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ÖZET 

“USŪL Ü FENN-İ HARB” TRANSKRİPSİYON-ASKERÎ 

TERİMLERİN İNCELENMESİ VE SÖZLÜĞÜ 

Ömer ZEYLEK 

Yüksek Lisans Tezi, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ahmed NAHMEDOV 

2016, 405 sayfa 

Bilinen tarihin en eski çağlarından itibaren Türkler, Orta Asya’dan 

başlayarak Doğu Avrupa içlerine, Kafkasya’ya, Ortadoğu’ya ve Anadolu içlerine 

kadar yayılarak büyük devletler kurmuşlardır. Kuşkusuz bunda önemli olan etken 

Türklerin asker-millet olmasından kaynaklanan güçlü ordularının bulunmasıdır. 

Askerlik, Türkler için yaşamın içinde bir görev olmuştur. Eski Türklerde sadece 

erkekler değil, kadınlar da bu görevi üstlenmiş, çocuklarını da bu töreye göre 

yetiştirmişlerdir. Böylece Türklerin çağlar boyunca birbirinden farklı devletler 

kurarak günümüze kadar ayakta kalmalarını sağlayacak gelenek, milletin bütün 

unsurlarına işlemiştir. 

Tarihte kurulmuş Türk devletlerinin askerî yapıları ve orduları üzerine, 

çeşitli çalışmalar yapılmıştır. İncelemiş olduğumuz “Usūl ü Fenn-i Harb” adlı 

müellifi bilinmeyen eser, 19. yy.ın ilk yarısında Osmanlı ordularının Batılı 

devletlerin üstünlüğünü kabul ederek yeni bir ordu ve askerî eğitim alınması 

gereğinden doğan ihtiyaca hâsıl olarak kaleme alınmıştır. Eserde, harp ve barış 

esnasında ne yapılması gerektiği, karada ve denizde askerlerin durumları gibi 

konular işlenmiştir. Çalışmamızda geçen askerî terimler köken bakımından 

incelendiğinde Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin çokluğu göze çarpmaktadır. 

Eserin içinde Arapça, Farsça kelimelerin yanında Avrupa dillerinden geçen 

kelimeler de bulunmaktadır. Çalışmada metnin eski harflerden Latin harflerine 

transkripsiyonu yapılarak eski harfli orijinal baskısı eklenmiştir. Bunun yanında 

sözlük ve askerî terimlere de yer verilip incelenmiştir. 

Yaptığımız bu çalışmayla gerek Osmanlıda harp geleneklerine gerekse de 

genel olarak Türk askerlik tarihine ışık tutmaya çalışılmıştır. Bu bakımdan 

yaptığımız incelemenin sadece Türk Dili ve Edebiyatı alanına değil, özelde harp 

tarihine genelde ise askerî tarih alanına da katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.  

ANAHTAR SÖZCÜKLER:  Terim, Askerî Terminoloji, Harp Teknikleri, Harp 

Tarihi, Usūl ü Fenn-i Harp. 
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ABSTRACT 

“USŪL Ü FENN-İ HARB” TRANSCRİPTİON-ANALYSİS AND 

DİCTİONARY OF MİLİTARY TERMS 

Ömer ZEYLEK 

Postgraduate Thesis, Department of Turkish Language and Literature 

Thesis Advisor: Prof. Dr. Ahmed NAHMEDOV 

From the beginning of the recorded history, Turks founded great nations in 

Middle Asia, inner parts of Eastern Europa, Caucasia, Middle East and Anatolia. 

Having powerful armies as a result of being a military-nation is undoubtedly the 

most important factor in this. Military service has been a duty for their lives. In the 

times of ancient Turks, not only men but also women have served in the army and 

raised their children based on this tradition. Thanks to this tradition, enobling 

Turks to found strong and long-lasting nations, all aspects of Turkish nation have 

been blended with these values.  

There are various researches about the military structure and armies of 

Turks in history. “Usūl ü Fenn-i Harb” an anonymous one, was written in the first 

half of the 19th century as Ottoman army accepted the superiority of western 

nations and tried to establish a new army and a new military education system. 

This book mainly deals with issues like what should be done in times of war and 

navy etc. Terminologically speaking, military terms in this book generally stem 

from Arabic and Persian language. Beside these, one also encounters with words 

from European language. In this research, the text has been transcribed from old 

letters to Latin and the original edition has been attached. In addition, a dictionary 

and military terms have been added. 

This research offers an insight to the military traditions in Ottoman Empire 

and generally, Turkish military history. In this sense, this research is expected to 

contribute not only to the Turkish Language and Literature but also to the history 

of war in specific and to the military history in general.   

 

KEY WORDS:  Term, Military Terminology, War Techniques, War History, 

Usūl ü Fenn-i Harb. 
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ÖN SÖZ 

Avrupa ordularının kuruluşu ve Avrupa’daki teknik gelişmeler ile birlikte 

Osmanlı Devleti’ne giren yeni silah, tesisat ve ordu yapılanmasında kullanılan 

yeni terimler askerlik lügatlarına girmeye başlamıştır. Askerî terimler üzerine 

sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır. Ancak “asker-millet” olarak tarihe geçen Türk 

milletinin bu konudaki gelişimini gösterecek birçok çalışmanın daha yapılması 

gerekmektedir. Biz burada 19. yy.da Osmanlı Devleti’nde kullanılan, günümüz 

terminolojisine de ışık tutan askerî terimleri bilimsel yönden ele alıp inceleyerek 

bu alandaki çalışmalara katkıda bulunmak istedik. 

İncelememiz ana hatlarıyla aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır: “Giriş” 

kısmında araştırmanın konusu, alanı ve yöntemlerinden bahsedilmekte ve askerî 

terimler alanında daha önceden yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verilmektedir. 

Birinci bölümde, incelediğimiz eserin transkribe edilmiş metnine yer verilmiştir. 

İkinci ve üçüncü bölümde çalışmamızda geçen “Askerî Terimler” ve anlamları 

alfabetik sıraya göre incelenmeye çalışılmıştır. “Tartışma ve Sonuç” başlığı altında 

çalışma esnasında tespit ettiğimiz hususlar üzerinde durulmuştur. Eserde geçen 

kelimeler, “Sözlük” kısmında verilmiş ve hangi kaynaktan alındığı da 

belirtilmiştir. Eserin sonunda, kullandığımız kaynaklara, eserin orijinal metnine, 

askerî harita ve şekillere yer verilmiştir. 

Bu çalışmanın konusunu, 19. yy.ın ilk yarısında yazılmış, müellifi 

bilinmeyen “Usūl-ü Fenn-i Harb” adlı eserdeki askerî terimlerin tespiti ve bu 

terimlerin dil merkezli bir incelemesi oluşturmaktadır. Türk dilinin birçok alanını 

ilgilendiren böyle geniş bir araştırma sırasında pek çok eksiğimin olabileceğinin 

farkındayım. Bununla birlikte kelimelerin anlamlarıyla ilgili olarak tutarlı ve kabul 

edilebilir açıklamalar yapmaya gayret ettim. Çalışmamızla Türk diline ve askerî 

terminolojiye küçük bir katkı sağlayabilirsem bundan mutluluk duyacağım. 

Tezimin seçim ve yazım aşamasında değerli görüşlerini esirgemeyen Doç. 

Dr. Şahin BARANOĞLU hocama, Arş. Gör. Cihan DOĞAN’a, Ramazan Tugay 

