 

dünyā [< Ar.] dünya 

 d.+dın 14a/11, 6a/04, 6a/08, 8b/14, 9b/08 

 d.+nıŋ 15a/01 

 [=6] 

E/Ė 

ė- imek, olmak, var olmak 

ė.-di 10a/04, 10a/04, 10a/06, 10a/13, 10b/02, 10b/03, 10b/06, 11a/01, 

11a/03, 11a/08, 11a/10, 11a/12, 11b/01, 11b/15, 11b/15, 12a/01, 12a/07, 

12a/07, 12a/15, 12a/15, 12b/04, 12b/09, 13a/01, 13a/11, 13a/13, 13a/13, 

13a/14, 13b/02, 13b/03, 13b/04, 13b/04, 13b/10, 14a/01, 15a/05, 15a/05, 

15b/01, 16a/02, 16a/03, 16a/05, 16a/05, 16a/07, 16b/08, 16b/10, 16b/11, 

16b/11, 16b/13, 16b/14, 17a/01, 17a/02, 17a/04, 17a/04, 17a/05, 17a/07, 

17a/14, 17a/15, 17a/15, 17b/02, 17b/03, 18a/02, 18a/11, 18a/11, 19a/14, 

19b/02, 19b/03, 20a/01, 20a/05, 20a/05, 20b/11, 20b/11, 20b/13, 3b/03, 

3b/12, 3b/15, 4a/04, 4a/08, 4a/13, 4a/13, 4b/05, 5a/03, 5a/10, 5a/11, 

5a/13, 5b/04, 5b/05, 5b/12, 6a/04, 6a/08, 6a/11, 6b/02, 6b/12, 7b/02, 

7b/02, 7b/03, 7b/04, 7b/06, 7b/07, 7b/09, 7b/11, 7b/13, 7b/14, 8a/02, 

8a/13, 8a/13, 8b/08, 9a/05, 9a/13, 9b/03, 9b/06, 9b/08, 9b/12 

ė.-diler 10b/09, 11b/12, 14b/15, 19a/07, 2b/06, 2b/07, 2b/15, 9b/10, 

9b/10 

 ė.-dim 19b/12, 2b/06 

 [=121] 

Ebozonçar Ḳāān Alankoa’ın oğlu 

 E. Ḳ.7a/11, 7a/12, 7b/01, 7b/02 

 E. Ḳ.+ġa 7b/05 
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 E. Ḳ.+nıŋ 7a/13 

 [=5] 

ebüge [< Mo.] büyükbaba, dede 

 e. 9a/04 

 [=1] 

ecel [< Ar.] ecel, ömrün son bulması 

 e. 4a/11, 7b/05 

 [=2] 

ecmaʿín [< Ar.] hepsi, cümlesi 

 . 1b/10 

 [=1] 

ėçige [< Mo.] baba 

 ė. 9b/01 

 [=1] 

edeb [< Ar.] edep, terbiye 

 e. 7a/05 

 [=1] 

ėge sahip 

 ė. 6b/04/ 20a/15 

 [=2] 

eger [< Far.] şayet, eğer 

 e. 11a/06, 14a/04, 14a/05, 14b/07, 17b/11, 19b/06, 1b/04, 2b/10 

 [=8] 
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eşhel [< Ar.] elâ gözlü 

 e.+i çeşm 9a/10, 9a/13 

 [=2] 

ehlíye [< Ar.] alışık olan, alışkın 

 e.+si 3b/07 

 [=1] 

ekābir [< Ar.çkl.] büyük adamlar, ileri gelenler 

 e. 18b/11, 18b/11, 18b/15 

 [=3] 

ėken iken 

 ė 15b/04, 19b/12 

 ė.+sėn, 19b/15 

 [=3] 

ėkki iki 

ė. 10b/08, 10b/12, 11a/01, 11a/12, 11a/14, 12b/12, 13b/12, 14b/05, 

15b/04, 16b/11, 17a/08, 17b/12, 17b/13, 19a/05, 19b/02, 1b/06, 2a/01, 

2a/02, 3b/15, 4a/13, 4a/14, 6a/14, 6b/09, 7a/04, 7b/06 

 ė.+niŋ 14b/06 

 [=26] 

ėkkinçi ikinci 

 ė. 20b/14, 20b/15, 3b/09, 3b/14, 4b/07, 5b/10, 7a/09, 8a/06, 8a/14, 8b/10, 

9a/07, 9b/07 

 [=12] 

ekśer [< Ar.] en çok, daha ziyade 

 e. 9a/06 
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 [=1] 

ėl il, ülke, memleket 

ė. 11b/06, 12a/13, 12a/13, 13a/02, 13b/14, 13b/15, 3b/08, 4b/14, 5a/14, 

6a/06, 6b/12, 6b/14, 8a/03, 8a/08, 8b/06, 8b/15, 12b/14, 17a/01, 12b/01 

 ė.+niŋ 17b/15, 18a/08 

 [=23] 

ėlçi elçi, bir devleti diğer bir devlet katında temsil eden kimse 

 ė. 11a/04, 13a/05, 13a/06, 14a/03, 15b/10, 15b/12, 18a/07, 18b/10, 

20a/11 

 ė.+ge 20a/11 

 ė.+ler 15b/15, 16a/10 

 ė.+ni 18a/07 

 ė.+niŋ 11a/09, 6a/02 

 ė.+si 20a/12 

 ė.+sini 8b/09 

 [=17] 

Ėlçide Noyan Kaçiyun’un oğlu 

 Ė. N. 9b/08 

 Ė. N.+ġa 9b/09 

 [=2] 

elençüg [< Mo.] dede 

 e. 9a/03 

 [=1] 

Ėlḫān Tengiz Han’ın oğlu 

 Ė. 6a/10 
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 Ė.+nı 6a/10 

 Ė.+nıŋ 6a/12, 6a/13, 6a/14 

 [=5] 

ėlig el 

 ė. 17a/11 

 [=1] 

el-ḳıṣṣa [< Ar.] kıssa; sözün kısası, özetle, sonra 

 e. 13b/10, 14a/02, 15a/11, 18b/15, 19a/01, 20b/09, 2b/13, 2b/15, 18b/05 

 [=9] 

ėllig elli 

 e. 15b/15, 16a/14, 17b/02, 2a/01, 2a/01, 2a/02, 2a/03 

 [=7] 

em- emmek 

 e.-di 4b/12 

 e.-medi 4b/10 

 e.-mesmem 4b/12 

 [=3] 

ėmdi şimdi, şu anda 

 ė. 7a/02, 19a/10, 19b/12, 19b/14, 20a/01 

 [=5] 

emír [< Ar.] emir, bey 

 e.+e 17b/03 

 [=1] 
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Emir Ebū Müslim Mervezí Merv’de doğan Ebû Müslim İslâm tarihinin önemli 

şahsiyetlerindendir 

 E. E. M. M.7b/03 

 [=1] 

emvāl [< Ar.] mallar, mülkler 

 e.+dın 16a/07 

 e.+i ferāvān 15b/15 

 [=2] 

enʿām [< Ar.] at, deve vb. hayvanlar 

 e. 10b/15 

 [=1] 

enarallāhu burhānehu [< Ar.] “Allah kanıtlarını aydınlatsın” anlamında 

kullanılan söz 

 e. 6a/02 

 [=1] 

enbiyā [< Ar.] peygamberler 

 e.+ġa 1b/08 

 [=1] 

endām [< Ar.] endam, beden, boy 

 e.+ı 3a/04 

 e.+ları 3a/03 

 [=2] 

endek [< Far.] az, azıcık, biraz.  

 e. 12a/07, 17a/04, 17a/05 

 [=3] 
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ėnege süt anne 

 e. 10a/09 

 [=1] 

engíz [< Far.] 

engíz ḳıl- gürültü yapmak 

e. ḳ.-ıp 6b/13 

[=1] 

Enis Ḫān Tatar Han’ın neslinden gelen han 

 E. Ḫ. 4b/03 

 [=1] 

ėr- ermek, olmak, imek 

 e.-di 12b/11, 13b/09, 16a/13, 19b/07, 4b/06, 4b/13, 5a/15, 8a/06, 8b/09, 

9a/06 

 e.-diler 13a/12, 2a/01, 4b/14, 6b/02 

 e.-miş 13b/15 

 e.-se 17a/09, 18a/08, 2b/04, 2b/12, 3a/02, 4a/12, 4b/14, 5b/03, 6a/04, 

6a/07, 6a/10, 7a/08, 7b/05, 7b/08, 8b/13 

 e.-ür 14a/07, 1b/03, 3b/14, 8b/11, 9a/02, 9a/03, 9a/04, 9a/09, 9a/12, 

9a/14, 9b/01, 1b/01 

 [=42] 

Ergineḳol dağ ismi 

 E. 6b/02 

 [=1] 

eśer [< Ar.] iz, nişan 

 e.+i 16b/05 
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 [=1] 

Esid Ḳabalıḳ yer adı 

 E. Ḳ. 13b/14 

 [=1] 

esír [< Ar.] 

 esír ḳıl- esir etmek 

 e. ḳ.-dı 19a/01 

 [=1] 

ėşit- işitmek 

 i.-çe 16b/01 

 ė.-ip 11a/07, 15a/05, 19b/12, 7b/04 

 ė.-medi 12a/03 

 ė.-meyler 17b/08 

 ė.-ti 13a/15, 18a/08, 2b/12 

 ė.-tiler 2b/04 

 ė.-gendin 19b/14 

 ė.-genni 17b/08 

 [=13] 

eşrāf ileri gelenler 

 e. 18b/15 

 [=1] 

eşrāfāt [< Ar.] ileri gelenler 

 e. 18b/11 

 [=1] 
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ėt- etmek, yapmak 

 ė.-ip 3b/05, 7a/08, 18b/02, 8b/06 

 [=4] 

evbāş [< Ar.] çapkın 

 e. 18a/07 

 [=1] 

evlād [< Ar.] çocuklar, evlad 

 e.+ı 8a/14, 8a/15 

 e.+ım 2b/01 

 [=3] 

evvel [< Ar.] evvel, önce, eski 

 e. 13a/01, 20b/14, 3b/09, 3b/14, 4b/06, 5b/10, 7a/06, 7a/13, 8a/06, 8a/13, 

8b/10, 9a/06, 9b/07 

 e.+din 6b/15 

 e.+dür 1b/02 

 e.+ki 5a/10 

 [=16] 

ey ey (ünlem) 

e. 12a/03, 12a/05, 12a/06, 15a/01, 16b/03, 16b/03, 17a/12, 17b/07, 

17b/11, 18a/03, 18b/03, 19b/11, 19b/14, 19b/15, 2a/09, 2b/01, 2b/09, 

2b/10, 2b/11, 4b/11, 6b/15 

 [=21] 

eymen [< Ar.] hayırlı, talihli 

 e.+i 3a/15 

 [=1] 
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eyyuhel kufrete uḳtulu elfecrete [< Ar.] “Ey kâfirler bu sapkınları öldürün!” 

 e. 17b/09, 18a/03 

 [=1] 

ez [< Far.] “-den, dan” manasına gelir 

 e. 16a/04 

 [=1] 

F 

fat [< Iran] [bk. pat] çabuk, hemen, çok geçmeden (bk. Jarring, 224; krş. ÇUy, 

pat. “çabuk, hemen”; UTİL, 177) 

 f. 15a/08, 15a/01 

 [=2] 

fācir [< Ar.] kötü işler yapan, zinâ ve işrete düşkün olan 

 f. 14b/11 

 [=1] 

fāní [< Ar.] fani, ölümlü, geçici 

 f.+din 3b/11 

 [=1] 

fāriġ [< Ar.] 

 fāriġ bol- rahatlamak 

 f. b.-dılar 4b/15 

 f. b.-dı 14a/14 

 [=2] 

fāsıḳ [< Ar.] Allah’ın emirlerini tanımayan, günahkâr 

 f.+larnı 18a/04 

 f.+nı 4b/13 
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 [=2] 

fāyeliġ [Far. fāye + Tü. +liġ] rütbeli, dereceli [bk. pāye] 

 f. 11b/05 

 [=1] 

Fenaket Fenaket şehri 

 F. 18a/10 

 F. +ġa 18a/06 

 F. +ke 17b/01 

 [=3] 

ferāmuş [< Far.] 

ferāmūş ḳıl- unutmak 

f. ḳ. –ıp 10a/11 

[=1] 

ferāvān [< Far.] çok 

 f. 10b/10, 6a/12 

 [=2] 

fermān [< Far.] ferman, buyruk 

 f.+ı 5a/14 

 [=1] 

ferzend [< Far.] çocuk, oğul 

 f. 6b/09 

 f.+i 10b/03 

 f.+leriniŋ 10a/06 

 [=3] 

fesād [< Ar.] fesat, fitne 
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 f. 12a/01, 16b/04, 4b/04 

 [=3] 

fetḥ [< Ar.] fetih, açma, açılma 

 f. 18a/10, 19a/06, 18b/06, 18b/06, 18b/07, 19a/03, 19b/01, 20a/03 

 [=8] 

 fetḥ ḳıl- zapt etmek, ele geçirmek 

f. ḳ.–ıp 20a/03 

[=1] 

fetḥ bol- zapt etmek, ele geçirilmek 

f. b.–dı 18a/10, 19a/06 

f. b.-madı 19a/03 

[=3] 

fetvā [< Ar.] fetva, şerî karar 

 f. 16a/08, 16a/09, 16a/13 

 f.+larnı 16a/12 

 [=4] 

fevt [< Ar.] 

fevt bol- kaçırmak, elden kaçımak 

f. b.-dı 19a/15, 4a/15, 6a/10 

[=3] 

fırṣāt [< Ar.] fırsat 

 f.+da 15a/08 

 [=1] 

fikr [< Ar.] 

fikr ḳıl- düşünmek 
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f. ḳ.-may 16a/13 

 [=1] 

fitne [< Ar.] fitne, karışıklık 

 f. 12a/01, 16b/03, 4b/04 

 f.+ge 12a/14 

 [=4] 

fiyāz [< Far.] soğan [bk. piyāz] 

 f.+ı 7b/14 

 [=1] 

fūşíde [< Far.] 

fūşíde ḳıl- gizlemek 

f. ḳ.-dı 3a/05 

[=1] 

fūṭa [< Ar.] peştamal, kuşak 

 f.+sını 16b/02 

 [=1] 

Futula Ḳāān Kabul Han’ın dördüncü oğlu 

 F. Ḳ. 8b/10, 8b/13, 8b/14 

 [=3] 

G/Ġ 

ġāfil [< Ar.] gaflette olan, dikkatsiz 

 ġ. 11a/08, 11a/10, 14a/09, 8a/02 

 [=4] 
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gāhí [< Far.] bazen, ara sıra 

 k. 9a/11 

 [=1] 

ġalebe [< Ar.] 

ġalebe ḳıl- galip gelmek, yenmek 

ġ. ḳ.-dı 14b/11 

[=1] 

ġālib [< Ar.] 

 ġālib kėl- kazanmak 

 ġ. k.-ip 10a/12, 6b/04 

 ġ. k.-di 11a/11, 14a/09, 14a/10, 17a/06, 6a/13, 9b/03, 9b/04,19b/04 

 [=10] 

ġam [< Ar.] gam, kaygı, keder 

 ġ. 14a/10 

 ġ.+ı 12a/12 

 [=2] 

ġaraż [< Ar.] gaye, istek, meyil 

 ġ. 20a/01 

 [=1] 

ġāret [< Ar.] 

ġāret ḳıl- yağma etmek, talanlamak 

ġ. ḳ.-ıp 11a/03 

ġ. ḳ.-dı 11a/05 

[=2] 

 



148 

 

ġāyet [< Ar.] gayet, nihayet, son; son derece 

 ġ. 2a/05 

 [=1] 

ġayret [< Ar.] 

ġayret ḳıl- çalışmak, çabalamak 

ġ. ḳ.-ıp 12a/04 

[=1] 

ġażab [< Ar.] dargınlık, kızgınlık 

 ġ.+ı 18b/10 

 ġ.+ıġa 18a/09 

 [=2] 

Ġazne Afganistanda bir şehir 

 Ġ. 19b/02 

 [=1] 

Ġoŋrat kabile adı 

 Ġ. 20b/12 

 [=1] 

Ġor Yafes’in oğlu 

 Ġ. 3b/10 

 [=1] 

ġuma [< Mo.] kuma, cariye 

 ġ. +sı 20b/11 

 [=1] 
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gümān [< Far.] şüphe 

 g.+ıŋızlar 7a/02 

 [=1] 

gūn-ā-gūn [< Far.] türlü türlü, çeşitli 

 g. 14b/07 

 [=1] 

Gurbesun Nayman hükümdarı Tayang Han’ın annesi 

 G. 12a/05 

 [=1] 

Ġur Batı Afganistan’da Helmand vadisi ile Herat arasında bir vilayet 

 Ġ. 17b/06 

 [=1] 

ġurūr [< Ar.] gurur, kendini beğenmişlik 

 ġ. 16a/04 

 ġ.+i Ġazne 14a/02 

 [=2] 

ġuṣṣa [< Ar.] keder, tasa 

 ġ.+dın 14a/10 

 [=1] 

gümrāh [< Far.] yolunu şaşırmış, doğru yoldan ayrılmış 

 g.+lar 2a/06 

 g.+lardın 2a/08 

 [=2] 

gürūh [< Far.] topluluk, cemaat 

 g.+i bí-şükūh 2a/05 
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 g.+i bí-şükūhnıŋ 2a/09 

 [=2] 

Güyük Ögedey’in oğlu ve halefi 

 G. 4a/11, 4a/11 

 [=2] 

H/Ḫ/Ḥ 

ḫaber [< Ar.] haber, bilgi 

 ḫ. 11a/02, 11b/09, 12b/10, 15a/03, 18a/13, 20a/07 

 ḫ.+ini 15a/05, 16b/01 

 [=8] 

ḫaber-dār [Ar. ḫaber + Far +dār] 

 ḫaber-dār bol- haberdar olmak 

 ḫ. b.-dı 16b/01 

 [=1] 

Ḫabeş Habeşistan halkından olan kişiler 

 Ḫ. 3a/06 

 [=1] 

ḫacil [< Ar.] küçük düşüp utanmış, mahçup olmuş (kimse) 

 ḫ. 10b/12 

 [=1] 

ḥadd [< Ar.] sınır, nihayet 

 ḥ.+ide 19b/02 

 ḥ.+idin 14a/04 

 [=2] 
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ḥaḳ [< Ar.] hak, doğruluk 

 ḥ. 10a/10, 14b/11 

 [=2] 

Ḥaḳ Subḥānehu ve Teʿālā kusursuz ve noksansız yüce Allah.  

 Ḥ. S. T.5b/09 

 Ḥ. S. T.dın 2a/10 

[=2] 

Ḥaḳ Teʿālā yüce Allah 

 Ḥ. T.2a/12 

 [=1] 

ḥaḳgūyluḳ [< Far. ḥaḳgūy + Tü. +luḳ] doğruyu söyleyen 

 ḥ.+ġa 14b/09 

 [=1] 

ḥākim [< Ar.] hakim, hüküm veren 

 ḥ. 17a/15 

 ḥ.+i 18a/07, 18a/10 

 [=3] 

ḥāl [< Ar.] hal, durum, vaziyet 

 ḥ. 14a/02, 15a/09, 16b/06 

 ḥ.+imni 7a/03 

 [=4] 

Ḫalaç Yafes’in oğlu 

 Ḫ. 3b/10, 5b/02 

 [=2] 
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ḫalāṣ [< Ar.] 

ḫalāṣ ḳıl- kurtarmak 

ḫ. ḳ.-dı 10b/01, 10b/04, 17a/08 

[=3] 

ḫalāyıḳ [< Ar. çkl.] mahluklar, insanlar 

 ḫ. 5a/02 

 [=1] 

ḥālet [< Ar.] hal, durum, vaziyet 

 ḥ.+de 16b/12, 5a/01 

 [=2] 

ḫālí [< Ar.] boş, tenha 

 ḫ. 10b/10, 10b/11 

 [=2] 

ḫalḳ [< Ar.] halk, ahali 

 ḫ. 1b/06, 5a/02 

 ḫ. +ı 3b/05, 8b/07, 20a/15, 8a/10, 20a/15 

 ḫ. +ını 4a/05, 20b/05, 8a/10 

 ḫ. +nı 4b/06, 6a/05 

 [=12] 

Ḥām Hz. Nuh’un oğlu 

 Ḥ. 3a/03, 3a/06 

 Ḥ. +nı 3a/05 

 [=3] 
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ḥamíd [< Ar.] övülmeye değer 

 ḥ. 17b/04 

 [=1] 

ḥāmile [< Ar.] hamile 

 ḥ. 6b/11, 7a/01 

 [=2] 

ḥamle [< Ar.] 

ḥamle ḳıl- ileri atılmak 

ḥ. ḳ.-ıp 19b/08 

[=1] 

ḫān [< ET < Far.] han, hakan, hükümdar 

ḫ. 5b/08, 8a/11, 8a/11, 8b/05, 10b/03, 10b/11, 11a/05, 11a/11, 11a/15, 

11b/05, 11b/09, 11b/70, 12a/01, 12a/03, 12a/05, 12a/14, 12b/04, 12b/05, 

13b/05, 14a/04, 14a/08, 18a/05, 18a/07, 18a/08, 19a/02, 19a/03, 19a/05, 

20a/06, 20a/10, 20a/10, 20a/11, 20a/12, 20b/01, 20b/10, 4a/01, 4a/05, 

4a/06, 4a/06, 4a/07, 4a/11, 4a/12, 4a/12, 4a/13, 4a/14, 4b/02, 4b/03, 

4b/05, 4b/05, 4b/08, 5a/08, 5a/10, 5a/10, 5a/12, 5b/03, 5b/07, 5b/11, 

5b/11, 6a/03, 6a/06, 6a/07, 6a/08, 6a/09, 6a/10, 6a/12, 6b/05, 6b/08, 

6b/09, 7a/14, 8a/03, 8a/04, 8a/08, 8b/05, 8b/08, 8b/12, 8b/15, 9a/01, 

9b/02, 9b/12 

 ḫ.+ı 8b/09, 8b/14, 9b/03 

 ḫ.+ı ögeteyni 19a/04 

 ḫ.+ını 13a/12 

 ḫ.+an 7a/13 

 ḫ.+dın 11b/70 

 ḫ.+ġa 11a/13, 11b/09, 12b/01, 12b/06, 16b/05, 4a/11, 5a/11, 8a/13 
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 ḫ.+nı 4a/12, 6a/06 

 ḫ.+nıŋ 4b/08, 11b/01, 11b/09, 12b/14, 13a/14, 15a/15, 18b/12, 4b/01 

 [=109] 

ḫānde [< Far.] 

ḫānde ḳıl-. gülmek 

ḫ. ḳ.-dı 3a/03 

[=1] 

ḫāne [< Far.] ev, hane, mesken 

 ḫ.+i Ḫüda 18b/14 

 [=1] 

ḫānlıḳ [< Far. ḫān + Tü. +lıḳ] hanlık 

 ḫ. 10a/07, 4b/02, 6a/04, 6a/09, 8a/11 

 ḫ.+ıġa 7b/12 

 ḫ.+ġa 6a/08 

 [=7] 

ḫānmān [< Far.] ev bark, ocak 

 ḫ.+ımnı 11a/05, 11a/06 

 [=2] 

ḫarāc [< Ar.] haraç, müslüman olmayanlardan alınan vergi 

 ḫ. 13a/14, 13b/03, 13b/13, 14a/03 

 [=4] 

Ḫarçin Ḳuyçuyut Kaydu Han’ın oğlu 

 Ḫ. Ḳ.8a/07 

 [=1] 
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ḥareket [< Ar.] 

ḥareket ḳıl- davranışta bulunmak 

ḥ. k.-ur 12a/07 

[=1] 

ḥarem [< Ar.] harem, kutsal alan 

 ḥ.+i 2b/14 

 [=1] 

Ḫarezem Harezm (bölge adı)  

 Ḫ. 15b/12, 19a/02, 19a/08 

 Ḫ.+din 20a/04 

 Ḫ.+ide 17b/13, 19a/07, 19a/11 

 Ḫ.+ni 20a/04 

 Ḫ.+idin 19a/08 

 Ḫ.+iġa 18b/08 

 [=10] 

Ḫarezem Şāh Harezm Devleti’nin hükümdarına verilen unvan 

 Ḫ. Ş.16b/12, 17b/01 

 Ḫ. Ş.nıŋ 15a/15, 16a/02 

 Ḫ. Ş.+ġa 18a/09, 17a/06 

 [=6] 

ḫar-gāh [< Far.] büyük çadır, otağ 

 ḫ. 10b/11 

 ḫ.+ġa 10b/11 

 [=2] 
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ḫar-vār [< Ar.] eşek yükü 

 ḫ. 17a/05 

 [=1] 

ḥased [< Ar.] 

 ḥased ḳıl- kıskanmak 

 ḥ. ḳ.-ıp 10b/05 

 [=1] 

ḥaşmet [< Ar.] haşmet, büyüklük, heybet 

 ḥ. 4b/05, 6a/09, 16a/03 

 [=3] 

ḫātem [< Ar.] en son 

 ḫ. 1b/08 

 [=1] 

ḫātūn [< ET < Far.] hatun, kadın, zevce 

 ḫ. 12a/05, 7b/11, 8a/02 

 ḫ.+ı 10a/13, 13b/07, 20b/11, 20b/11 

 ḫ.+ıdın 7b/10, 9b/06 

 ḫ.+ıġa 10b/07 

 ḫ.+ınıŋ 7b/09, 9a/05 

 ḫ.+ları 5a/10 

 ḫ.+u 5a/12 

 ḫ.+unıŋ 5a/10 

 [=15] 
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ḫavf [< Ar.] korku 

 ḫ.+ı 16a/10 

 [=1] 

ḫayāl [< Ar.] hayal, istek, düşünce 

 ḫ. 16a/13 

 [=1] 

 ḫayāl ḳıl- hayal kurmak 

ḫ. ḳ.-adur 15b/03 

[=1] 

ḫayme [< Ar.] çadır 

 ḫ. 10b/11, 10b/11 

 [=2] 

ḫāżır [< Ar.] hazır, mevcut, amade 

 ḫ. 14b/03, 14b/04, 17a/13, 17b/12 

 [=4] 

ḫāżır ḳıl- hazır hale getirmek 

ḫ. ḳ.-dı 4b/15, 6b/14 

[=2] 

ḫāżır bol- hazır olmak 

ḫ. b.-dılar 14b/04 

ḫ. b.-sun 14b/03 

[=2] 

ḥāzime [< Ar.] akıllı, ileri görüşlü 

 ḥ. 10a/06 

 [=1] 
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ḫazíne [< Ar.] hazine 

 ḫ. 19a/15 

 ḫ.+ge 15b/02, 15b/03 

 [=3] 

ḥażret [< Ar.] hazret, saygı, saymak üzere büyüklere verilen unvan, sayın 

 ḥ.+i 1b/05, 2a/07, 2a/10, 2a/12, 2b/08, 2b/08, 2b/09, 3a/09, 3a/14, 3a/14, 

3b/06, 3b/08 

 ḥ.+i Şeyḫ 19a/11 

 ḥ.+i Şeyḫġa 19a/08 

 ḥ.+i pādişāhġa 15b/05 

 ḥ.+i imām 14b/13 

 [=16] 

Ḥażret-i İmām ʿAlā üd’dín Muḥammedí Ḫotení Harezmin ünlü şahı 

 Ḥ. İ. ʿA. M. Ḫ.14b/08, 14b/11, 15a/02 

 [=3] 

Ḥażret-i Muḥammed Peygamber efendimiz Hz. Muhammed 

 Ḥ. M. 3a/10 

 [=1] 

Ḥażret-i Muḥammed Mustafa sallallahu ʿaleyhi ve sellem Allah’ın selamı 

onun üzerine olsun 

 Ḥ. M. M.+din 15a/11 

 Ḥ. M M.+niŋ 14b/12 

 [=2] 

Ḥażret-i Nūh Nuh peygamber 

 Ḥ. N.1b/13, 2a/06, 2b/04, 3a/02, 3a/05, 3a/15, 2b/02 
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 Ḥ. N.+nıŋ 3b/02 

 [=7] 

Ḥażret-i Sām Hz. Nûh’un oğlu.  

 Ḥ. S.+ġa 3a/11 

 [=1] 

Ḥażret-i Yāfeś Hz. Nûh’un oğlu 

 Ḥ. Y.3a/13 

 [=1] 

Ḥażret-i Şeyḫ Necmeddin fıkıh, tefsîr, hadîs âlimlerinden ve evliyânın 

büyüklerinden 

 Ḥ. Ş. N.19a/07 

 [=1] 

helāk [< Ar.] 

 helāk bol- helak olmak 

 h. b.-maġay 2b/06 

 h. b.-dı 3b/07 

 [=2] 

 helāk ḳıl- mahfetmek 

h. ḳ.-dı 2a/14 

[=1] 

helāk bol- mahfolmak 

h. b.-maġay 2b/06 

h. b.–dı 3b/07 

[=2] 
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ḥelālle- [< Ar.] helallemek 

 ḥ. 16a/10 

 ḥ.-diler 12a/08 

 [=2] 

hem [< Far.] hem, kuvvetlendirme, bağlama edatı 

h. 10b/03, 10b/04, 11b/09, 11b/11, 12a/06, 12b/10, 15b/04, 17a/07, 

1b/06, 20a/04, 20a/04, 20a/08, 20a/11, 6a/05, 8a/14, 8b/04, 9b/04 

 [=17] 

hemdín [< Far. hem + Ar. dín] dinleri bir olan 

 h.+din 5a/06 

 [=1] 

heme [< Far.] cümle, hep 

 h. 10a/03, 10a/05, 13a/06, 17b/13, 2b/03, 3a/06, 5a/02 

 h.+i 6b/13, 7a/12 

 [=9] 

hemín [< Far.] hemen 

 h. 17a/13 

 [=1] 

hem-rāh [< Far.] yoldaş, yol arkadaşı 

 h. 17a/04, 18a/13 

 h.+larnıŋ 16a/15 

 [=3] 

 hem-rāh ḳıl- yoldaş yapmak 

h. ḳ.-ıp 18a/13 

[=1] 
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her [< Far.] her, bütün, cümle 

h. 10b/12, 14b/03, 15a/07, 15a/09, 17a/04, 17a/08, 17a/09, 18a/11, 

20b/09, 20b/11, 2b/15, 3b/01, 7a/04 

 [=13] 

hergíz [< Far.] asla, hiçbir zaman 

 h. 4b/11 

 [=1] 

heybet [< Ar.] heybet, azamet 

 h. 8a/12 

 [=1] 

hey’et [< Ar.] görünüş, durum 

 h. 9a/13 

 [=1] 

Ḫıtay yer adı 

 Ḫ. 13b/10, 13b/15, 8b/03, 8b/08, 8b/14, 9b/03 

 Ḫ.+dın 14a/13 

 Ḫ.+ġa 5b/08, 8b/13 

 Ḫ.+nı 14a/15 

 Ḫ.+nıŋ 13a/12 

 [=11] 

ḫıẕmet [< Ar.] iş, iş görme 

 ḫ.+ge 13b/15 

 [=1] 

hėç [< Far.] hiç, yok denecek kadar az 

 h. 12a/06, 12a/12, 15b/02, 2a/08, 2a/10, 3a/07 
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 [=6] 

hiçbir hiçbir 

 h.+i 2a/11 

 [=1] 

ḫilāfet [< Ar.] halifelik, birinin yerini tutma 

 ḫ. 1b/11, 1b/12 

 [=2] 

ḥimāyet [< Ar.] himayet, koruma, korunma 

 ḥ. 1b/09 

 [=1] 

Ḥin Hindistan 

 Ḥ. 11b/03 

 [=1] 

hindū [< Far.] Hintli 

 h. 16a/04 

 [=1] 

Hindustān Hindistan 

 H. 20a/02 

 [=1] 

hirās [< Far.] korku, korkma 

 h. 17b/10, 17b/12 

 [=2] 

ḫiṣāl [< Ar.] huylar, ahlaklar 

 ḫ. 6b/06 

 [=1] 
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ḥiṣṣe [< Ar.] 

hiṣṣe ḳıl- pay yapmak, hisse yapmak 

ḥ. ḳ.-ıp 4a/14 

[=1] 

ḫíşāvend [< Ar.] akraba, soysop 

 ḫ. 10a/03, 16a/02 

 ḫ.+leridin 5b/03, 6a/14 

 [=4] 

ḫiṭāb [< Ar.] hitap, sesleniş 

 ḫ. 2a/08, 2a/11, 16a/06 

 [=3] 

ḫoş [< Far.] hoş, güzel 

 ḫ. 11a/08, 13a/06, 15b/06, 16b/06, 9a/13 

 [=5] 

Ḫocend Hocent, Türkistan’ın Fergana vadisinde, Sirderya kıyısıda eski bir şehir 

 Ḫ. 17b/01, 18a/06, 18a/07, 18a/10, 18a/10 

 Ḫ. +ġaça 14a/06 

 [=6] 

Ḫorāsān Horasan, İran’ın kuzeydoğu ve doğusunda yer alan bölgeye verilen 

isim 

 Ḫ. 14a/02, 17b/14 

 Ḫ.+nı (20a/03 

 [=3] 
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Ḫoten Çin’e bağlı Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin (Doğu Türkistan) 

güneybatısında İpek Yolu’nun Taklamakan güney güzergâhı üzerinde yer alan 

tarihi bir vaha şehridir 

 Ḫ. 14b/02, 14b/02 

 Ḫ.i 14b/05 

 [=3] 

ḫūb [< Far.] hoş, iyi, güzel 

 ḫ. 3b/08, 9b/09 

 [=2] 

Ḫudā-yı Teʿālā [< Far.+ Ar.] Yüce Allah 

 Ḫ. T.10b/01, 17b/15 

 [=2] 

Ḫudā-yı Tebāreke [< Far. Ḫudā + Ar. Tebāreke] Yüce Allah 

 Ḫ. T.6b/03, 12b/15, 14a/12 

 [=3] 

Ḫudā-perest [< Far.] Tanrı’ya inanan 

 Ḫ.5a/03 

 [=1] 

Ḫudāyā [< Far. Ḫudā + Ar. yā] Ey Tanrı 

 Ḫ. 1b/04, 2a/09 

 [=2] 

ḥudūd [< Far.] hudud, sınırlar 

 ḥ.+ıda 13b/14 

 [=1] 
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ḫulāṣā [< Ar.] sözün kısası, sonuç olarak 

 ḫ. 7a/12 

 [=1] 

ḫurrem [< Far.] şen, güleryüzlü 

 ḫ. 16b/06 

 [=1] 

ḫuşk [< Far.] 

ḫuşk ḳıl- kurutmak 

ḫ. ḳ.-dı 19b/10 

[=1] 

ḫūy [< Far.] huy, yaratılış, mizaç 

 ḫ.+ı 18a/08 

 [=1] 

ḥużūr [< Ar.] huzur, önemli bir makamın veya kişinin var olduğu, bulunduğu 

yer, o makam veya şahsın önü, katı 

 ḥ.+ıġa 5b/13 

 [=1] 

ḥükm [< Ar.] 

ḥükm ḳıl- hükmetmek, emir vermek 

ḥ. ḳ.-dı 16a/14 

[=1] 

Ḥüsameddin Mesʿud kişi adı 

 Ḥ. M.+nı 17b/06 

 [=1] 
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ʿI/I 

ʿIraḳ Irak 

 ʿI. 17a/13, 18a/04 

 ʿI.+ġa 17b/12  

 ʿI.+nı 17b/14 

 [=4] 

İ/ʿİ/Í 

iber- göndermek, sevk etmek 

i.-di 11a/04, 12a/08, 13a/06, 13b/11, 14a/03, 16a/12, 19a/03, 20a/11, 

20a/11, 3a/13, 5a/12 

 i.-diler 16b/07 

 i.-iŋler 15b/14 

 i.-ip 2a/13, 13a/05, 17a/01, 18a/15 

 i.-ipdür 10a/01 

 [=17] 

İblís [< Ar.] İblis, şeytan, hilekar 

 İ. 2a/15 

 İ.+din 2b/04 

 [=2] 

ibn [< Ar] oğul 

 i.+i Yāfeś 4a/07 

 i.+i Bartan Bahādur 9a/15, 9b/14 

 i.+i Alımça Ḫān 4b/04 

 i.+i Mengli 6b/05 

 i.+i Nūh 3a/12 
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 i.+i Ḳabul 8b/12 

 i.+i Ḳabul Ḫān 9a/15 

 i.+i Temürtaş 6b/05 

 i.+i Yesügey Bahādur 9b/13 

 [=11] 

ibtidā [< Ar.] başlangıç 

 i.+sı 1b/02 

 [=1] 

icābet [< Ar.] 

icābet ḳıl- kabul etmek 

i. ḳ.-ıp 2a/13 

[=1] 

iç iç, dış karşıtı, insanın manevi varlığıyla ilgili olan,  

 i.+ide 10a/15 

 i.+ideki 10a/02 

 i.+ige 5b/04 

 i.+imge 7a/06 

 [=4] 

iç- içmek 

 i.-ip 16a/12 

 [=1] 

içgeri içeri 

 i. 13b/06, 13b/07 

 [=2] 
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İdi Ḳut Uygurların reisi 

 İ. Ḳ.13b/01 

 [=1] 

ihānet [< Ar.] ihanet 

 i. 2a/05 

 [=1] 

iḥsān [< Ar.] ihsan, iyilik etme 

 i. 10a/09 

 i.+ın 10a/10 

 [=2] 

 iḥsān kıl- iyilik etmek 

 i. ḳ.-dı 10b/15 

 [=1] 

iḥtiyāc [< Ar.] ihtiyaç, gereksinim 

 i. 3b/01 

 [=1] 

iḫtiyār [< Ar.] seçme, kendi arzusuyla hareket etme 

 i. 15a/05 

 [=1] 

 iḫtiyār ḳıl- seçmek, tercih etmek 

i. ḳ.-ıŋlar 14b/05, i. -dı 17b/03 

[=2] 

ilāhí [< Ar.] Ey Allahım 

 i. 1b/03, 1b/06, 2a/08 

 [=3] 
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ilgeri ileri 

 i. 12a/08, 14a/04, 14a/05 

 [=3] 

iltifāt [< Ar.] iltifat, ilgi, meyl 

 i. 19a/04 

 [=1] 

iltimās [< Ar.] 

iltimās ḳıl- kayırmak 

i. ḳ.-dı 3a/13 

[=1] 

imām [< Ar.] imam, hoca 

 i. 14b/03, 14b/04, 14b/14, 14b/15 

 i.+larnıŋ 14b/10 

 i.+larnı 15a/03 

 [=6] 

ímān [< Ar.] iman, dînî inanç 

 i.+ıdın 2a/12 

 [=1] 

İnalcıḳ şehzade, derebey adı 

 İ. 16a/01, 16a/06 

 İ.+ġa 16a/02 

 [=3] 

inde- çağırmak 

 i.-di 2a/04 

 [=1] 
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ini kardeş, küçük kardeş 

 i. 12a/13, 8a/03 

 i.+leriŋe 8b/07 

 i.+si 11a/03, 12a/15, 12b/04, 5a/04, 5a/05, 6a/04, 6a/06, 9b/01 

 i.+sige 12a/11 

 i.+sini 8b/06 

 [=13] 

inḳıyād [< Ar.] 

inḳıyād ḳıl- boyun eğmek 

i. ḳ.-ıp 5a/15 

[=1] 

ins [< Ar.] insan 

 i. 1b/06 

 [=1] 

intihā [< Ar.] son, sona erme 

 i.+sı 1b/02 

 [=1] 

İran İran 

 İ. 15b/09 

 İ.+nı 3a/11, 15a/14 

 [=3] 

İrtiş nehir adı 

 İ. 13a/03 

 İ.+niŋ 13a/07 

 [=2] 
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islām [< Ar.] İslam, İslamiyet 

 i.+nı 2a/10, 5a/08 

 [=2] 

ism [< Ar.] isim, ad 

 i.+ni 3b/02, 3a/15, 3a/15 

 [=3] 

istiġfār [< Ar.] istiğfar, tövbe etme 

 i.+ġa 2b/12 

 [=1] 

iş iş; davranış, hareket 

 i.+niŋ 14b/05 

 i. 20a/14, 2b/02, 2b/03, 7a/02, 11b/01 

 i.+din 6b/15 

 i.+i 2b/01 

 i.+niŋniŋ 2b/02 

 i.+im 18b/11 

 [=10] 

it it, köpek 

 i. 2b/10, 5b/03 

 i.+din 2b/11 

 i.+ġa 2b/09 

 [=4] 
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ʿitā [< Ar.] 

ʿitā ḳıl- vermek 

ʿi. ḳ.-dı 3b/06, 4b/10, 5b/10, 8a/13 

[=4] 

iṭāʿat [< Ar.] itaat 

 i. 11a/07, 11b/12, 13a/05, 16a/08 

 [=4] 

İt Baraḳ Oğuz Han’a zorbalık eden hükümdarın ismi 

 İ. B.+nıŋ 5b/03 

 [=1] 

iʿtibār [< Ar.] itibar, saygı görme, saygı gösterme 

 i.+ı 7a/15 

 [=1] 

iʿtirāż [< Ar.] 

iʿtirāż ḳıl- karşı çıkmak 

i. ḳ.-dı 15a/08 

[=1] 

ittifāḳ [< Ar.] 

ittifāḳ ḳıl- birleşmek 

i. ḳ.-ıp 18b/09 

i. ḳ.-dı 5a/08 

[=2] 

izā [< Ar.] eziyet, işkence 

 i. 2a/05 

 [=1] 
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iẓhār [< Ar.] gösterme, ortaya çıkarma 

 i.+ı sürūr 2a/15 

 [=1] 

ʿizzet [< Ar.] izzet, kıymet, büyüklük, yücelik 

 ʿi.+ni 10a/01 

 [=1] 

Ḳ/K 

ḳabíḥ [< Ar.] çirkin, kaba 

 ḳ. 2b/08, 2b/09 

 [=2] 

ḳabíḥ ḳıl- yakışıksız hale getirmek 

ḳ. ḳ.-ıp 14b/13 

[=1] 

ḳabūl [< Ar.] kabul etme 

 ḳabūl ḳıl- kabul etmek 

 ḳ. ḳ.--dı 5a/08 

 ḳ. ḳ.ur mu 2a/10 

 ḳ. ḳ.-madı 17a/14 

 [=3] 

Ḳabul Ḫān Tumbinay Seçen’in oğlu, Cengiz Han’ın dedesi 

 Ḳ. Ḫ.8b/02, 8b/08, 8b/09, 8b/12, 9a/03 

 Ḳ. Ḫ.+nı 8b/05, 8b/06 

 [=6] 

 

 



174 

 

ḳaç- kaçmak 

 ḳ.-ıp 11a/11, 11b/02, 11b/14, 11b/70, 12a/15, 12b/03, 13a/03, 13a/10, 

14b/01, 16a/15, 16b/01 

 ḳ.-adur 17b/10 

 ḳ.-tı 11a/14, 12a/02, 15a/05 

 ḳ.-tılar 6b/01 

 [=16] 

Ḳaçiyun Timuçin’in ikinci kardeşi 

 Ḳ. 9b/08 

 [=1] 

ḳad [< Ar.] boy 

 ḳ. 19b/13 

 [=1] 

ḳada- [< Mo.] batırmak; çivilemek 

 ḳ.-p 19b/10 

 [=1] 

Ḳadan Kabul Han’ın oğlu 

 Ḳ. 8b/11 

 [=1] 

ḳaddes-i sırrehu [< Ar.] “Allah onun sırrını mukaddes etsin, kutlu kılsın” 

anlamında bir hürmet ifadesidir 

 ḳ. s.14b/05, 14b/09, 14b/14, 19a/07 

 [=3] 
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ḳadem [< Ar.] ayak, adım 

 ḳ. 19b/13, 5b/01 

 [=2] 

ḳadím [< Ar.] kadim, eski  

 ḳ. 16a/05, 6b/04, 8a/09 

 [=3] 

ḳadr [< Ar.] kadir, kıymet 

 ḳ. 10a/02 

 [=1] 

kāfir [< Ar.] kafir, küfre giren, Allah’a inanmayan 

 k. 14b/13, 17a/13, 2b/03, 5a/05 

 k.+ġa 14a/03 

 k.+ge 16a/08, 16a/09 

 k.+i 14b/10 

 k.+i bi-şerm 14b/12 

 k.+ler 18a/03 

 [=10] 

ḳafla- kaplamak 

 ḳ.-p 11b/02 

 [=1] 

ḳāḥir [< Ar.] kahreden 

 ḳ. 8a/12 

 [=1] 

ḳal- kalmak 

 ḳ.-ıp 16b/13, 7a/04 
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 ḳ.-ap 10b/13 

ḳ.-dı 10a/05, 10a/15, 18a/13, 18b/01, 18b/01, 19b/07, 3b/07, 8a/03, 

8b/10, 9b/13 

 ḳ.-dılar 6a/15 

 ḳ.-dım 9a/11 

 ḳ.-ġunça 12a/10 

 [=16] 

Ḳalbudar [ö. a.] Ciras kavminden bir han adı 

 K. 11a/05 

 [=1] 

ḳāmet [< Ar.] kamet, boy 

 ḳ. 9a/13 

 ḳ.+iŋni 19b/13 

 [=2] 

Ḳaŋlı boy adı 

 Ḳ. 5b/02 

 [=1] 

kār [< Far.] kâr, fayda, iş, kazanç 

 k. 10b/06, 18b/04 

 [=2] 

ḳar kar 

 ḳ.+ġa 3b/01 

 [=1] 

ḳara siyah, kara 

 ḳ. 3a/06, 11b/03 
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 [=2] 

Ḳara Ḫān [ö. a.] Moğol Han’ın oğlu 

 Ḳ. Ḫ.4b/06, 4b/08, 5a/01, 5a/02, 5a/04, 5a/11, 5a/13, 5a/14 

 Ḳ. Ḫ.+dın 4b/12 

 Ḳ. Ḫ.+ġa 4B/10 

 Ḳ. Ḫ.+nıŋ 4b/14 

 [=11] 

Ḳara Ḫıtay Orta Asya’da Hıtaylar tarafından kurulan Moğol devleti 

 Ḳ. Ḫ.15b/08 

 Ḳ. Ḫ.+nıŋ 13a/11, 14a/12 

 [=3] 

Ḳara Ḳurum [y. a.] Moğolların Orhon boyundaki başkenti 

 Ḳ. Ḳ.20b/09, 4b/08 

 Ḳ. Ḳ.+dın 15a/13 

 Ḳ. Ḳ.+ġa 15b/01 

 [=4] 

ḳarār [< Ar.] durmak, karar verme 

 ḳ. 3a/01, 8b/08, 14b/09 

 [=3] 

 ḳarar ḳıl- karar vermek 

k. ḳ.-dı 17a/09 

[=1] 

ḳaravul [< Mo.] bekçi, koruyucu 

 ḳ. 11a/12, 19b/03 

 [=2] 
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Ḳarluḳ [ö. a.] Oğuz boyu 

 Ḳ. 5b/02 

 [=1] 

ḳar(ı)n karın, göbek 

 ḳ.+ıdın (ḳarnıdın) 7a/08 

 ḳ.+dın 7a/14 

 [=2] 

ḳaṣd [< Ar.] kasdetme, niyet 

 ḳ.+ıda 12b/14, 13a/04 

 ḳ.+ını 11a/02 

 [=3] 

 ḳasd ḳıl- kasdetmek, niyetlenmek 

ḳ. ḳ.-ıp 10b/07 

[=1] 

ḳaş karşı 

 ḳ.+ıġa 10b/03, 12b/03, 13b/06, 14b/10, 2a/15, 7a/05 

 ḳ.+ımda 7a/03 

 ḳ.+ımġa 9a/09 

 [=8] 

Kaşḳar Doğu Türkistan’daki Kaşgar şehri 

 K. 14b/01 

 K.+da 15a/04 

 [=2] 

kāşki [< Far.] keşke, ne olurdu 

 k. 2b/05 
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 [=1] 

ḳat- katmak, koymak 

 ḳ.-ıpdur 16a/09 

 ḳ.-apdurlar 17a/07 

 [=2] 

ḳaṭār [< Ar.] sürü, dizin 

 ḳ.+ıda 6b/01 

 ḳ.+ıġa 11a/02 

 [=2] 

ḳatıġ katı, sert, acımasız.  

 ḳ. 11a/10, 13a/09, 5a/13 

 [=3] 

ḳatl [< Ar.] katl, öldürme 

 ḳ. 12a/11, 16a/14, 20b/07 

 [=3] 

 ḳatl ḳıl- katletmek, öldürmek 

ḳ. ḳ.-dı 15a/03, 18b/15 

ḳ. ḳ.-dılar 20b/09 

[=3] 

ḳatliʿām [< Ar.] katliam, bir topluluğu öldürme 

 ḳ. 19a/09 

 [=1] 

kavak oyuk, boşluk 

 k.+ı fūşíde 5b/04, 5b/07 

 [=2] 
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ḳaví [< Ar.] sağlam, güçlü, kuvvetli 

 ḳ. 14a/02, 17a/03 

 [=2] 

ḳavl [< Ar.] söz 

 ḳ. 2b/10 

 [=1] 

ḳavm [< Ar.] kavim, topluluk 

 ḳ. 2b/06, 7b/02, 8b/07 

 ḳ.+din 7a/04 

 ḳ.+i 10a/12, 12b/06, 13a/07, 8a/15, 8b/07 

 ḳ.+i Calayır 7b/13, 8a/01, 8a/04 

 ḳ.+i Calayırnıŋ 8a/04 

 ḳ.+i Duġlat 8b/03 

 ḳ.+i gümrahnı 2a/04 

 ḳ.+i Ḫurkin 8b/01 

 ḳ.+i Noyaḳin 8a/14 

 ḳ.+i Peçuki 8a/15 

 ḳ.+i Ḳafin 7a/10 

 ḳ.+i Salceyüp 7a/11 

 ḳ.+i Tatar 10a/12, 6b/04, 9b/04 

 ḳ.+i Tayciyut 8a/06 

 ḳ.+i Urut 8a/14 

 ḳ.+i Yesut 8b/04 

 ḳ.+ları 2a/12 

 ḳ.+lerini 2a/02 
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 ḳ.+nı 10a/03, 2a/14 

 ḳ. niŋ 12b/08 

 [=31] 

ḳavs [< Ar.] yay 

 ḳ. 5b/12 

 [=1] 

ḳayaş kabile, akraba 

 ḳ. 10a/05 

 [=1] 

Ḳaydu Ḫān Cengiz Han’ın dedesi, Haçi Küluk’un oğlu 

 Ḳ. Ḫ.8a/02, 8a/03, 8a/07 

 Ḳ. Ḫ.+nı 8a/03 

 Ḳ. Ḫ.+nıŋ 8a/05 

 [=5] 

Ḳayır Ḫān İnalcık’a verilen ad 

 Ḳ. Ḫ.16a/02, 16a/03, 16a/05, 16a/06, 16a/10 

 Ḳ. Ḫ.+ġa 16a/05 

 [=6] 

ḳaytar- geri döndürmek 

 ḳ.-ıp 19b/09 

 [=1] 

ḳāyim [< Ar.] mevcut, ayakta duran 

 ḳ. 8b/09, 3b/12, 17a/08 

 [=3] 

ḳaysı hangi, hangisi 
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 ḳ.+dur 2b/03 

 [=1] 

Ḳayu Ḫān Oğuzların Bozok koluna bağlı boyu ve Kün Han’ın büyük oğlunun 

adı 

 Ḳ. Ḫ.17a/15 

 [=1] 

ḳaz- kazmak 

 ḳ.-ıp 7b/14 

 [=1] 

ḳażā [< Ar.] kaza, olacağı önceden Tanrı tarafından takdir olunan şeylerin 

gerçekleşmesi, kaza 

 ḳ.+ġa 19a/11 

 ḳ.+yı asmāní 6a/13 

 [=2] 

ḳażārā [< Far.] kazara, rastgele, tesâdüfen 

 ḳ. 4a/03 

 [=1] 

kebāb [< Ar.] kebap 

 k. 4a/02 

 [=1] 

kėçe gece 

 k. 16b/02, 16b/05, 4b/10, 4b/11, 6b/10, 6b/11, 7a/03, 10b/13, 17a/08 

 k.+si 6b/01 

 [=10] 

keffe çadır 
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 k. 3b/05 

 [=1] 

kėgür- içeri sokmak, koymak 

 k.-di 15b/02, 18a/07, 18b/10, 19a/08 

 k.-düm 15b/03 

 [=5] 

kėl- gelmek 

 k.-di 10a/15, 11a/11, 12a/03, 12b/08, 14a/03, 14a/08, 14a/09, 14a/10, 

14a/14, 14b/01, 15b/06, 16a/06, 16a/06, 17a/06, 17b/07, 18b/10, 19b/04, 

1b/08, 20a/02, 2a/01, 2a/08, 2a/11, 3a/03, 3a/04, 3a/04, 3a/09, 6a/13, 

6a/13, 6b/06, 7a/14, 9a/10, 9b/03, 9b/04, 9b/06 

 k.-dük 15b/06 

 k.-ey 12a/09 

 k.-gende 19a/10, 7a/06 

 k.-günçe 5a/07 

  k.-ip 10a/12, 10b/09, 10b/11, 11a/08, 14b/10, 18b/08, 20a/04, 2a/15, 

2b/08, 6b/04, 7b/14 

 k.-ipdür 12a/05, 16a/09 

 k.-medi 3a/07 

 k.-se 10a/13, 4b/13 

 k.-sem 14a/01 

 k.-sün 15b/11, 15b/15 

 [=63] 

kėlmek gelmek 

 k. 11a/15 

 [=1] 
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kėltür- getirmek 

 k.-diler 18b/09, 5b/13 

 k.-di 3a/15 

 k.-se 3b/02 

 k.-üp 11a/07 

 [=5] 

Kelüren Nehir adı 

 K.+ġa 20b/10 

 [=1] 

kem [< Far.] eksik, noksan 

 k. 18a/13 

 [=1] 

kėme gemi 

 k. 3a/01 

 k.+din 3a/02 

 k.+ge 2b/14, 2b/15 

 [=4] 

kėŋeş işlerde danışma, görüşme 

 k. 10b/07, 9b/02 

 k.+de 12b/09 

 [=3] 

kėŋeşlik danışan 

 k. 7b/11, 10a/06 

 [=2] 

Kereyit Kangkay ve Burhan Haldun dağları arasında oturan büyük bir halk 
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 K. 11b/11 

 K.+ni 12b/05 

 K.+niŋ 11b/04 

 [=3] 

kereḫ gerek 

 k. 14a/03 

 [=1] 

kerek gerek 

 k. 11a/15, 12a/03 

 [=2] 

Ḳertaḳ yer adı 

 Ḳ. 4b/09 

 [=1] 

kėt- gitmek 

 k. 13a/10, 20a/05 

 k.-eli 12a/08 

 k.-ipdür 11a/06, 17a/10 

 k.-ti 16b/14 

 k.-tiler 11b/14, 2a/07 

 [=8] 

key(i)n sonra, arka, peş 

 k. 11b/06, 12a/10, 13a/13, 16b/05, 1b/11, 20a/12, 2a/02, 6a/07, 6b/14 

 k.+idin (keynidin) 10b/12, 16b/15 

 [=11] 

kėyür- geçirmek, sokmak 
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 k.-di 13b/06 

 [=1] 

Ḳıbles İl Han’ın oğlu 

 Ḳ. 6a/14 

 [=1] 

ḳıl- (1) yapmak, etmek 

 ḳ. 15b/04 

 ḳ.-a 2b/02, 2b/10 

 k.-dı 1b/09, 12a/12 

 ḳ.-dılar 1b/12 

 ḳ.-masaŋlar 14b/06 

 ḳ.-ur 15a/10 

 (2) yardımcı fiil görevinde kullanılır. 

ābādān ḳ.-dı 8a/10; ʿafv ḳ. -dı 19a/01, 20b/07; āġāz ḳ. -dı 14a/12, 17a/03; 

āmed ḳ. -ur 9b/10; ʿarż ḳ. -dı 17b/07, 18a/01; ārżū ḳ. -ur 7b/04; āsūde ḳ. -

dı 4a/05; āvāz ḳ. -adur 17b/09, ḳ. -dı 19b/11; ʿayb ḳ. -dı 11a/15, ḳ. –ur 

2b/11; bahā ḳ. -dı 15b/01; basraḳ ḳ. -dı 20a/10; bende ḳ. -dı 8a/05; binā 

ḳ. -ġan 4a/08, 4a/09, ḳ. -ıp 4a/08; cā-nişín ḳ. -dı 3a/11; ceng ḳ. -alı 

12a/01, 17a/13, ḳ. -ıp 6b/04, 10a/12, 12a/10, ḳ. -dı 14a/08, 16b/12, 

17a/03, 19b/03, 19b/06, 20a/10, 9b/03, 9b/04; cünbiş ḳ. -madı 12a/06; 

çahārmıḫ ḳ. -ıp 14b/14, ḳ. -dı 14b/15; daʿvet ḳ. -dılar 2a/02; duʿā ḳ. -

maġay 2b/05, ḳ. -dıŋ 2b/03, ḳ. -dılar 2a/12, 3a/14, 14a/13; düşnām ḳ. -ıp 

12a/09, 14b/13; elçi ḳ. -dı 15b/12; engíz ḳ. -ıp 6b/13; esír ḳ. -dı 19a/01; 

ferāmūş -ıp 10a/11; fetḥ ḳ.-ıp 20a/03; fikr ḳ.-may 16a/13; fūşíde ḳ.-dı 

3a/05; ġalebe ḳ. -dı 14b/11 ġāret ḳ.–ıp 11a/03, ḳ. -dı 11a/05; ġayret ḳ. –ıp 

12a/04; ḫalāṣ ḳ. –dı 10b/01, 10b/04, 17a/08; ḥamle ḳ. –ıp 19b/08; ḫānde 

ḳ. -dı 3a/03; ḥareket ḳ. -ur 12a/07; ḥased ḳ. –ıp 10b/05; ḫayāl ḳ. -adur 

15b/03; ḫāżır ḳ. -dı 4b/15, 6b/14; helāk ḳ. –dı 2a/14; hem-rāh ḳ. -ıp 
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18a/13; hiṣṣe ḳ.–ıp 4a/14; ḫuşk ḳıl-, ḫ. ḳ. –dı 19b/10; ḥükm ḳ. –dı 16a/14; 

icābet ḳ. –ıp 2a/13; iḫtiyār ḳ. -ıŋlar 14b/05, ḳ. -dı 17b/03; il ḳ. –ıp 12b/14; 

iltimās ḳ. –dı 3a/13; inḳıyād ḳ. –ıp 5a/15; ʿitā ḳıl- ḳ.–dı 3b/06, 4b/10, 

5b/10, 8a/13; iṭāʿat ḳ. –sam 11a/07, ḳ. –ıp 11b/12, 16a/08, ḳ. –dı 13a/05; 

iʿtirāż ḳ. -dı 15a/08; ittifāḳ ḳ. -ıp 18b/09, ḳ. -dı 5a/08; ḳabíḥ ḳ. -ıp 14b/13; 

ḳ. -dı 5a/08, ḳ. -ur 2a/10, ḳ. -madı 17a/14; ḳarar ḳ. –dı 17a/09; ḳatl ḳ. -dı 

15a/03, 18b/15, ḳ. -dılar 20b/09; ḳıyās ḳ. -dılar 20b/06; ḳıymet ḳ. 15b/04, 

ḳ.-ġalı 15b/05; kör k. -dı 18b/02; ḳurıltay ḳ. -ıp 4a/01, 6a/06, 8a/03, 

8a/08, 8b/15, 12a/14; maʿlūm ḳ. -dı 17a/10, ḳ.-ġay 7a/04; maʿmūr ḳ. –dı 

4a/05, 4b/06, 6a/05; menʿ ḳ.–dı 7b/15; meyl ḳ. -dı 3b/12, ḳ. -madı 5a/05, 

5a/06; mudārā ḳ. -dı 10a/10; muḥāṣara ḳ. –ıp 18a/05; muḳarrer ḳ. -dılar 

6a/08; münācāt ḳ. -dılar 2a/09; münādí ḳ. -durdı 14b/03, 15a/06; naḳl ḳ.-

ıpdurlar 9b/14; naḳş ḳ. –ıp 3a/15; obdān ḳ. –dı 7b/13; pādişāhlıḳ ḳ. –ıp 

4a/01, ḳ. –dı 13b/05; peydā ḳ. -ıp 3b/09, 4a/04, 16a/03, 19a/05; raḥm ḳ. –

ıp 5b/05; rıḥlet ḳ. -dı 6a/08, 8a/07; risālet ḳ. –dılar 2a/03; rivāyet ḳ. -

ıpdurlar 2a/14, 5b/02, 7b/01; ṣabr ḳ. -ıp 2b/05, ḳ. -dılar 2a/06, ḳ. -ıŋlar 

15a/01; sādelik ḳ. -ıp 14a/01; ṣāfí ḳıl-, ṣ. –dı 14a/15; secde ḳıl-, s. -ıŋlar 

14b/06; sefer ḳıl-, s. –dı 6a/02, 6a/04, 8b/04, 8b/15, 19a/13; sefer-i āḫiret 

ḳ. –dı 4a/01, 4a/10, 6a/05; şehíd ḳ. –dı 14b/14; şikār ḳ. -ıp 4a/02; 

taʿaccüb ḳ. -dılar 5a/02; taʿarruż ḳ. -masun 15a/07; tābi ḳ. -dı 4a/10, 

7b/03, 8a/12, 8b/06, 13b/01; ṭamaʿ ḳ. -dı 16a/07; taʿyín ḳ. –dı 6a/01; 

tecāvüz ḳ. -masunlar 19a/04; tedārik ḳ. -almadı 4b/04; te’essüf ḳ.–ıp 

2b/06; teklíf ḳ. –dı 4b/15; tenāvül ḳ. -ġunça 4a/02; teraḳḳí ḳ. –dı 5a/04; 

tevāżuʿ ḳ. -ġaç 3a/08, t. -ıp 3a/04; teveccüh ḳ. –dı 3b/04; vaṣíʿ ḳ. -dı 

3a/09, 6a/05, 7b/08; vaṣiyyet ḳ. -dı 20a/13, ḳ. -ur 14b/15; vedāʿ ḳ. -dı 

4b/08, 8b/13; vesvese ḳ. –ıp 11b/08; yoḳ ḳ. -dı 16b/04; yusun ḳ. -sa 8b/07, 

ḳ. -sunlar 8b/07; zārí ḳ. -ur 2b/06, ḳ. -ıp 2b/12, ḳ. -maŋlar 20a/14, zebun 

ḳ. -ıp 8b/14 

 [=193] 

  ḳılıç kılıç 

 ḳ. 11b/03 
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 ḳ.+nı 19b/09 

 [=2] 

Ḳıpçak 1. Orta Asya’da İrtiş ırmağı havzasında göçebe hayat sürmüş olan bir 

Türk boyu. 2. İçi boş ağaç 

 Ḳ. 5b/02, 20a/05, 5b/06, 5b/07 

 [=4] 

ḳırḳ kırk 

 ḳ. 3b/15, 9b/05 

 [=1] 

Ḳırḳız Oğuz Han’ın torunu 

 Ḳ.+nı 13a/06 

 [=1] 

ḳıyāmet [< Ar.] kıyamet 

 ḳ. 15a/09 

 ḳ.+de 1b/09 

 [=2] 

ḳıyās [< Ar.] 

ḳıyās ḳıl- karşılaştırmak 

ḳ. ḳ.-dılar 20b/06 

[=1] 

ḳıymet [< Ar.] kıymet, değer 

 ḳ. 15b/01 

 ḳ.+ini 10a/02 

 [=2] 

 ḳıymet ḳıl- değer vermek 
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ḳ. ḳ.15b/04 

ḳ. ḳ.-ġalı 15b/05 

[=2] 

ḳız kız çocuk 

 ḳ. 5a/08, 5a/09 

 ḳ.+ı 12b/07, 13b/09, 20b/13, 5a/07, 20b/15  

 ḳ.+ını 5a/04, 5a/06, 5a/09, 13b/10, 13b/11  

 ḳ.+nı 5a/07 

 [=13] 

ki [< Far.] ki (bağlaç) 

k. 10a/03, 10b/11, 11a/05, 11b/13, 12a/01, 12a/02, 12a/04, 12a/14, 

14a/03, 14b/03, 14b/05, 16a/09, 17a/04, 17b/07, 17b/08, 17b/11, 17b/12, 

18b/03, 18b/10, 18b/11, 19b/14, 1b/02, 1b/02, 1b/02, 1b/02, 1b/03, 

20a/01, 20a/07, 2b/01, 2b/03, 2b/03, 4b/11, 4b/13, 5a/15, 9a/11 

 [=35] 

kiçik küçük, ufak 

 k. 10b/08, 18b/13, 5b/14, 5b/15, 8a/02 

 k.+ėmdin 7a/02 

 k.+iniŋ 7b/06 

 [=7] 

kim ki, bağlama edatı 

k. 10a/11, 12a/04, 12a/06, 12a/10, 12a/11, 13b/13, 14a/06, 15a/07, 

15a/07, 15a/09, 15b/14, 16b/03, 16b/04, 16b/06, 16b/13, 16b/15, 17a/12, 

18a/03, 18b/14, 19a/03, 19a/09, 19b/06, 19b/11, 1b/13, 20a/13, 20b/04, 

2a/08, 2a/08, 2a/09, 2a/11, 2a/14, 2b/01, 2b/02, 2b/05, 2b/07, 2b/08, 
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2b/10, 2b/10, 3a/13, 5a/02, 5b/02, 6a/01, 6b/15, 7a/01, 7a/06, 7b/01, 

8b/06, 9a/09, 9a/10, 9b/14 

 [=50] 

Kimeri Hz. Yafes’in oğlu 

 K. 3b/10 

 [=1] 

kín [< Far.] kin, gizli düşmanlık 

 k. 14b/14 

 [=1] 

kíne [< Far.] kin, öç 

 k. 8a/01 

 [=1] 

kir- girmek 

 k.-di 18b/13, 4b/14, 6b/11, 7a/06 

 k.-diler 13b/08, 15b/15, 18b/12, 2b/14 

 k.-ip 5b/04, 6b/01, 6b/12, 7a/05, 9a/09 

 k.-megünçe 4b/13 

 k.-sünler 12a/09 

 [=15] 

kişi kişi, insan 

k. 10a/06, 11a/01, 12a/08, 15a/07, 15a/09, 16b/11, 16b/12, 17a/04, 

17a/14, 17b/01, 17b/03, 17b/13, 17b/13, 18a/13, 18a/14, 18a/15, 18b/01, 

18b/01, 18b/09, 19a/03, 19a/06, 19a/08, 19a/13, 19b/02, 20a/09, 20a/11, 

20b/03, 20b/04, 20b/04, 20b/04, 20b/06, 20b/07, 2a/04, 2a/08, 3b/07, 

5a/12, 6a/15, 9a/13, 9b/09 

 k.+din 16a/14 
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 k.+ge 10b/15 

 k.+ke 15a/07 

 k.+leri 14a/08 

 k.+lerni 7a/04 

 k.+ni 15b/13, 18b/15, 15b/11 

 k.+niŋ 12a/11, 14b/07 

 k.+si 13a/01, 18a/12, 20a/08 

 k.+sidin 17b/04 

 [=53] 

Kök Ḫān Oğuz Han’ın oğlu 

 K. Ḫ.5b/11 

 [=1] 

ḳof- kovmak 

 ḳ.-up 19b/13 

 [=1] 

ḳol kol, el 

 ḳ. 20b/05, 20b/06 

 ḳ.+ıdın 4a/03 

 ḳ.+ıda 13a/11 

 ḳ.+dın 17b/11, 17b/14 

 ḳ.+ġa 10a/15, 17a/06 

 [=8] 

Ḳolan Ḫatun Dayir Usun’un kızı 

 Ḳ. Ḫ.20b/15 

 Ḳ. Ḫ.+nı 12b/07 
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 [=2] 

ḳon- konmak, konaklamak 

 ḳ.-uŋuzlar 7a/03 

 [=1] 

ḳondır- kondurmak 

 ḳ.-dı 7a/04 

 [=1] 

ḳop- ayağa kalkmak 

 ḳ.-ġıl 19b/12 

 ḳ.-ġay 12a/04 

 ḳ.-up 14b/10 

 [=3] 

ḳopmaḳ ayağa kalkma 

 ḳ. 12a/03 

 [=1] 

Ḳori Basucu Nayman’ın bekçisinin adı 

 Ḳ. B.11a/12, 12a/02, 12a/04, 12a/06 

 [=3] 

ḳorḳ- korkmak 

 ḳ. -up 14a/14 

 ḳ.-tı 17a/11 

 ḳ.-arsız 17b/08 

 ḳ.-may 14b/08 

 ḳ.-uŋlar 15a/01 

 [=3] 
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ḳoş- koşmak, katmak 

 ḳ.-tı 15b/13 

 ḳ.-up 20a/11 

 [=3] 

ḳoşmaḳ katma, ekleme 

 ḳ. 4a/04 

 [=1] 

ḳoşul- katılmak 

 ḳ.-dı 11b/08, 12b/06, 18a/10, 20a/03, 20a/04 

 ḳ. -ġan 11b/14 

 [=6] 

ḳoy- koymak, bırakmak 

ḳ.-dı 10a/14, 11b/02, 17b/02, 17b/04, 17b/06, 5b/06, 5b/15, 5b/15, 7a/09, 

7a/10, 7a/12 

 ḳ.-dılar 4a/08 

 ḳ.-ġalı 5a/01 

 ḳ.-mas 4b/13 

 ḳ.-up 10b/06, 10b/10, 10b/14, 11b/05, 12b/09, 17b/01, 20a/06 

 [=21] 

ḳoyġan koyan, bırakan 

 ḳ. 13a/15 

 [=1] 

köp çok fazla, pek çok 

 k. 10b/06, 12b/01, 16b/12, 8a/11, 9b/03 

 [=5] 
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kör [< Far.] 

 kör ḳıl- kör yapmak 

 k. ḳ.-dı 18b/02 

 [=1] 

kör- görmek 

 k.-di 10b/03, 5b/05 

 k.-düŋler 15b/03 

 k.-ey 19b/13 

 k.-günçe 12a/07 

 k.-megen 15b/03 

 k.-üp 19a/10 

 [=7] 

ḳörnüş görüşme 

 k.-ke 20a/12, 12b/08, 18b/12, 13a/08 

 [=5] 

körklük güzel 

 Alankoa k. 7a/08, 7a/12, 9a/09 

 [=4] 

körkülük güzel (bk. körklük) 

 Alankoa k. +ke 6b/12 

 [=1] 

körün- görünmek 

 k. -di 9a/10 

 [=1] 
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köter- kaldırmak, taşımak yükseltmek 

 k.-di 4a/02 

k.-diler 11b/05, 12a/14, 4a/06, 4a/12, 6a/06, 6a/10, 6b/05, 8a/03, 8a/08, 

9a/01, 9b/02 

 [=12] 

Köysü Kür Han’ın büyük eşi 

 K. 13b/07 

 [=1] 

Köysü Ḫatun Kür Han’ın büyük eşi 

 K. Ḫ.+dın 13b/08 

 [=1] 

köz göz 

 k.+ümge 9a/10 

 [=1] 

Kuça Kuça şehri 

 K. 14a/14 

 K.+dın 14b/01 

 K.+da 14a/15 

 [=3] 

kūdek [< Far.] çocuk 

 k.+ni 5b/06 

 [=1] 

ḳudret [< Ar.] kudret, güç 

 ḳ.+i 9b/14 

 [=1] 
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Kūfe Güney Irak’ta bir şehir 

 K. 2b/13 

 K.+din 2b/14 

 [=2] 

ḳul kul, köle 

 ḳ. 8a/05 

 [=1] 

ḳullāb [< Ar.] çengel, kanca 

 ḳ. 17a/09 

 [=1] 

ḳurıltay [< Mo.] kurultay, meclis, toplantı 

 ḳ. 8a/09, 4a/01, 6a/06, 8a/03, 8a/08, 8b/15, 12a/14 

 ḳ.+ı ʿaẓím 6b/13, 8b/05, 11b/04 

 ḳ.+ġa 6b/13 

 [=11] 

kūş [< Far.] işçi, çalışanlar 

 k.+ni 17b/03 

 [=1] 

ḳutluġ kutlu, mesut 

 ḳ. 18a/08 

 [=1] 

Ḳutuçar Bahādur Mekrit beyi 

 Ḳ. B.16b/15 

 Ḳ. B.+nı 16b/09 

 [=2] 



197 

 

Ḳutuḳtu Bahādur Kabul Han’ın üçüncü oğlu 

 Ḳ. B.19b/04 

 [=1] 

Kutuḳtu Mönge Kabul Han’ın üçüncü oğlu 

 K. M.8b/11 

 [=1] 

ḳuvvet [< Ar.] kuvvet 

 ḳ. 9b/08, 16b/04, 16b/06 

 [=3] 

küç güç 

 k. 11a/07, 18a/14 

 [=2] 

kümüş gümüş 

 k. 11b/01, 15b/07, 17a/05 

 [=3] 

kün gün, güneş 

 k. 2a/15, 5a/09 

 k.+din 20b/02  

 k.+i 17a/04, 20b/11 

 k.+niŋ 7b/01 

 [=6] 

kündüz gündüz 

 k. 4b/10, 16b/02 

 k.+din 16b/05 

 [=2] 
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Kün Ḫān Oğuz Han’ın oğlu 

 K. Ḫ.5b/10, 6a/03, 6a/03 

 [=3] 

Kür Ḫān Moğol Han’ın oğlu 

K. Ḫ.13a/12, 13b/04, 13b/06, 13b/10, 14a/01, 14a/03, 14a/06, 14a/08, 

14a/09, 14a/10 

 K. Ḫ.+ġa 13a/14, 13b/02, 13b/04, 13b/13 

 K. Ḫ+nıŋ 13a/13, 13a/15, 13b/01, 13b/06, 13b/08, 14a/05, 14a/07, 14a/10 

 [=22] 

Küşlük Tatar hükümdarı 

K. 13a/04, 13a/09, 13a/10, 13b/06, 13b/09, 13b/13, 14a/07, 14a/09, 

14a/10, 14a/12, 14a/14, 14b/01, 14b/10, 15a/02, 15a/04, 15a/05, 15a/07 

 K. +i+ġaddārġa 14a/01 

 K. +i ġaddār-i nābekār 14b/02 

 K. +i kafirġa 14b/05 

 K. +ke 13a/03, 14a/03 

 K. +ni 13b/07, 13b/08, 14b/12, 15a/06 

 K. +niŋ 13a/10, 15a/04 

 [=28] 

Küşlük Ḫān Tatar hükümdarı 

 K. Ḫ.13b/05, 14a/04, 14a/05 

 K. Ḫ.+ġa 13b/09, 13b/10, 14a/06 

 [=6] 
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küyev güveyi, damat 

 k.+si 5b/05 

 [=1] 

Küz Ḫān Moğol Han’ın oğlu 

 K. Ḫ.4b/07 

 K. Ḫ.+nıŋ 5a/04 

 [=2] 

L 

laḳab [< Ar.] 

laḳab ḳoy- lakap takmak 

l. ḳ.-dı 5b/15, 5b/15 

[=2] 

Lehar Türk’ün dördüncü oğlu 

 L. 3b/14 

 [=1] 

lek yüz bin (100.000) 

 l. 12b/11, 17a/13, 17b/13, 17b/13, 20a/08, 20a/09, 20b/06 

 [=7] 

leşker [< Far.] asker, ordu 

 l. 10b/13, 11a/05, 15a/04,17a/09, 17b/02, 17b/05 

 l.+i 10b/10, 6a/12, 11a/03, 17a/15, 17b/12 

 l.+im 2b/01 

 [=12] 
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leẕíẕ [< Ar.] leziz, tatlı 

 l. 4a/04 

 [=1] 

luṭf [< Ar.] lütuf, iyilik 

 l. 10a/09, 10a/10 

 l.+ı 1b/09 

 [=3] 

M 

ma da/de peliştirme edatı 

 m. 5a/02 

 [=1] 

Maçin (1) Yafes’in oğlu Çin’in oğlunun adı 

 M. 4a/07, 4a/08 

 Çin. M.+ni 4a/10 

 [=3] 

 (2) yer adı 

 M. 4a/08 

 [=1] 

maġrib [< Ar.] batı tarafı 

 m. 14a/03, 3a/06 

 [=2] 

maḥal [< Ar.] mahal, yer 

 m.+de 13a/05, 15a/04, 16b/09 

 [=3] 
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maḥbūb [< Ar.] sevgili, sevilen 

 m.+uŋ 12a/05 

 [=1] 

maḫfí [< Ar.] 

 maḫfí tut- gizlemek 

m. t.–uŋlar 20a/14 

[=1] 

maḳām [< Ar.] makam, yer 

 m. 3b/13 

 m.+nıŋ 2a/15 

 [=2] 

maḳdūr [< Ar.] elden gelen, yapılabilen 

 m.+i 12a/07 

 [=1] 

maʿḳūl [< Ar.] makul, akla uygun 

 m. 17a/02, 17a/02, 18a/02 

 [=3] 

māl [< Ar.] mal, mülk, varlık 

 m. 13a/14, 17a/11, 18b/03 

 m.+ı 16a/10 

 m.+ı bí-niḥāyet 13b/11, 16a/07 

 m.+ını 19a/15 

 m.+i vāfir 13b/04 

 [=8] 
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maʿlūm [< Ar.] malum, bilinen, belli 

 m. 16b/03, 17a/12 

 [=2] 

 maʿlūm bol bilinmek, anlaşılmak 

m. b.-sun 1b/13 

m. b.-dı 10b/11 

[=2] 

maʿlūm ḳıl- bilmek, farketmek 

m. ḳ.-dı 17a/10 

m. ḳ.-ġay 7a/04 

[=2] 

maʿmūr [< Ar.] 

maʿmūr ḳıl- bayındır hale getirmek 

m. ḳ.-dı 4a/05, 4b/06, 6a/05 

[=3] 

maʿnā [< Ar.] mana, anlam 

 m.+sı 18a/03, 7a/14 

 [=2] 

maŋa bana 

 m. 12a/09, 14a/05, 15b/08, 17b/14 

 [=3] 

maşríḳ [< Ar.] doğu 

 m. 3a/13, 3b/04, 14a/04, 14a/07, 3b/05, 3b/13, 9b/05 

 m.+ġa 15a/12 

 [=6] 
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Māverāü’n-nehir Orta Asya’da Ceyhun nehrinin kuzeyinde bulunan ülkeye 

Araplar tarafından verilen coğrafi ad 

 M. 17b/11 

 [=1] 

māyil [< Ar.] meyleden 

 m. 12a/15, 14a/07, 9a/10, 9a/13 

 [=4] 

mebde’ [< Ar.] başlangıç 

 m. 16b/03 

 [=1] 

mecrūḥ [< Ar.] yaralı 

 m.+lardın 16b/13 

 [=1] 

meded [< Ar.] meded, yardım 

 m. 6a/12 

 [=1] 

medrese [< Ar.] medrese 

 m.+lerniŋ 14b/15 

 [=1] 

mehleke [< Ar.] helak olacak yer, iş 

 m.+din 17a/08 

 m.+lerdin 10b/04 

 [=2] 

Mekke-i muʿaẓẓama Mekke 

 M.+nı 2b/14 
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 [=1] 

Mekrit Merkit, Selengge’nin aşağı kısmında oturan halk 

 M. 12b/02, 13a/02, 13a/04, 16b/10, 20b/15 

 M.+niŋ 12b/03, 12b/06 

 [=6] 

melāik [< Ar. çkl.] melekler 

 m. 1b/06 

 [=1] 

memleket [< Ar.] memleket 

 m. 15b/10 

 m.+de 20b/10 

 m.+ġa 4a/15 

 m.+i 20a/09 

 m.+i Ḫıtay 15a/12, 15b/08 

 m.+i Ḳara Ḫıtay 15a/12 

 m.+i Uyġur 15a/12 

 m.+ige 20a/15, 13b/15, 14a/10, 20a/13 

 m.+ini 4a/05, 13a/02, 14a/12, 7b/08, 8a/09 

 m.+lerge 20a/06 

 m.+lerni 5b/09 

 [=20] 

men ben 

 m. 13b/15, 14a/04, 14a/04, 14b/07, 16b/04, 17b/08, 17b/10, 4b/11 

 m.+din 14b/08 

 m.+i 2b/11 
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 m.+iŋ 13b/14, 20a/14, 20b/01, 2b/01, 2b/01, 5a/02, 7a/03, 7a/03 

 [=18] 

menʿ [< Ar.] engel 

 m. 7b/15 

 [=1] 

menḳābet [< Ar. çkl.] hikayeler 

 m. 1b/10 

 [=1] 

Meŋli Ḫān Yulduz Han’ın oğlu 

 M. Ḫ.6a/07, 6a/07 

 [=2] 

Mensek Yafes’in oğlu 

 M. 3b/10 

 [=1] 

menşe’ [< Ar.] menşe, bir şeyin ortaya çıktığı, meydana geldiği kaynak 

 m. 16b/04 

 [=1] 

merātebe [< Ar.] dereceler 

 m. 12a/10 

 [=1] 

merd [< Far.] mert, yiğit 

 m. 14a/01 

 [=1] 
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merdāne [< Far.] mertçe hareket eden 

 m. 17b/15, 18a/11, 3b/15, 4a/13, 7b/02, 8b/08, 9b/02, 9b/07 

 [=8] 

merdānelıġ [< Far. merdāne + Tü. +lıġ] mertlik 

 m.+lıġıŋız 17a/12 

 [=1] 

merdek [< Far.] yiğit 

 m. 16a/07 

 [=1] 

mertebe [< Ar.] mertebe, derece 

 m. 12a/06, 18a/01, 2b/14 

 m.+i ricalġa 5a/04 

 m.+sini 6a/01 

 [=5] 

mescid [< Ar.] mescit 

 m. 18b/14 

 m.+i camiʿ 18b/13 

 [=2] 

mest [< Far.] mest, sarhoş 

 m. 16a/12 

 [=1] 

meşġūl [< Ar.] meşgul, bir işle uğraşan 

 m. 5a/01, 7b/12, 10a/07, 13b/15, 12a/08, 2b/11 

 [=6] 
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meşhūr [< Ar.] meşhur, tanınmış 

 m. 9b/09, 4a/09, 6b/10 

 [=3] 

metāʿ [< Ar.] mal, sermaye 

 m. 15b/04 

 m.+iġa 15b/01 

 m.+nıŋnı 15b/04 

 [=3] 

mevālí [< Ar.] sarıklı alimler 

 m. 18b/11 

 [=1] 

mevżiʿ [< Ar.] yer 

 m.+de 13a/03 

 [=1] 

meyl [< Ar.] meyl, eğilme, sevme 

 m. 4a/02 

 [=1] 

 meyl ḳıl- meyletmek, yönelmek 

m. ḳ.-dı 3b/12 

m. ḳ.-madı 5a/05, 5a/06 

[=3] 

me’yūs [< Ar] ümitsiz 

 m. 2a/12 

 [=1] 
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meyve [< Far.] meyve, yemiş 

 m. 6b/02 

 [=1] 

meẕkūr [< Ar.] zikredilen, sözü geçen 

 m. 1b/06 

mıltıḳ tüfek 

 m. 18a/11 

 [=1] 

miḥnet [< Ar.] mihnet, sıkıntı 

 m. 10a/02, 19a/10, 9b/15 

 m.+de 10a/01 

 [=4] 

miŋ bin 

 m. 11a/01, 12a/10, 17b/03 

m.+din 14b/03, 12b/07, 15a/03, 13b/02, 17a/04, 17a/15, 17b/01, 17b/02, 

17b/02, 17b/05, 17b/05, 18a/13, 18a/14, 18a/15, 18b/01, 18b/09, 18b/15, 

19a/06, 19a/13, 20b/04, 20b/04, 20b/07, 20b/07 

 m.+ġa 16b/11 

 m.+ni 19a/01 

 [=4] 

min- binmek 

 m.-ip 19b/08, 6b/01 

 [=2] 
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miśḳal [< Ar.] yirmi dört kıratlık bir ağırlık ölçüsü 

 m. 13b/03, 15b/07 

 [=2] 

miśl [< Ar.] benzer 

 m.+i Uyġur 5b/02 

 [=1] 

Moġol Moğol kavmi 

M. 13a/13, 17a/03, 17a/05, 17a/09, 18a/12, 18a/15, 18b/03, 19b/08, 

7b/11, 9a/02, 9a/04, 9b/01, 9b/02 

 M.+lar 18b/03 

 [=14] 

Moġol Alımça Han’ın oğlu 

 M.+ġa 4a/15 

 M.+nı 18b/02 

 M. 4a/14, 4b/01, 4b/07, 4b/08, 8a/08 

 [=7] 

Moġolistan yer adı 

 M. 15b/08, 5b/08 

 [=2] 

mollā [< Ar.] molla, büyük bilgin, hoca 

 m.+lar 16a/09 

 m.+lardın 16a/07 

 [=2] 
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Monolun Dutum Metin’in eşi 

 M. 7b/09, 7b/09, 7b/10 

 M.+nı 8a/01 

 [=4] 

muʿāf [< Ar.] muaf, bağışlanmış 

 m. 18a/01 

 [=1] 

muʿāṣır [< Ar.] muasır, çağdaş 

 m. 7b/03 

 [=1] 

muʿcize [< Ar.] mucize 

 m.+i 15a/10 

 [=1] 

mūcib [< Ar.] icab eden, gerektiren 

 m.+i barendeliġ 3b/04 

 [=1] 

mudārā [< Ar.] 

mudārā ḳıl- dost gibi davranmak 

m. ḳ.-dı 10a/10 

[=1] 

muḫālefet [< Ar.] muhalefet, aykırılık 

 m.+idin 19a/02 

 [=1] 
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muḫālif [< Ar.] muhalif, karşı 

 m. 10a/05 

 [=1] 

Muḥammed Ḫarezemşāh Harezemşahlar Devleti’nin 1200-1221 döneminde 

Harezmşah unvanı ile hükümdar 

 M. Ḫ.+nıŋ 19a/14 

 M. Ḫ.+nı 17a/08 

 [=2] 

muḥāṣara [< Ar.] 

muḥāṣara ḳıl- kuşatmak 

m. ḳ.-ıp 18a/05 

[=1] 

muḥterem [< Ar.] muhterem, saygıdeğer 

 m.+ge 2b/14 

 [=1] 

muḳābele [< Ar.] mukabele, karşılık 

 m. 14a/09 

 [=1] 

muḳarrer [< Ar.] kararlaşmış, tayin edilmiş 

 m. 1b/11 

 [=1] 

 muḳarrer ḳıl- kararlaştırmak 

m. ḳ.-dılar 6a/08 

[=1] 
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muḳayyed [< Ar.] 

muḳayyed bol- engellemek, elini kolunu bağlamak 

m. b.-dı 14b/02 

[=1] 

munça bunca, bu kadar 

 m. 16a/14, 17b/08 

 [=2] 

munda bunda 

 m.15b/04, 15b/11 

 [=2] 

mundaġ böyle, bu şekilde 

 m. 15a/09, 9a/11 

 [=2] 

mundın bundan 

 m. 11b/05, 20b/06, 2b/10, 7a/03 

 [=4] 

Muŋdur Ḳatan Bartan Bahadur’un oğlu 

 M. Ḳ.9a/06 

 [=1] 

munṭaẓır [< Ar.] bekleyen, gözleyen 

 m. 12a/05 

 [=1] 

mūrçe [< Far.] küçük karınca 

 m. +keçe 1b/04 

 [=1] 
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muṣalliḥ [< Ar.] sulh yapan 

 m. 5a/12 

 [=1] 

muṣḥaf [< Ar.] Kur’an-ı Kerim 

 m.+nıŋ 18b/14 

 [=1] 

mutaṣarrıf [< Ar.] 

mutaṣarrıf bol- kullanabilmek 

m. b.-dı 12a/13, 13a/11, 14a/10 

[=3] 

muştí [< Ar.] bir avuç, bir avucun alabileceği kadar 

 m.+din 17b/07 

 [=1] 

muʿteber [< Ar.] muteber, saygın, güvenilir 

 m. 9b/10 

 [=1] 

muʿtemed [< Ar.] kendisine inanılan, güvenilen kimse 

 m. 7a/04 

 [=1] 

muṭíʿ [< Ar.] 

 muṭíʿ bol- itaat edilmek, bağlanılmak 

m.-dılar 5a/15, 12b/01 

m.-b.-dı 9b/05 

[=2] 
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muvāfıḳ [< Ar.] muvafık, uygun 

 m. 5a/09 

 [=1] 

mübārek [< Ar.] mübarek, hayırlı, uğurlu 

 m. 3a/03, 3a/05, 5b/01 

 [=3] 

mübāriz [< Ar.] dövüşe, güreşe kalkışan 

 m. 7b/04, 8b/08, 9a/01, 9b/02 

 [=4] 

müddet [< Ar.] müddet, zaman 

 m. 11b/02 

 m.+din 6a/07 

 m.+i meẕkūr 2a/05 

 [=3] 

mühlet [< Ar.] mühlet, süre 

 m. 20a/11 

 [=1] 

mükāfāt [< Ar.] mükafat, bir iyiliğe karşı yapılan iyilik 

 m. 16b/06 

 [=1] 

mükemmel [< Ar.] mükemmel, tam 

 m. 5a/13 

 [=1] 
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mülāḳāt [< Ar.] mülakat, konuşma, görüşme 

 m. 7b/04, 7b/05 

 [=2] 

mülaḳḳab [< Ar.] lakaplanmış, lakaplı 

 m. 17b/03 

 [=1] 

mülzem [< Ar.] susturulmuş 

 m. 14b/12 

 [=1] 

münācāt [< Ar.] münacat, Allah’a dua etme 

 m. 16b/05 

 [=1] 

 münācāt ḳıl- Allah’a dua etmek 

m. ḳ.-dılar 2a/09 

[=1] 

münādí [< Ar] 

münādí ḳıldur- tellal çağırtmak 

m. ḳ.-dı 14b/03, 15a/06 

[=2] 

münāẓara [< Ar.] münazara, tartışma, karşılıklı konuşma 

 m.+i āġāz 14b/11 

 m.+sı 14b/08 

 [=2] 
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müneccim [< Ar.] müneccim, yıldızların durumu ve hareketlerinden geleceğe âit 

hükümler çıkaran kimse 

 m. 8a/13 

 [=1] 

münḳād [< Ar.] boyun eğme 

 m. 9b/05, 12b/01 

 [=2] 

münker [< Ar.] reddetme 

 m. 11b/13 

 [=1] 

mürüvvet [< Ar.] mürüvvet, yiğitlik, mertlik 

 m.+din 19a/11 

 [=1] 

müstecāb [< Ar.] 

müstecāb bol- kabul olunmak 

m. b.-dı 14a/13 

[=1] 

müsülmān [< Ar.] müslüman 

 m. 2a/04, 2a/08, 2a/10, 2a/11, 4b/11, 4b/12, 15b/15, 16a/14, 5a/12 

 m.+lar 15a/01 

 m.+larda 15a/05 

 m.+nı 16a/14 

 m.+nıŋ 16a/09 

 [=14] 
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müsülmānlıġ [< Ar.müsülmān + Tü. +lıġ] müslümanlık 

 m.+ını 5a/11 

 [=1] 

  müşkil [< Ar.] müşkil, güç, zor 

 m. 20a/14 

 [=1] 

müte’ellim [< Ar.] elemlenen, acı duyan 

 m. 16b/02 

 [=1] 

müyesser [< Ar.] 

müyesser bol- nasip olmak, gerçek olmak 

m. b.-madı 7b/05 

[=1] 

N 

naʿt [< Ar.] nat, Hz. Muhammed’i övmek üzere yazılan şiir 

 n. 1b/05 

 [=1] 

nā-bekār [< Far.] yaramaz, hayırsız kişi 

 n. 14b/14 

 [=1] 

nā-būd [< Far.] yaramaz, hayırsız kişi 

 n. 15a/09, 16b/04 

 [=2] 

nā-çār [< Far.] çaresiz 

 n. 17a/03 
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 [=1] 

nā-gāh [< Far.] ansızın, birdenbire 

 n. 1b/04 

 [=1] 

nā-gehān [< Far.] ansızın, birdenbire 

 n. 11a/10 

 [=1] 

nāḳilān [< Ar. çkl.] nakledenler, anlatanlar 

 n. 2a/14 

 [=1] 

naḳḳāre [< Ar.] nakkare, dümbelek 

 n. 17a/05 

 [=1] 

naḳl [< Ar.] 

 naḳl ḳıl- aktarmak 

 n. ḳ.-ıpdurlar 9b/14 

 [=1] 

naḳş [< Ar.] 

naḳş ḳıl- süslemek 

n. ḳ.-ıp 3a/15 

[=1] 

nāme [< Far.] name, mektup 

 n. 11a/04, 11a/04 

 n.+niŋ 11a/08 

 [=3] 
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nāmzed [< Far.] aday 

 n. 3a/06 

 [=1] 

nā-sezā [< Far.] uygun olmayan 

 n. 14b/13 

 [=1] 

naṣíb [< Ar.] nasip, pay, hisse 

 n.+i 7b/07 

 n. 15a/10 

 [=2] 

nā-şinās [< Far.] cahil 

 n.+lar 10a/10 

 [=1] 

Nayman Naymanların prensi Küçlüke söylenir 

 N. 13a/04 

 N.+ġa 11b/08 

 N.+nı 12a/13, 12b/05 

 N.+nıŋ 11a/12 

 [=5] 

nebíyu’llāh [< Ar.] Peygamber, Tanrı’nın habercisi 

 n. 2b/01 

 [=1] 

nėçe nice, nasıl 

 n. 11b/02, 11b/12, 18a/01, 19b/13, 6a/06, 7a/03 

 [=6] 
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nėçük niçin, nasıl 

 n.7a/01, 7a/02, 8b/07 

 [=3] 

nekbet [< Ar.] düşkünlük, felaket 

 n.+i 15a/15 

 [=1] 

nėme ne 

 n. 15b/14, 17b/07 

 [=1] 

nėmerse nesne, şey 

 n. 10a/01 

 n.+ni 15b/10, 15b/11 

 [=3] 

nesl [< Ar.] nesil, soy 

 n.+i 3a/06, 8b/01, 8b/02 

n.+idin 13b/03, 2a/09, 2a/11, 3a/07, 3a/08, 3a/11, 4b/01, 7a/10, 7a/13, 

8a/06, 8a/15, 9a/08 

 n.+iġa 6b/03 

 n.+iniŋ 12b/06 

 [=16] 

nevbet [< Ar.] nöbet, sıra 

 n.+ige 17a/04 

 [=1] 

nevḥa [< Ar.] yüksek sesle ağlama, ağıt 

 n. 2b/06, 2b/12 
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 [=2] 

nıṣf [< Ar.] yarım, yarı 

 n.+i 4a/15 

 n.+i memleketġa 4b/01 

 [=2] 

ník [< Far.] iyi, güzel kalpli 

 n. 6b/07 

 [=1] 

niʿmet [< Ar.] nimet, iyilik 

 n. 7b/13 

 [=1] 

Nirun kavim adı 

 N. 10a/03, 7a/14, 9a/08 

 N.+nıŋ 7a/14, 7a/15 

 [=5] 

nist [< Far.] yok 

 n. 15a/09, 16b/04 

 [=2] 

nizāʿ [< Ar.] çekişme, kavga 

 n. 8b/09 

 n.+i 15a/14 

 [=2] 

níze [< Far.] kargı, mızrak 

 n.+sini 19b/10 

 [=1] 
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nöker [< Mo.] birinin hizmetinde veya maiyetinde olan kimse 

 n.+i 12a/12 

 [=1] 

Nūḥ Hz. Nuh peygamber 

N. 2a/01, 2a/07, 2a/11, 2a/13, 2b/07, 2b/08, 2b/09, 2b/10, 2b/11, 2b/13, 

3a/01, 3a/09, 3a/14, 3b/07, 3b/08 

 N.+nıŋ 2b/08 

 [=16] 

nūr [< Ar.] nur, parlaklık 

 n. 6b/10, 6b/11, 7a/06, 9a/11 

 n.+dın 7a/06 

 n.+i 7a/05 

 n.+iniŋ 9a/10 

 [=8] 

nusret [< Ar.] yardım 

 n. 17b/15 

 [=1] 

nūvvarı merkade [< Ar.] “Allah mezarını aydınlatsın.” anlamında kullanılan 

söz 

 n.+niŋ 5b/11 

 [=1] 

O 

obdān [< Far.] daha iyi, daha güzel 

 o. 4a/05, 4b/06 

 [=3] 
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 obdān ḳıl- daha iyi yapmak 

o. ḳ.-dı 7b/13 

[=1] 

oġ(u)l oğul, erkek evlat 

o. 10a/13, 10b/08, 11a/01, 11b/15, 3b/06, 4b/10, 5b/06, 5b/09, 7a/09, 

8a/13, 8b/10 

o.+ı(oġlı) 3b/12, 4b/12, 6a/02, 11a/11, 4b/06, 6a/07, 6a/08, 6a/10, 6a/14, 

6a/14, 6b/06, 7b/06, 7b/10, 8a/10, 8a/01, 8a/02, 8a/05, 8a/08, 10b/04, 

10b/06, 10b/10, 10b/14, 11a/14, 13a/03, 17a/06, 17a/11, 17b/07, 18b/13, 

19b/11, 20b/13, 3b/01, 3b/07, 3b/14, 4a/06, 4a/07, 4a/11, 4a/12, 4a/13, 

4b/14, 5a/04, 5a/11, 5b/12, 7b/08, 9a/06, 9a/06, 9a/08, 9a/14, 9b/07, 

9b/08, 11a/11, 4b/06, 6a/07, 6a/08, 6a/10, 6a/14, 6a/14, 6b/06, 7b/06, 

7b/10, 8a/01 

 o.+ıġa (oġlıġa) 10a/14, 7a/09, 7a/09, 7a/11  

 o.+ını (oġlını) 4b/15 

 o.+ınıŋ (oġlınıŋ) 3b/09 

 [=56] 

oġlan nesil; erkek çocuk 

 o. 3b/13, 3b/13, 3b/15 

 o.+larıġa 19b/10, 5b/13, 5b/14, 5b/14, 5b/15, 20a/13 

 o.+larım 7b/15 

 o.+larınıŋ 7b/11 

 [=11] 

Oġuz Kara Han’ın oğlu 

 O. 5a/02, 5a/03, 5a/08, 5a/10, 5a/10, 5a/12, 5b/02, 5b/07, 5b/11 

 [=9] 
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Oġuz Ḫān Kara Han’ın oğlu 

 O. Ḫ.5a/03, 5a/05, 5a/06, 5a/07, 5a/14, 5a/15, 5b/05, 6a/02 

 O. Ḫ.+ġa 5a/04, 5a/15 

 O. Ḫ.+nıŋ 5a/11, 5b/13, 5a/12 

 [=13] 

oḳ ok 

 o. 5b/12, 5b/15, 6a/01 

 o.+ı 18a/11, 18b/01, 18b/02 

 o.+ıdın 18a/11 

 o.+larnı 5b/14 

 [=8] 

Okin Barḳan Kabul Han’ın oğlu 

 O. 8b/10 

 [=1] 

ol o (işaret sıfatı) 

o. 10b/01, 11a/01, 11a/05, 11b/13, 12a/01, 12a/14, 13a/05, 13a/11, 

14b/10, 14b/14, 15b/11, 16b/09, 16b/12, 18b/10, 20a/01, 20b/10, 2a/04, 

2a/05, 2a/06, 2a/13, 2a/15, 2b/03, 2b/09, 2b/10, 2b/10, 2b/11, 3a/15, 

3b/07, 4a/03, 5a/05, 5a/06, 5a/08, 5a/09, 5b/06, 5b/13, 6b/02, 6b/02, 

6b/03, 6b/10, 6b/11, 7a/06, 9b/15, ş1b/01 

 o.+dur 1b/02 

 [=44] 

olar onlar 

 o. 18b/11 

 o.+ġa 7a/01 

 o.+nı 11a/02 
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 o.+nıŋ 4b/13 

 [=4] 

olca [< Mo.] ganimet 

 o. 8b/14 

 [=1] 

oltur- oturmak 

 o.-dı 6a/05, 11b/03, 19b/15, 6a/03, 8b/13 

 o.-dılar 14b/10 

 o.-ġıl 19b/14 

 o.-up 16a/13 

 o.-ur 13b/08 

 [=8] 

on on 

o. 10a/04, 10a/14, 12b/07, 12b/11, 16b/08, 16b/11, 17b/01, 18a/15, 

20a/08, 20a/09, 20b/02, 20b/04, 3b/06, 3b/09, 3b/11, 6a/09, 9b/12, 9b/12 

 [=18] 

onunçı onuncu 

 o. 3b/11 

 [=1] 

Ong Ḫān Kitat (Kin)liler tarafından Kereyit hükümdarı Tooril’e verilen unvan 

O. Ḫ.10b/03, 4b/07, 10b/05, 10b/14, 11a/09, 11a/11, 11a/15, 11b/13, 

12b/04 

 O. Ḫ.+dın 10b/02 

 O. Ḫ.+nı 11a/13 

 O. Ḫ.+nıŋ 10b/04, 11a/01, 11a/03, 5a/05, 10b/10, 11a/09, 11b/08  
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 O. Ḫ.+ġa 10b/05, 11a/04, 11a/08, 11b/06 

 [=22] 

orda hanların ve devlet büyüklerinin karargahları, saray 

 o.+ġa 20b/01 

 o.+larıġa 15b/14 

 o.+sı 15b/01 

 o.+sıda 20b/12 

 o.+sıġa 16b/01 

 o.+yı 20b/10, 18b/13 

 [=7] 

Ordu Ḫān Moğol hanı 

 O. Ḫ.4b/02 

 [=1] 

or(u)n yer, mekan 

 o.+ıda (ornıda) 2b/14, 3b/12, 6a/01, 4b/08 

 [=4] 

orunluḳ yerli, yerinde 

 o. 7a/02 

 [=1] 

ot ot, bitki 

 o. 10b/13, 17a/09 

 [=2] 

Otrar Kazakistan’ın güneyinde bulunan şehir 

 O.+ġa 16a/01, 17a/15, 18a/05 

 O.+nı 18a/06 
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 O.+nıŋ 16a/01 

 [=5] 

otuz otuz  

 o. 13b/02, 17b/02, 17b/03, 18a/15, 19a/13 

 [=5] 

Oyrat Türklerden bir kabile ismi 

 O. 13a/07 

 O.+nıŋ 13a/07 

 [=2] 

oyun oyun, eğlence 

 o.+ay(oynay) 7b/15 

 [=1] 

ʿÖ/Ö 

Ögetey Ḫān Cengiz Han’ın oğlu 

 Ö. Ḫ.18b/05, 19a/02, 19a/05, 19a/07, 20a/03, 20a/06, 20b/14 

 Ö. Ḫ.+nı 18a/05, 18b/07 

 [=8] 

öl- ölmek 

 ö.-di 13a/10, 16b/12, 18b/01, 19a/06, 2a/06, 6b/09 

 ö.-eli 12a/02 

 ö.-günçe 12a/02 

 ö.-meŋler 18b/03 

 ö.-se 20b/04 

 ö.-üm 16a/15 

 ö.-üp 5b/05 
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 ö. -gen 12a/10 

   ö.-genimni 20a/14 

   [=15] 

öltür- öldürmek 

 ö.-di 10a/12, 13a/01, 15a/06, 18a/07, 8a/05 

 ö.günçe 10b/01 

 ö.-üŋler 18a/03, 20a/15 

 ö.-üp 11a/13, 13a/15, 16b/14, 19b/08, 8b/09 

 ö.-ür 14b/07 

 ö.-diler 20b/03, 20b/05, 8a/02 

 ö. -gen 13b/01 

 [=18] 

ölüg ölü 

 ö. 6b/01, 20b/05, 20b/05, 20b/06 

 ö.-ini 12a/07 

 [=5] 

Ölün Ėke Cengiz Han’ın eşi 

 Ö. Ė.9b/06 

 [=1] 

Ölün Ėnege Cengiz Han’ın eşi 

 Ö. Ė.10a/06 

 Ö. Ė.+niŋ 10a/10 

 [=2] 

ʿömr-i dırāz [< Ar. ömr + Far. dırāz] uzun hayat 

 ʿö. 15a/10 
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 [=1] 

örget- öğretmek 

 ö.-seŋiz 3a/13 

 [=1] 

öt- geçmek 

 ö.-er 15a/01 

 ö.-ti 14a/11, 3a/04, 5a/08, 6b/06, 7b/08, 7b/10, 9a/15, 9b/08 

 ö.-üp 19b/09, 20b/02 

 [=11] 

öy ev 

 ö. 10b/09, 3b/05 

 ö.+ide 7a/04 

 ö.+iniŋ 7a/05 

 ö.+niŋ 6b/11 

 [=5] 

öz kendi, öz 

 ö. 12b/04, 15a/07, 17b/04, 19b/08 

 ö.+i 19b/08 

 ö.+ige 14a/15, 3a/09, 4a/10, 7b/03, 8a/12 

 ö.+lerini 14b/09 

 [=11] 

özge başka, ayrı 

 ö. 14b/15, 3b/07, 6a/15 

 ö.+ni 19a/01 

 ö.+sini 20b/07, 8a/05 
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 [=6] 

ʿöẕr [< Ar.] özür, bir kusur veya suçun hoş görülmesini gerektiren sebep  

 ʿö. 7a/07 

 [=1] 

P 

pādişāh [< Far.] padişah, hükümdar 

 p. 4b/01, 4b/01, 10b/02, 13a/11, 13b/04, 13b/07, 3b/13, 5a/15, 8b/08 

 p.+ı 4a/13, 4b/05, 6a/11, 13b/02, 13b/03, 1b/03, 6a/11  

 p.+ı ʿādil 8a/12 

 p.+ı ḳaví 7b/02 

 p.+ān 7a/13 

 p.+lar 3a/08 

 p.+nıŋ 6a/01 

 [=21] 

pādişāhlıḳ [< Far.pādişāh + Tü. +lıḳ] padişahlık 

 p. 4a/01, 13b/05 

 [=2] 

pādişāhzāde [< Far.] padişah çocuğu, hükümdar oğlu 

 p. 19b/12, 19b/15 

 [=2] 

pāk [< Far.] pak, temiz 

 p. 6b/15, 7a/14 

 [=2] 

pāklık [< Far. pāk + Tü. +lık] paklık, temizlik 

 p. 6b/09 
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 [=1] 

pāk-dāmen [< Far.] namuslu 

 p. 7a/02 

 [=1] 

pārçe [< Far.] parça 

 p. 4a/03 

 [=1] 

pāre [< Far.] pare, parça, kısım 

 p. 2b/03 

 [=1] 

Parec Yafes’in on birinci oğlu 

 P. 3b/11 

 [=1] 

pāy-i taḫt [< Far.] başkent 

 p.+ı 13a/13 

 [=1] 

peder [< Far.] peder, baba 

 p. 17b/07 

 p.+i buzrugvār 17a/12, 17b/11 

 p.+i buzrugvārlarıdın 3b/03 

 p.+i buzrugvārnı 3a/05 

 [=5] 

pehlivānlıḳ [< Far.] pehlivanlık, güreşçilik 

 p.+ını 7b/04 

 [=1] 
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períşān [< Far.] dağınık, perişan 

 p. 13b/14 

 [=1] 

perverdigār [< Far.] Tanrı, yaratan 

 p.+ġa 1b/01 

 [=1] 

pesend [< Far.] beğenme, beğenen 

 p.+ide 11a/07 

 [=4] 

pesend ḳıl- uygun, münasip görmek  

p. -madı 11b/01,  

p. -dı 12a/12, 18b/04  

[=3] 

pişkeş [< Far.] hediye 

 p. 13a/05 

 p.+i vāfir 13a/08 

 [=2] 

peydā [< Far.] 

 peydā bol- ortaya çıkmak 

 p. b.-madı 3a/08 

 p. b.-dılar 3a/11 

 p. b.-dı 4b/04, 4b/09, 5b/01, 7a/10, 7a/11, 7a/14, 12a/14 

 [=9] 

peydā ḳıl- bir kuralı, bir aleti tesis etmek, kurmak 

p. ḳ.-ıp 3b/09, 4a/04, 16a/03, 19a/05 
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[=4] 

peyġamber [< Far.] peygamber 

 p. 3a/07, 3a/08 

 p.+din 1b/11 

 p.+i 2b/11 

 p.+i ālí 2a/15 

 p.+i ālícāh 2a/04 

 p.+ler 3a/10 

 p.+lerdin 1b/13 

 [=8] 

peyġamberlik [< Far. peyġamber + Tü. +lik] peygamberlik 

 p. 2a/01 

 [=1] 

peykerlik [< Far. peyker + Tü. +lik] yüzlü, suratlı 

 p. 9a/13 

 [=1] 

peymān [< Far.] yemin 

 p. 5a/08 

 p.+ın 10a/11 

 [=2] 

pinhān [< Far.] gizli 

 p. 4b/12 

 [=1] 

pír [< Far.] pir, yaşlı 

 p. 10b/06 
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 [=1] 

píş [< Far.] baş, ön 

 p. 12a/09, 9b/09 

 [=2] 

píşvā [< Far.] öncü 

 p. 14b/04 

 [=1] 

pul [< Far.] para, pul 

 p. 18b/03 

 [=1] 

Pustin Salci Alankoa’nın ikinci oğlu 

 P. S.7a/10 

 P. S.+niŋ 7a/11 

 [=2] 

pür [< Far.] çok, çok fazla 

 p. 14a/06, 6a/09, 7b/13 

 [=3] 

püşte [< Far.] tepe 

 p.+din 16b/05 

 p.+ge 16b/02 

 [=2] 

R 

raḥm [< Ar.] 

 raḥm ḳıl- acımak, esirgemek 

 r. ḳ.-ıp 5b/05 
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 [=1] 

raʿiyyet [< Ar.] halk, teba 

 r.+ni 4a/05 

 [=1] 

rāst [< Far.] 

rāst ḳıl- uymak, denk gelmek 

r. ḳ.-ıp 11b/05 

[=1] 

rāví [< Ar.] rivayet eden, anlatan 

 r. 10a/11 

 [=1] 

rāvíyān [Ar. rāvi + Far. +(y)ān] rivayet edenler 

 r.+ı aḫbār 2a/14 

 [=1] 

rehnemā [< Far.] yol gösteren, kılavuz 

 r.+dur 1b/07 

 [=1] 

resm [< Ar.] resim, adet, merasim 

 r.+i 3b/08, 4b/13 

 [=2] 

reşk [< Far.] kıskanma, hasedr 

 r. 10b/05 

 [=1] 

revāc [< Ar.] geçerlilik, kıymet 

 r. 8a/11 
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 [=1] 

revān [< Far.] 

revān bol- geçerli olmak 

r. b.-dı 10b/14, 10b/15, 18a/13, 20b/09 

[=4] 

rıḍvānu’llahi teʿālā [< Ar.] “Allahü Teâlâ’nın rızası üzerinde olsun.” anlamında 

söylenen söz 

 r. 1b/10 

 [=1] 

rıḥlet [< Ar.] 

rıḥlet ḳıl- göçmek, ölmek 

r. ḳ.-dı 6a/08, 8a/07 

rıżā [< Ar.] rıza, müsaade verme 

 r. 19a/11 

 [=1] 

ricāl [< Ar.] rical, erkekler, adamlar 

 r.+i ġayb 17b/09 

 [=1] 

risālet [< Ar.] risalet, elçilik 

 r. 2a/03 

 [=1] 

rivāyet [< Ar.] rivayet, anlatılan şey 

 r.+de 2b/07, 2a/14, 5b/02, 7b/01 

 [=4] 
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rūşen [< Far.] belli, ortada 

 r. 17a/12 

 [=1] 

ruḫṣat [< Ar.] ruhsat, izin, müsaade 

 r. 3b/03, 14a/01, 14a/01 

 r.+i ceng 17a/01 

 [=4] 

Rus Yafes’in oğlu 

 R. 3b/10 

 [=1] 

rünūd [< Ar.] serseri 

 r. 18a/07 

 [=1] 

Rüstem Esfendiyar İran’ın efsanevi kahramanı 

 R. E.19b/06 

 [=1] 

S/Ś/Ṣ 

saʿat [< Ar.] saat, vakit 

 s. 17a/13 

 [=1] 

ṣabr [< Ar.] 

ṣabr ḳıl- sabretmet, dayanmak, tahammül etmek 

ṣ. ḳ.-ıp 2b/05 

ṣ. ḳ.-dılar 2a/06 

ṣ. ḳ.-ıŋlar 15a/01 
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[=3] 

sādāt [< Ar.] seyitler 

 s. 18b/11 

 [=1] 

sādelik sadelik, gösterişsiz 

 s. 14a/01 

 [=1] 

ṣādır [< Ar.] 

ṣādır bol- ortaya çıkmak 

ṣ. b.–ġay 7a/03 

[=1] 

ṣāduḳ [< Ar.] sadık, bağlı, sadakatli 

 s.+ları 18b/14 

 [=1] 

ṣafā [< Ar.] saflık, mutluluk 

 ṣ. 1b/10 

 [=1] 

ṣāfí [< Ar.] 

 ṣāfí ḳıl- sıkıntıyı gidermek, rahatlatmak 

 ṣ. k.-dı 14a/15 

 [=1] 

 ṣāfí bol- rahat olmak 

 ṣ. b.-dı 14a/02, 15a/13, 15b/08 

 [=3] 

saḫí [< Ar.] cömert 
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 s. 6a/08 

 [=1] 

ṣāḥib [< Ar.] sahip, malik 

 ṣ.+i 4b/10 

 ṣ.+i şevket 9b/15 

 [=2] 

ṣaḥrā [< Ar.] ova, çöl 

 ṣ. 3b/05 

 [=1] 

ṣaḥrālı sahralı, çölde yaşayan 

 ṣ.15b/02 

 [=1] 

saḫt [< Far.] katı, sert 

 s. 10b/12, 18a/14 

 [=2] 

ṣa[ḳ]dak içine ok konulan torba 

 ṣ.+ını 7b/01 

 [=1] 

sākin [< Ar.] 

sākin bol- yerleşmek, yaşamak 

s. b.-dı 3b/05, 4b/09 

ṣ. b.-dılar 6b/01, 13a/03 

[=4] 

saḳla- korumak, gizlemek 

 s.-dı 2a/07, 5b/06 
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 [=2] 

Saḳlab [ö. a.] Yafes’in oğlu 

 S. 3b/09 

 [=1] 

sal- salmak, bırakmak 

 s.-ıp 16a/11, 16b/02, 19b/09, 2b/15 

 s.-dı 6b/14 

 s.-dılar 10b/01 

 s.-ġuça 16a/15 

 [=7] 

ṣallaʿllāhu ʿaleyhi ve sellem [< Ar.] Allah’ın selamı onun üzerine olsun 

 ṣ. 15a/10, 1b/05 

 ṣ.+din 15a/02 

 [=3] 

Sām [ö. a.] Hz. Nuh’un oğlu 

 S. 3a/03, 3a/04 

 S.+nıŋ 3a/10 

 [=3] 

san sayı, adet 

 s. 19b/02 

 [=1] 

ṣandūḳ [< Ar.] sandık 

 ṣ.+ını 20b/08 

 ṣ.+umnı 20b/01 

 [=2] 
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śāní [< Ar.] ikinci 

 ś. 3b/08 

 [=1] 

saŋa sana 

 s. 12a/05, 16b/03, 8b/06 

 [=3] 

Saŋun Ong Han’ın oğlu 

S. 10b/14, 10b/05, 10b/06, 10b/07, 10b/10, 11a/01, 11a/11, 11a/14, 

11b/02 

 S.+ġa 10b/06 

 [=10] 

sarıḳ sarı 

 s.+ġa 9a/10, 9a/13 

 [=2] 

ṣavt [< Ar.] ses; ün 

 ṣ.+ıdın 14a/14 

 [=1] 

sebeb [< Ar.] sebep 

 s.+din 3b/08 

 s.+i 3a/14 

 [=2] 

secde [< Ar.] 

secde ḳıl- secde etmek, baş eğmek 

s. -ıŋlar 14b/06 

[=1] 
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Sedsan [ö. a.] Hz. Yafes’in oğlu 

 S. 3b/11 

 [=1] 

sefer [< Ar.] 

sefer ḳıl- yolculuğa çıkmak 

s. ḳ.-dı 6a/02, 6a/04, 8b/04, 8b/15, 19a/13 

[=5] 

sefer-i āḫiret ḳıl- ölüm yolculuğuna çıkmak 

s. ā. k.-dı 4a/01, 4a/10, 6a/05 

[=3] 

segi [< Far.] köpek 

 s. 2b/07 

 [=1] 

seḥer [< Ar.] seher, tan yeri ağarmadan önceki vakit 

 s. 16b/13 

 [=1] 

sėkkiz sekiz 

 s. 10a/15, 12b/07, 20b/06, 4b/02, 8a/01 

 [=5] 

sėkkizinçi sekizinci 

 s. 3b/10, 8b/03, 9a/12 

 [=3] 

sėksen seksen 

 s. 20b/07, 2a/03 

 [=2] 
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selāmet [< Ar.] 

 selāmet saḳla- korumak 

 s. s.-dı 2a/07 

 selāmet ḳal- kurtulmak 

 s. ḳ.-dı 3b/07, 8a/02 

 [=3] 

Śemerḳand Semerkant 

 Ś. 13b/03, 18b/06, 5b/09 

 Ś. +e 18b/05 

 Ś. +dın 15a/15 

 Ś.+ke 17b/06 

 Ś.+nıŋ 17b/04 

 [=7] 

sen teklik 2. kişi zamiri 

 s. 1b/03, 1b/04, 2b/11, 4b/11 

 s.+i 4b/11, 6b/15 

 [=6] 

śenā [< Ar.] sena, övme, övüş 

 s. 1b/01 

 [=1] 

senedü’l aṣfiyā [< Ar.] her türlü kötülükten arınmış kimseler 

 s. 3a/10 

 [=1] 
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serāy [< Far.] saray 

 s. +ı cāvidānıġa 3b/11 

 [=1] 

serdār [< Far.] serdar, başkan, komutan 

 s. 16b/11 

 s.+ı 6b/13 

 s.+ı aymaḳġa 7a/06 

 s.+ı leşker 18b/09 

 s.+lar 5a/02 

 s.+ları 7a/07 

 [=6] 

sergerdān [< Far.] şaşkın, perişan 

 s. 13b/14 

 [=1] 

serzeniş [< Far.] 

 serzeniş ḳıl- sitem etmek 

 s. ḳ.-dı 11a/14 

 [=1] 

sevdā [< Far.] ticaret 

 s. 15a/15 

 [=1] 

sevdāger [< Far.] tüccar 

 s. 15a/15, 15b/01, 16a/05 

 s.+ge 15b/04 

 s.+lerġa 15b/13 
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 s.+ler 15b/02, 15b/05, 15b/14, 16a/01 

 s.+lerni 15b/02, 16a/11 

 s.+lerniŋ 16a/04 

 [=12] 

Seyḥūn Seyhun ırmağı 

 S. 18b/09 

 [=1] 

seyr [< Ar.] seyir, bakma, gezme 

 s. 17a/04 

 [=1] 

seyyidü’l enbiyā [< Ar.] Peygamberlerin efendisi, Hz. Muhammed 

 s. 1b/05, 3a/10 

 [=2] 

sezā-vār [< Far.] 

sezā-vār bol- münasip olmak, uymak 

s. b.-uptur 18a/09 

[=1] 

sır [< Ar.] sır, gizli tutulan şey 

 s.+dın 7a/07 

 s.+rıdın 1b/04 

 [=2] 

ṣilāḥ [< Ar.] silah 

 s.+ını 19b/10 

 [=1] 
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Sim Ḳaçiyun Tümene Han’ın oğlu 

 S. Ḳ.8b/01 

 [=1] 

sipāh [< Far.] asker; ordu 

 s. 4a/05 

 [=1] 

siyāset [< Ar.] 

   siyāset-i beliġ ḳıl- cezalandırmak, cezayı tam olarak uygulamak 

   s. ḳ.-ıp 14b/07 

   [=1] 

siz çokluk 2. kişi zamiri 

 s.+ler 17b/08 

 s.+lerge 7a/03 

 s.+lerniŋ 7a/01 

 s.+niŋ 17a/12 

 [=4] 

soŋ son, nihayet 

 s. 20b/02, 3a/01 

 [=2] 

sor- sormak 

 s.-dı 18b/14 

 s.-dılar 2b/02 

 [=2] 

söz söz 

 s. 12a/01, 17a/02, 6b/14 
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 s.+din 8a/01 

 s.+i 11a/08 

 s.+ige 19a/03 

 s.+ni 2b/04, 2b/12 

 s.+üm 12a/04 

 [=9] 

subḥānehu [< Ar.] Tanrı sözünden sonra zikredilen saygı sözü 

 s. 2a/10 

 [=1] 

suḳ es-semānin [< Ar.] yer adı 

 s. 3b/02 

 [=1] 

sulṭān [< Ar.] sultan, hükümdar 

s. 13b/03, 16a/01, 17a/06, 17a/07, 17b/10, 17b/12, 19a/13, 19b/04, 

19b/15, 20a/01 

 s.+ġa 19b/05 

 s.+nıŋ 17b/05, 19b/07 

 [=13] 

Sulṭān Celāleddin [ö. a.] Harezmşah hükümdarı 

 S. C.18a/01 

 [=1] 

Sulṭān Celāleddin Meŋüberni [ö. a.] Harezmşah hükümdarı olup asıl adı 

Mengüberti’dir 

 S. C. M.17a/06, 17b/07, 17a/11, 19b/01, 19b/03, 19b/06, 19b/13 

 [=6] 
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Sulṭān Ḫarezemşāh [ö. a.] Harezmşah hükümdarı 

 S. Ḫ.17a/10, 18a/04, 19a/14, 16a/12, 17a/14, 17b/08 

 S. Ḫ.+ġa 17a/01 

 S. Ḫ.+dın 17a/02 

 S. Ḫ.+nıŋ 17a/03 

 [=9] 

Sulṭān Muḥammed Ḫarezemşāh Harezmşah hükümdarı 

 S. M. Ḫ.14a/02, 16b/14, 17a/10, 19a/12 

 S. M. Ḫ.+dın 18a/02 

 S. M. Ḫ.+da 15b/09 

 S. M. Ḫ.+nıŋ 15a/14, 16b/08 

 S. M. Ḫ.+ġa 16a/11 

 [=9] 

ṣūret [< Ar.] suret, biçim, görünüş 

 s. 2b/08 

 [=1] 

ṣūretlik [< Ar. ṣūret + Tü. +lik] görünüşlü, biçimli 

 s. 9a/11 

 [=1] 

sübḥāne [< Ar.] Allah 

 s. 5b/09 

 [=1] 

Sübüdey Bahādur Cengiz’in kumandanlarından biri 

 S. B.16b/09, 16b/15, 19a/15 

 S. B.+nı 19a/13 
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 [=4] 

süt süt 

 s. 10b/09 

 [=1] 

Süyünç Ḫān Şeybânî Han’ın oğludur 

 S. Ḫ.4b/03, 6a/13 

 S. Ḫ.+nıŋ 4b/03 

 [=3] 

Süyüngül Ḳuçin Bartan Bahadur’un büyük eşi 

 S. Ḳ.9a/05 

 [=1] 

Ş 

şahzāde [< Far.] şehzade, hükümdar oğlu 

 ş. 19b/14 

 ş.+ler 20b/08 

 ş.+lerge 15b/13 

 [=3] 

şām [< Far.] akşam 

 ş.+ġaça 10b/12 

 [=1] 

şarap [< Ar.] şarap, içki 

 ş. 16a/12 

 [=1] 

Şāş Taşkentin daha sonra aldığı isim 

 Ş. 18a/07, 18a/10 
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 [=2] 

şecāʿ [< Ar.] yiğit, cesur 

 ş. 7b/02 

 [=1] 

şefāʿat [< Ar.] şefaat, af 

 ş. 1b/09 

 [=1] 

şefíʿ [< Ar.] 

 şefíʿ keltür- şefaat etmek 

 ş. k.-se 3b/02 

 [=1] 

şeh [< Far.] şah, hükümdar 

 ş .+ler 1b/03 

 [=1] 

şehādet [< Ar.] şehadet getirme 

 ş.+ke 14b/09 

 [=1] 

şehr [< Ar.] şehir, il, kent 

 ş.+de 19a/10, 3b/03 

 ş.+ge 4a/08, 20a/10 

 ş.+ide 14b/02 

 ş.+ini 4a/07, 13b/12, 9b/03 

 ş.+ler 20a/09, 4a/09 

 ş.+lerke 17b/13 

 ş.+lerni 8a/12 
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 ş.+ni 12b/12 

 ş.+niŋ 2b/13 

 ş.+i Ḫarezem 19a/06 

 ş.+i Nemkiŋ 13b/12 

 ş.+i Buḫārāġa 18b/12 

 [=17] 

şehíd [< Ar.] 

şehíd bol- şehit olmak 

ş. b.-dılar 19a/12 

[=1] 

şehíd ḳıl- şehit etmek 

ş. ḳ.-dı 14b/14 

[=1] 

şeríʿat [< Ar.] şeriat, Allah’ın emri olan din kaideleri, doğru yol 

 ş.+ġa 2a/04 

 [=1] 

şevket [< Ar.] şevket, büyüklük, heybet 

 ş. 4a/13, 4b/05, 11b/03, 12b/02, 13a/15, 16a/03, 6a/09 

 ş.+i 17a/03 

 ş.+i aẓím 12a/14 

 [=9] 

Şeyh Necmeddin Harezm’de yaşamış olan büyük din âlimi 

 Ş. N.19a/09 

 [=1] 
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şeyṭān [< Ar.] şeytan 

 ş. 2b/03 

 [=1] 

şıḥne [< Ar.] inzibat görevlisi, polis 

 ş. 20a/06 

 ş.+sini 13a/15 

 ş.+siniŋ 13b/01 

 [=3] 

Şidurḳu: Tangġut hükümdarı Burhan’a Cengiz Han tarafından verilen unvan 

 Ş. 12b/11, 14b/01, 20a/11, 20a/15, 20b/02, 20a/07, 20a/10 

 Ş.+nıŋ 20a/08, 20b/05 

 Ş.+nı 12b/13, 20a/15, 20b/03 

 [=12] 

şikār [< Far.] şikar, av, avlama 

 ş.+dın 5a/06 

 ş.+da 13a/01 

 ş.+ġa 5b/12, 5a/10 

 [=4] 

 şikār ḳıl- av yapmak 

ş. -ıp 4a/02 

[=1] 

şöhret [< Ar.] şöhret, ün 

 ö.+i 9b/04 

 [=1] 
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şubu işte bu 

 ş. 9a/13, 16b/13  

 [=2] 

şundaġ şöyle 

 ş. 19b/06, 19b/11, 8b/07 

 [=3] 

Şumkem Kür Han’ın öldürülen bekçisinin adı 

 Ş. 13b/02 

 [=1] 

şuŋḳar sungur, akdoğan 

 ş. 13a/05 

 [=1] 

şükr [< Ar.] şükür 

 ş. 1b/07 

 [=1] 

T/Ṭ 

tā [< Far.] -a kadar, -ıncaya kadar 

 t.10b/12, 15a/09, 15a/13 

 [=3] 

taʿaccüb [< Ar.] taaccüb, şaşırma 

 t.+ge 9a/11 

 [=1] 

 taʿaccüb ḳıl- şaşırmak, hayret etmek 

t. ḳ.-dılar 5a/02 

[=1] 
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ṭaʿām [< Ar.] taam, yemek 

 ṭ.+ġa 4a/04 

 [=1] 

taʿarruż [< Ar.] 

taʿarruż ḳıl- saldırmak 

t. ḳ.-masun 15a/07 

[=1] 

tābiʿ [< Ar.] tabi, uyan, boyun eğen 

 t. 11b/06  

 t.+leri 11b/08 

 [=2] 

tābi ḳıl- tabi kılmak, peşine takmak 

t. ḳ.-dı 4a/10, 7b/03, 8a/12, 8b/06, 13b/01 

[=5] 

tābi bol- tabi olmak, uymak 

t. b.-dı 7b/14, 11b/07 

[=2] 

tad tat, duyum 

 t.+ıdı 4a/04 

 [=1] 

taġ dağ 

 t.7b/14 

 t.+ka 10b/10 

 t.+nıŋ 3a/01 

 [=3] 
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taġa dayı 

 t.+sı 17b/05 

 t.+sınıŋ 6a/14 

 [=2] 

taḫt [< Far.] taht, hükümdarlık 

 t.+ıda 4a/11 

 t.+ıġa 1b/11 

 t.+ke 6a/03, 6a/04, 8b/13 

 t.+nıŋ 11b/02 

 [=6] 

taḳ- takmak 

 cela t.-ap 14b/06 

 [=1] 

Taḳ Ḫān [ö. a.] Oğuz Han’ın altıncı oğlu 

 T. Ḫ.5b/11 

 [=1] 

taḳṣír [< Ar.] 

 taḳṣír ėt- kusur etmek 

 t. ė.-ip 7a/07 

 [=1] 

taḳvā [< Ar.] takva, dinin yasakladığı şeylerden kaçma 

 t.+yı şerʿi-i Muḥammedí 15a/09 

 [=1] 

Talḳan Talkan şehri 

 T.+ġaça 20a/02 
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 [=1] 

ṭamaʿ [< Ar.] 

ṭamaʿ ḳıl- tamah etmek, açgözlülük yapmak 

ṭ. k.-dı 16a/07 

[=1] 

tamām [< Ar.] tamam 

 t. 15a/11, 15b/08, 20a/03, 7a/08, 2b/01, 4a/12, 5b/07, 8b/05 

 t. 4a/01 

 [=9] 

ṭaʿne [< Ar.] kötüleme, sövme 

 ṭ.+i aġāz 6b/12 

 [=1] 

tansuḳ hediye 

 t. 15b/14 

 t.+i bisyār 13a/06 

 [=2] 

Taŋġut [ö. a.] Kuzey-batı Çin’de yaşayan Tibet kökenli bir topluluğa verilen ad 

 T. 12b/09, 14b/01, 20a/07, 20a/09, 20a/13 

 T.+nı 12b/10, 14a/15, 20a/08 

 [=8] 

tap- tapmak; bulmak 

 t.-ıp 5b/12, 6b/01, 8a/02 

 t.-ıpdur 20b/07 

 t.-sa 20b/04 

 t.-tı 12a/11, 16a/04, 1b/12, 3a/01, 5a/14, 5b/03, 8a/11 
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 [=13] 

tapmaḳ bulma 

 t. 20a/14 

 [=1] 

taptur- 

 ḳarar t.- kararlaştırmak 

 t.-dı 8b/08 

 [=1] 

tapşur- teslim etmek 

 t.-dı 14a/11 

 [=1] 

tap- rastlamak, bulmak 

 t.-almadım 11a/06 

 [=1] 

ṭaraf [< Ar.] taraf, yan, yön 

 ṭ.+ı 5b/08 

 ṭ.+ıdın 14a/04 

 ṭ.+ıdaki 14a/07 

 ṭ.+ıġa 3b/04 

 ṭ.+ını 9b/05 

 ṭ.+dın 15b/10, 15b/11 

 [=7] 

tā’ríḫ [< Ar.] tarih, geçmiş zaman 

 t.+de 15b/07 

 t.+ġa 16b/08 
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 t.+ge 9b/05 

 [=3] 

tarḳaş- [< Mo.] ayrılmak, dağılmak 

 t.-tılar 7a/08 

 [=1] 

tart- uzamak, sürmek 

 t.-tı 19a/02 

 [=1] 

taş taş 

 t. 3b/01 

 t. +ġa 3a/15 

 t. +nıŋ 3b/04 

 [=3] 

taşḳarı dışarı 

 t. 13b/07, 19a/08 

 [=2] 

Tatar [ö. a.] Küyük Han’ın oğlunun adı 

 T. Ḫ.10a/03, 15a/12, 4a/14, 4b/01, 4b/03 

 T. Ḫ.+ġa 10a/12, 4a/15 

 T. Ḫ.+nıŋ 6a/11 

 [=8] 

Tatar Ḫān [ö. a.] Küyük Han’ın oğlunun adı 

 T. Ḫ.4b/01, 4b/02 

 [=2] 

 



259 

 

tatlıġ tatlı 

 t. 4a/04 

 [=1] 

tayaḳ değnek, sopa 

 t. 2a/06 

 [=1] 

Tayaŋ Ḫān Nayman hükümdarı 

 T. Ḫ.11a/12, 11a/14, 11b/14, 12a/06, 12a/07, 12a/12, 12b/01, 12b/05 

 T. Ḫ.+dın 12a/03, 12a/09, 12a/10 

 T. Ḫ.+ġa 11b/12, 11b/12, 11b/14, 12a/02 

 T. Ḫ.+nı 11b/08 

 T. Ḫ.+nıŋ 12a/15, 12b/04, 13a/03 

 [=19] 

taʿyín [< Ar] 

taʿyín ḳıl- tayin etmek 

t. ḳ.-dı 6a/01 

[=1] 

Ṭayrasun Mekrit beyi 

 T. +nıŋ 20b/15 

 [=1] 

ṭayyār [< Ar.] uçan, uçucu 

 t. 17a/13 

 ṭayyār bol- uçmak 

 t. b.-dı 16b/08 

 [=2] 
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tāze [< Far.] taze, yeni, henüz 

 t. 19b/08 

 [=1] 

tė- demek 

 t.-dük 6b/15 

 [=1] 

te’essüf [< Ar.] 

te’essüf ḳıl- kederlenmek, acımak 

t. ḳ.-ıp 2b/06 

[=1] 

tėgür- söyletmek 

 t.-di 13a/09, 19b/04, 5a/11 

 [=3] 

teʿālā [< Ar.] yüksek olsun manasına gelip, Allah adıyla birlikte kullanılır 

 t. 12b/15, 2a/12, 4b/09, 5b/09, 6b/03, 7a/03, 9b/14 

 t.+dın 2a/10 

 t.+nıŋ 14a/12, 18a/09, 5a/13 

 [=11] 

tecāvüz [< Ar.] 

tecāvüz ḳıl- sınırı aşmak 

t. ḳ.–masunlar 19a/04 

[=1] 

tecrübe [< Ar.] tecrübe, deneme, sınama 

 t. 10a/01 

 [=1] 
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tedārik [< Ar.] 

tedārik ḳıl- sağlamak, hazırlamak 

t. -almadı 4b/04 

[=1] 

tėg dik 

 t. 20b/04, 20b/05 

 [=2] 

teklíf [< Ar.] 

teklíf ḳıl- teklif etmek, teklifte bulunmak 

t. ḳ.-dı 4b/15 

[=1] 

Temucin [ö. a.] Cengiz Han olup çocukluk adı Temucin’dir 

T. 10a/13, 10b/03, 9b/12, 10a/14, 10b/03, 10b/09, 10b/13, 10b/15, 

11a/03, 11a/09, 11a/10, 11a/10, 11b/06, 9b/07 

 T.+din 10b/05 

 T.+ġa 10b/06, 10b/09 

 T.+niŋ 10a/05, 10a/15, 10b/07, 11a/02 

 T.+ke 10b/12 

 T.+ni 11a/06 

 [=23] 

Temuge Otçigin Cengiz Han’ın dördüncü oğlu 

 T. O.9b/10 

 [=1] 

Temür Melik [ö. a.] Urus Han’ın oğludur 

 T. M.18a/11, 18a/11, 18a/13, 18a/14, 18b/01, 18b/02, 18b/03 
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 T. M.+ni 17b/02 

 T. M.+niŋ 18a/12, 18b/04 

 [=10] 

ten [< Far.] ten, vücut, beden 

 t. 4b/02, 6a/15 

 t.+din 2a/03, 6a/15 

 [=4] 

teŋ [< Far.] sıkıntı 

 t. 19b/07 

 [=1] 

tenāvül [< Ar.] 

 tenāvül ḳıl- bir şeyi almak, yemek 

 t. ḳ.-ġunça 4a/02 

 [=1] 

Teŋiz Ḫān Oğuz Han’ın beşinci oğlu 

 T. Ḫ.5b/11, 6a/09 

 T. Ḫ.+nı 6a/08 

 [=3] 

Teŋri Teʿālā Tanrı, Allah 

 T. 4b/09, 5a/13, 8a/13, 7a/03, 9b/14, 18a/09 

 [=6] 

teraḳḳí [< Ar.] 

teraḳḳí ḳıl- gelişmek, yükselmek 

t. ḳ.-dı 5a/04 

[=1] 
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terbiyet [< Ar.] terbiye 

 t.+i 7b/11 

 t.+iġa 10a/07 

 [=2] 

tersā [< Far.] 

tersā bol- Hristiyan olmak 

t. b.-uŋlar 14b/06 

[=1] 

tertíb [< Ar.] tertip, düzene koyma 

 t.+i leşker 14a/09 

 [=1] 

Tetig Sal [ö. a.] Nayman’ın bekçisinin adı 

 T. S.11a/13 

 [=1] 

tevāżuʿ [< Ar.] 

tevāżuʿ ḳıl- alçak gönüllülük yapmak 

t. ḳ.-ġaç 3a/08 

t. ḳ.-ıp 3a/04 

[=2] 

tevbe [< Ar.] tövbe 

 t. 2b/12 

 [=1] 

teveccüh [< Ar.] 

teveccüh ḳıl- güler yüz göstermek, yakınlık göstermek 

t. ḳ.-dı 3b/04 
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[=1] 

ṭıfl [< Ar.] tıfıl, küçük çocuk 

 ṭ. 4b/13 

 ṭ.+ġa 5a/01 

 [=2] 

tíġ [< Far.] kılıç 

 t.+e 10a/05 

 [=1] 

til dil, lisan 

 t. 2b/09, 5a/01 

 t.+i 9a/02, 9b/01 

 t.+ide 9a/04 

 [=5] 

tile- dilemek, istemek 

 t.-di 16a/08, 20a/11 

 t.-p 6a/12 

 [=3] 

tinç dinç 

 t. 8a/10 

 [=1] 

tír [< Far.] ok 

 t. 10b/11 

 [=1] 
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tirig diri, canlı 

 t. 6a/11, 6b/135 

 [=2] 

Todan Otçigin [ö. a.] Bartan Bahadur’un oğlu 

 T. O.8b/12 

 [=1] 

toḫta- [< Mo.] beklemek, durmak 

 t.-r 7b/02 

 [=1] 

tola çok fazla 

 t. 11b/02, 14b/07, 6b/03 

 [=3] 

Toluy Ḫān Cengiz Han’ın en küçük oğlu 

 T. Ḫ.18b/06, 18b/13, 20a/03, 20a/06, 20b/15 

 T. Ḫ.+nı 19b/01 

 [=6] 

toŋuz domuz 

 t. 9b/05 

 [=1] 

Toḳa Bėg Bozonçar Kaan’ın oğlu 

 T. B.13a/08, 13a/09, 11b/11, 12b/03, 13a/02, 13a/04, 13a/09, 13a/10 

 [=8] 

Toḳa Ḫān Bozonçar Kaan’ın oğlu 

 T. Ḫ.7b/06 

 [=1] 
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toḳḳuz dokuz 

 t. 11b/05, 13b/04, 2a/01, 2a/03, 7a/08, 7b/10, 8a/13 

 [=7] 

toḳḳuzunçı dokuzuncu 

 t. 3b/10, 8b/03 

 [=2] 

toḳsan doksan 

 t. 13b/05, 19a/06 

 [=2] 

toy toy, düğün, şölen, eğlence 

 t.+ı ʿažím 4b/14 

 [=1] 

Töbet Tibet 

 T.+niŋ 11b/03 

 [=1] 

töfe tepe 

 t.+sige 10b/15 

 [=1] 

töre kanun, töre, yasa 

 t. 8b/07, 9b/03 

 t.+ge 5b/03 

 t.+mizni 16b/14 

 t.+si 10b/02, 11b/10, 12b/03, 13a/14, 14b/01, 16a/01, 20a/07, 20b/12 

 t.+sidin 16b/11 

 t.+sini 10a/12 
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 t.+siniŋ 12b/10, 20b/15 

 [=16] 

tört dört 

t. 11a/01, 14a/15, 15b/15, 16a/14, 17a/13, 1b/11, 20b/13, 4b/06, 6a/15, 

6a/15, 9a/06, 9b/06 

 [=12] 

törtünçi dördüncü 

t. 20b/14, 3b/09, 3b/14, 4b/07, 5b/10, 8b/01, 8b/11, 9a/02, 9a/02, 9a/14, 

9b/10 

 [=11] 

ṭūfān [< Ar.] Tufan, Nuh tufanı 

 ṭ. 2a/13, 3a/01 

 ṭ.+dın 2a/02 

 ṭ.+da 3b/06 

 [=4] 

ṭufeylí [< Ar.] aracı 

 ṭ. 1b/07 

 [=1] 

tuġ- doğmak, dünyaya gelmek 

 t.-dı 5b/04, 7a/09 

 t.-updur 10a/13 

 [=3] 

tuḳḳan akraba 

 t. 10a/07 

 [=1] 
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tur- durmak, beklemek; kalkmak 

 t.-ar 20b/04 

 t.-dı 18a/15, 19b/14, 2b/08 

 t.-ġıl 2b/09 

 t.-up 11a/08, 5a/13, 6b/12 

 t.-uptur 20b/06 

 t.-ur 12a/05, 7a/13 

 t.-urlar 12b/10, 5b/07 

 [=13] 

Turan Türklerin Orta Asyadaki en eski yurtları 

 T. 15a/14, 15b/09 

 [=2] 

tus- beklemek, yolunu kesmek 

 t.-up 17b/15 

 [=1] 

tut-tutmak, elde etmek 

 t.-tı 9b/05 

 t.-tılar 20b/12 

 t.-uŋlar 20a/14, 20b/01 

 t.-up 13a/01, 13b/07, 20b/03, 8a/01 

 [=8] 

tuttur- tutturmak 

 t.-up 14b/14 

 [=1] 
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tuz tuz 

 t. 4a/03 

 t.+nı 4a/04 

 [=2] 

tüş düş, rüya 

 t.+ide 4b/11 

 [=1] 

tüş- düşmek, inmek; rastlamak; ortaya çıkmak 

 t. -edür 17b/10 

 t. -güçe 17a/06 

 t.-ken 10b/13 

 t. -ti 10a/15, 11b/13, 16b/06, 18b/09, 4a/03 

 t .-tiler 10b/13, 17a/09 

 t. -üp 6b/10 

 t. -üptür 17b/12 

 [=11] 

tükür- tükürmek 

 t.-diler 14b/14 

 [=1] 

Tümene Ḫān Sangḳur’un oğlu 

 T. Ḫ.8a/11, 8a/12, 8b/04, 8b/05, 9a/01 

 T. Ḫ.+nı 8a/10 

 [=6] 

tüŋlüg çadırın tepesi, bacası 

 t.+idin 6b/11, 7a/05, 9a/09 
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 [=3] 

Türk Yafes’in büyük oğlu 

 T. 3b/09, 3b/12 

 T. +ni 3b/13 

 [=3] 

Türkistān Türkistan 

 T. 13a/11, 15b/08, 5b/08 

 [=3] 

Tütek Türk’ün ikinci oğlu 

 T. 3b/14 

 [=1] 

tüz düz, doğru, düzgün 

 t. 12a/08 

 [=1] 

U/ʿU 

u [< Far.] ve 

 u. 10a/05, 16a/09, 18b/04, 18b/06, 2a/05, 5a/08 

 [=6] 

ʿulemā [< Ar.] ulema, âlimler, bilginler 

 ʿu. 15a/03 

 ʿu.+larnı 14b/15 

 [=2] 
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uluġ ulu, yüce 

u. 10b/02, 11a/15, 11b/15, 12b/12, 13a/12, 13b/04, 13b/06, 13b/12, 

17a/06, 20a/09, 3a/08, 3b/01, 3b/12, 4a/11, 5b/13, 5b/14, 6a/02, 7a/09, 

8a/08, 9a/05, 9b/06 

 u.+ı 11b/11, 13a/08 

 u.+ınıŋ 7b/06 

 u.+ları 6b/14 

 u.+larını 4b/15, 8a/05 

ulus [< Mo.] ulus, halk, kavim 

 u. 12a/13, 12a/13, 4a/01, 4a/12, 5a/14, 6b/12, 8a/03, 8b/05, 8b/06, 8b/15 

 u.+ını 13a/02 

 u.+ınıŋ 7b/12, 11b/06 

 u.+nıŋ 4b/14 

 u.+ı 9b/02 

 u.+um 13b/14 

 u.+umnı 13b/15 

 [=17] 

ulü’l ʿazm [< Ar.] Allah’ın emirlerine en çok en fazla dikkat gösteren 

peygamberler (Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Muhammed) 

 u. 1b/13 

 [=1] 

una- razı olmak, kabul etmek 

 u.-madı 15b/05 

 [=1] 
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ur- vurmak, çarpmak 

 u.-sa 1b/04 

 u.-up 2a/06 

 [=2] 

uruġ soy, nesil, kabile 

 u. 10a/05 

 u.+ı 12b/06, 8b/03, 8b/03 

 [=4] 

utru 

 utru çıḳ- karşı çıkmak 

 u. ç.-ıp 14a/08 

 [=1] 

Uyġur Türk boyu 

 U.+nıŋ 13a/14 

 [=1] 

Uz Ḫān Moğol Han’ın oğlu 

 U. Ḫ.4b/07 

 U. Ḫ.+nıŋ 5a/07, 5a/09 

 [=3] 

Ü 

ü [< Far.] ve 

 ü. 10b/11, 10b/11 

 [=2] 
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üç üç 

ü. 10a/14, 11a/01, 11b/15, 14b/03, 15a/03, 15b/01, 15b/11, 15b/13, 

16b/02, 16b/05, 18a/15, 18b/01, 18b/01, 20b/02, 3b/07, 4b/10, 5b/12, 

7a/04, 7a/09, 8a/05, 9b/13 

 [=21] 

Üçoḳ Oğuzların kolu 

 Ü. 5b/15 

 Ü.+nıŋ 6a/01 

 [=2] 

üçün için 

 ü. 15a/15, 15b/03, 17a/04, 2b/07, 2b/13, 5a/05, 5a/06, 7b/05, 9a/01 

 [=9] 

üçünçi üçüncü 

ü. 3b/09, 20b/14, 3b/14, 4b/07, 4b/11, 5b/10, 7a/11, 8a/07, 8a/15, 8b/02, 

8b/10, 9a/03, 9a/03, 9a/04, 9a/08, 9b/08 

 [=16] 

üleş- üleşmek, pay etmek, paylaşmak 

 ü.-ip 20b/08 

 [=1] 

ümerā [< Ar.] emirler, beyler 

 ü. 11a/02, 11b/03, 13a/05, 13a/06 

 ü.+lar 11b/14, 12a/06, 12b/12, 20b/08 

 ü.+ları 16b/07 

 ü.+larıġa 12a/11, 15b/14, 16b/06, 20a/13 

 ü.+larġa 12a/04 
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 ü.+larnı 17b/04 

 ü.+sı 10b/07, 11a/12, 11b/15, 11b/15, 14a/07, 19b/02 

 [=21] 

üstin üst, üzeri 

 ü.+ige 16b/10 

 ü.+iŋe 13a/07 

 [=2] 

üstün üst, üzeri 

 ü.+ide 3a/01 

 [=1] 

üze üzerine, üstüne 

ü.+sige 10b/08, 11a/09, 11b/09, 12b/02, 12b/08, 12b/09, 13a/09, 13b/10, 

14a/08, 16b/09, 19b/05, 5a/12, 6a/13, 8a/04 

 [=14] 

V 

vaḥy [< Ar.] vahiy 

 v. 2a/01 

 [=1] 

vāḳıʿ [< Ar.] 

 vāḳıʿ bol- vuku bulmak 

 v. b.-dı 18a/14, 5a/13 

 [=2] 

vāḳıʿa [< Ar.] vakıa, olmuş, olgu 

 v. 16b/03 

 v.nı 18a/08 
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 v.+dın 16b/01 

 v.+sı 9b/11 

 [=4] 

vaḳt [< Ar.] vakit, çağ, zaman 

 v.+ıda 4b/04 

 v.+de 10b/01, 7a/01 

 v.+i 7a/13 

 v.+ige 3b/01 

 [=5] 

vālide [< Ar.] valide, anne 

 v.+si 10a/06 

 v.+siġa 16a/02 

 [=2] 

vaṣíʿ [< Ar.] 

vaṣíʿ ḳıl- genişletmek 

v. ḳ.-dı 3a/09, 6a/05, 7b/08 

[=3] 

vaṣiyyet [< Ar.] vasiyet 

 v.+i 6a/03, 6a/10 

 [=2] 

  vaṣiyyet ḳıl- vasiyet etmek 

v. ḳ.-dı 20a/13 

v. ḳ.-ur 14b/15 

[=2] 
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vaṭan [< Ar.] vatan, yurt 

 v.+ı 3b/02 

 [=1] 

ve [< Ar.] ve, dahi 

v. 10a/01, 10a/01, 10a/01, 10a/02, 10a/03, 10a/03, 10a/05, 10a/06, 

10a/08, 10a/09, 10a/10, 10a/11, 11a/15, 11b/04, 11b/70, 12a/11, 12b/01, 

12b/02, 12b/05, 12b/13, 12b/15, 13a/02, 13a/15, 13b/12, 13b/14, 13b/14, 

14a/12, 14b/03, 14b/04, 15a/03, 15a/10, 15a/12, 15a/12, 15a/12, 15a/12, 

15a/14, 15b/08, 15b/08, 15b/08, 15b/09, 15b/14, 15b/14, 16a/03, 16a/03, 

16a/06, 16a/12, 16a/13, 16b/03, 16b/04, 16b/06, 16b/09, 17a/05, 17a/11, 

17a/12, 17a/13, 17b/10, 17b/14, 18a/07, 18a/07, 18a/10, 18a/10, 18a/11, 

18b/11, 18b/11, 18b/11, 19a/02, 19a/02, 19a/10, 19a/15, 20b/08, 20b/10, 

2a/05, 2a/10, 2a/14, 2b/01, 2b/06, 2b/10, 2b/12, 2b/12, 3a/06, 3a/10, 

3b/15, 3b/15, 4a/05, 4a/13, 4b/05, 4b/05, 4b/06, 4b/09, 5a/13, 5b/01, 

5b/01, 5b/01, 5b/01, 5b/08, 5b/08, 5b/09, 5b/09, 6a/03, 6a/08, 6a/11, 

6a/11, 6a/11, 6b/03, 6b/15, 7a/12, 7a/13, 7a/14, 7a/14, 7b/02, 7b/03, 

7b/04, 7b/07, 7b/13, 8a/03, 8a/04, 8a/05, 8a/10, 8a/12, 8a/12, 8a/12, 

8a/13, 8a/14, 8b/07, 8b/08, 8b/08, 9a/01, 9a/13, 9b/02, 9b/05, 9b/09, 

9b/15, 9b/15, 1b/01 

 [=134] 

vedāʿ [< Ar.] 

vedāʿ ḳıl- veda etmek 

v. ḳ.-dı 4b/08, 8b/13 

[=2] 

vefāt [< Ar.] 

 vefāt bol- vefat olmak 

 v. b.-dı 4a/06, 6a/07, 8a/11, 9b/12 

 [=4] 
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vehm [< Ar.] vehim, yersiz korku; şüphe 

 v. 17b/12 

 v.+i 17b/10 

 [=2] 

veliʿahd [< Ar.] 

 veliʿahd ḳıl- veliaht yapmak 

 v. ḳ.-dı 8a/10 

 veliʿahd ėt- veliaht etmek 

 v. ė.-ip 8b/06 

 [=2] 

vesvese [< Ar.] 

vesvese ḳıl- vesvese yapmak 

v. ḳ.-ıp 11b/08 

[=1] 

vilāyet [< Ar.] vilayet, il, memleket 

 v.+i 15a/11 

 v.+idin 14a/05 

 [=2] 

vücūd [< Ar.] vücut, beden, varlık 

 v.+ıdın 1b/12 

 v.+ıġa 3a/08, 4b/13 

 v.+ġa 3a/07, 6b/06, 7a/14, 9b/06 

 [=7] 
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Y 

yā [< Ar.] ey 

 y.1b/10 

 [=1] 

ya (1) [< Far.] ya da, veya 

 y. 2b/11, 14b/06, 14b/06 

 [=3] 

ya (2) yay 

 y.5b/12, 5b/14, 6a/01 

 [=3] 

Yāfeś Hz. Nuh’un oğlu 

Y. 3a/03, 3a/07, 3a/12, 3b/03, 3b/05, 3b/08, 3b/11, 3b/13, 3b/13, 3b/15, 

4a/07 

 Y. +ġa 3b/01 

 Y. +niŋ 3b/12, 3b/12 

 [=14] 

yaġı düşman 

y.+dın 10b/08, 12a/12, 10a/11, 12b/05, 12b/10, 14b/01, 20a/07, 4a/07, 

8b/09 

 [=9] 

yaḫşı güzel, iyi 

 y. 12a/09, 12a/10, 15b/09, 18a/13, 2b/10 

 [=5] 

yaḫşılıḳ güzellik 

 y.+ını 19a/10 
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 [=1] 

yaḳa yaka, kıyı 

 y.+sıda 19b/05 

 y.+sıġa 10b/14 

 [=2] 

Ya leyteni sabrete ala izāhum [< Ar.] keşke o zamanlar sabretseydim 

 y. 2b/05 

 [=1] 

yaman yaman, kötü, fena 

 y. 10b/05, 11b/01, 16a/06, 18b/10, 6b/15, 7a/02 

 [=6] 

yamġur yağmur 

 y. 3b/01 

 [=1] 

yan yan, taraf 

 y.+ıda 11b/02 

 [=1] 

yan- dönmek, yönelmek 

y.-ıp 10b/13, 16b/06, 17a/02, 17a/09, 17a/10, 18a/02, 18b/03, 5a/07, 

6b/12, 9a/11 

 y.-dı 13b/13, 19b/01, 20a/12, 8b/14 

 y.-dılar 12b/14, 20a/07 

 y.-maŋlar 15a/02 

 [=17] 
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yandur- döndürmek, geri çevirmek 

 y.-dı 13a/07 

 y.-up 11a/06 

 [=2] 

yana yine, tekrar 

y. 11a/13, 11b/11, 11b/15, 12a/03, 12a/13, 12b/13, 14a/09, 14a/09, 

14b/01, 14b/02, 15b/04, 15b/12, 15b/13, 16a/06, 17a/01, 17b/05, 19b/14, 

20a/07, 20b/07, 2a/09, 2b/07, 2b/10, 5a/05, 5a/07, 6b/12, 7a/05 

 [=26] 

yaŋı yeni 

 y. 12a/14 

 [=1] 

yaʿní [< Ar.] yani, doğrusu 

 y. 13a/12, 20a/14, 20b/07, 5b/12 

 [=4] 

yaŋlıġ gibi, benzer 

 y. 3b/05 

 [=1] 

yap- yapmak 

 y.-madı 3a/04, 3a/07 

 y.-may 3a/03 

 [=3] 

yār [< Ar.] yar, sevgili 

 y. 12b/15 

 [=1] 
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yarat- yaratmak 

 y.-ıpdur 9b/15 

 y.-ġıl 2b/10 

 [=2] 

yaratġuçı yaratıcı 

 y.-ını 2b/11 

 [=1] 

yaratıl- yaratılmak 

 y.-dı 1b/06 

 [=1] 

Yarḳut kabile adı 

 Y. 9a/05 

 [=1] 

yarlıġ ferman, yarlık 

 y.11a/07, 19a/03 

 y.+ıdın 19a/04 

 [=3] 

yasan- süslenmek, hazırlanmak 

 y.-ıp 12a/05 

 [=1] 

yaş (1) genç 

 y. 6b/09, 7b/10, 9b/08, 9b/12 

 [=4] 

yaş (2) insanın yaşı, ömür 

 y. 11a/01 
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 y.+da 10a/04, 10a/14, 13b/05, 14a/11, 2a/01, 9b/13 

 y.+ġa 4b/13, 4b/14 

 y.+nı 5b/13 

 [=10] 

yaşlıḳ yaşlı, yaşında 

 y. 10b/08 

 [=1] 

yat- yatmak 

 y.-ıp 11b/14, 12a/02, 16a/15, 3a/02, 6b/01 

 y.-ıpdur 12a/01 

 [=6] 

yavuḳ yakın 

 y. 14a/08, 16b/11, 20b/11 

 [=3] 

yė- yemek 

 y. –di 4a/03 

 y.-diler 7b/14 

 [=2] 

yer yer 

 y. 4a/03 

 y.+de 16a/15, 17a/09, 3a/02, 4b/09, 8a/09 

 y.+ge 10b/13 

 y.+ini 7b/15 

 y.+ke 11b/13, 19b/10, 4a/03 

 [=11] 
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yeryüzi yeryüzü 

 y.+de 3b/06 

 [=1] 

yeser [<Ar.] ganimet 

 y. 8b/14 

 [=1] 

Yesügey Bahādur Timuçin’in babası, Bartan Bahadur’un üçüncü oğlu 

Y. B.10a/03, 9a/12, 9a/15, 10a/04, 10a/11, 10a/13, 10b/02, 9a/08, 9a/15, 

9b/02, 9b/11, 9b/12 

 Y. B.+dın 10a/04, 10a/14 

 Y. B.+nıŋ 10a/07, 9b/04 

 [=13] 

yėt- yetmek, yetişmek, ulaşmak 

 y.-edür 7b/07 

 y.-ip 11b/09, 15a/06, 2b/14 

y.-ti 10b/12, 11a/10, 13a/07, 15a/03, 16b/12, 16b/15, 18a/14, 19b/06, 

4a/12, 5a/13, 7b/05 

 y.-tiler 16a/01 

 [=17] 

yėtte yedi 

 y. 2b/14 

 [=1] 

yėtgür- ulaştırmak, götürmek 

 y.-diler 20b/10 

 [=1] 
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yėtgüz- ulaştırmak 

 y.-üp 20b/01 

 [=1] 

yėtmiş yetmiş  

 y. 17a/04, 19a/09, 5b/07, 6a/04 

 [=4] 

yėttinçi yedinci 

 y. 3b/10, 8b/02 

 [=2] 

yıġ- yığmak, toplamak 

 y.-ıp 13b/15 

 y.-alı 17a/14 

 [=2] 

yıġıl- yığılmak, toplanmak 

 y.-ıp 4a/12, 8b/05 

 y.-sa 2b/02 

 [=3] 

yıġla- ağlamak 

 y.-p 16b/03 

 [=1] 

yıl yıl, sene 

y. 13b/05, 14a/15, 19a/09, 2a/02, 2a/02, 2a/03, 2a/03, 3b/15, 5b/07, 

6a/04, 6a/09, 9b/06 

 y.+nıŋ 10a/15 

 [=13] 
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yıraḳ uzak 

 y. 11a/06, 11a/10, 2b/09 

 [=3] 

yėgirme yirmi  

 y. 10a/15, 17a/15, 18a/14, 18b/09, 18b/15, 19a/01 

 [=6] 

yiġit yiğit, delikanlı 

 y. 17a/07, 9a/11, 9a/12 

 [=3] 

yoḳ yok 

y. 1b/02, 10b/02, 13a/12, 15a/05, 15b/10, 15b/11, 16b/04, 17a/02, 

18b/02, 18b/03, 18b/11 

 [=11] 

yol yol 

 y.+ġa 15b/15 

 [=1] 

yoluḳ- karşılaşmak, rastlamak 

 y.-tı 5a/07, 20b/09 

 [=2] 

yosun [< Mo.] 

 yosun ḳıl- kanun çıkarmak 

 y. ḳ.-sa 8b/07 

 y. k.-sunlar 8b/07 

 [=2] 
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yu- yıkamak, temizlemek 

 y.-dı 17a/11 

 y.-p 19b/10 

 [=2] 

yuḳarı yukarı, üstün 

 y. 11a/15 

 [=1] 

Yulduz Ḫān Oğuz Han’ın oğlu 

 Y. Ḫ.5b/10, 6b/04, 6b/05 

 Y. Ḫ.+nı 6a/06 

 [=4] 

yurt yurt, vatan 

 y.+ı 20a/05 

 y.+ıġa 7b/14, 12a/13, 13a/11 

 y.+ını(yurdını) 7b/07 

 y.+larıġa 6b/04 

 y.+nı 4b/06, 6a/05, 7b/12 

 [=9] 

Yusuf Otrari Yusuf Otrari 

 Y. O.15b/13 

 [=1] 

yür- yürümek, dolaşmak 

 y.-di 18a/04 

 y.-günçe 4a/02 

 y.-se 15b/10 
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 y.-üp 16b/15, 19b/14 

 [=5] 

yüz (1) yüz  

y. 11a/01, 14a/11, 15b/07, 15b/15, 16a/14, 16b/08, 17a/04, 17b/04, 

17b/05, 19b/12, 20b/04, 20b/07, 2a/01, 2a/01, 2a/02, 2a/03, 3b/15, 6a/09, 

9b/05 

 y.+ge 20b/11 

 [=19] 

yüz (2) yüz, surat 

 y. 17b/04 

 y. +ige 14b/13 

Z/Ẓ/Ẕ/Ż 

żaʿíf [Ar.] zayıf, güçsüz 

 ż. 16b/04 

 [=1] 

żaʿíf bol- güçsüz ve zayıf olmak 

ż. b.-–uptur 14a/07 

[=1] 

żaʿífe [< Ar.] zayıf, güçsüz kadın 

 ż. 5b/04, 5b/05, 6a/14 

 [=3] 

ẓafer [< Ar.] 

 ẓafer tap- zafer kazanmak 

 ẓ. -tı 5a/14, 5b/03 

 [=2] 
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ẓāhir [< Ar.] 

 ẓāhir bol- görünmek, ortaya çıkmak 

 ẓ. –dı 16b/05 

 ẓ. b.-adur 9a/12 

 [=2] 

zaḫm [< Far.] yara 

 z. 11b/12 

 [=1] 

zamān [< Ar.] zaman 

 z.+ıda 5b/01 

 z.+da 13a/11 

 [=2] 

zārí [< Far.] 

 zārí ḳıl- ağlamak 

 z. ḳ.-ur 2b/06 

 z. ḳ.–ıp 2b/12 

 z. ḳ.–maŋlar 20a/14 

 [=3] 

zebūn [< Far.] 

zebun ḳıl- aciz bırakmak 

z. ḳ.-ıp 8b/14 

[=1] 

Zengbār Zengbar şehri, karalar memleketi 

 Z.+nıŋ 3a/06 

 [=1] 
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zerdār [< Far.] zengin 

 z. 7b/13 

 [=1] 

zere [< Far.] güneşin ışığı, parlaklığı 

 z.+sige 7b/01 

 [=1] 

ẕikr zikir, anma, adını söyleme 

 ẕ.+i Bartan Bahādur 8b/12 

 ẕ.+i Ḥażret-i Yāfeś 3a/12 

 ẕ.+i Moġol Ḫān 4b/04 

 [=3] 

zindān [< Far.] zindan 

 z.+ġa 16a/11, 16a/15 

 [=2] 

zindegānlıġ [Far. zindegān + Tü. +lıġ] 

 zindegānlıġ ḳıl- yaşamak 

 z. ḳ.–dı 2a/03 

 [=1] 

zínet [< Ar.] süs 

 z. 1b/12 

 [=1] 

ziyāde [< Ar.] ziyade, bol, fazla 

 z. 2a/04, 14b/04, 15a/03, 19b/15 

 [=4] 

 ziyāde bol-fazla olmak 
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z. b.-dı 18a/12 

[=2] 

ẓuhūr [< Ar.] 

 ẓuhūr tap- görünmek 

 ẓ. -tı 16a/04 

 [=1] 

ẓulm [< Ar.] zulüm, eziyet 

 ẓ. 14a/12 

 [=1] 

zübde [< Ar.] zübde, bir şeyin en seçkin parçası 

 z. +i ferzendān-ı Alankoa 7a/12 

 [=1] 

ẕü’l celāl [< Ar.] celal, ululuk sahibi olan Allah 

 z. 2b/09 

 [=1] 

zürriyet [< Ar.] zürriyet, soy, nesil 

 z.+i 8b/04 

 z.+idin 8a/07 

 [=2]
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SONUÇ 

Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmada, Çağatayca Tarih-i Kaşgar’ın 

1b-20b arası ele alındı ve beş bölümden oluştu: Giriş bölümünde Çağatay dilinin 

gelişimi hakkında kısaca bilgi verildikten sonra,birinci bölümde Tarih-i Kaşgar’ın 

içeriği, eserin adı, yazım tarihi, nüshaları, yazarı, eser hakkında yapılan araştırmalarla 

ilgili bilgiler aktarıldı. İkinci bölümde, Çağatay Türkçesinin metinde geçen seslik 

özelliklerine örnekleriyle birlikte yer verildi. Üçüncü bölümde metin oluşturulurken 

kullanılan yöntemler hakkında başlıklar altında kısaca bilgi verildi. Dördüncü bölümde 

metnin yazıçevirimi yapıldı. Beşinci bölümde metnin günümüz Türkçesine aktarımı 

verildi. Ardından altıncı bölümde açıklamalara yer verilip burada önemli sözler ve 

ibareler hakkında, okuyuş farkları üzerinde açıklamalar yapıldı. Dizin bölümünde ise 

tamamlanmış metinde görülen kelimelerin anlamlarını içeren bir sözlük hazırlandı.  

Metnimizde “Ꜥālemdin sefer ḳıldı, dünyadın rıḥlet ḳıldı, Ꜥālem-i fānidin rıḥlet 

ḳıldı” şeklinde ölen kişinin ardından ifade edilen birçok ibare olduğu görülmektedir. 

Ayrıca metinde yer alıp sözlüklerde bulunmayan kelimeler metnin bağlamından yola 

çıkılarak anlamlandırılmıştır. Metnin genel bağlamına bakıldığında 17. Yüzyıl Çağatay 

Türkçesi özelliklerini yansıttığı görülmektedir. Yer adları ve kişi adları birçok kaynakta 

farklılık göstermiş olup metnin transkripsiyonunda belirtilen şekli yazılmıştır. 17. 

Yüzyıl Çağatay Türkçesiyle yazılan bu metin Türk dili ve edebayatı sahasına 

kazandırılmıştır.
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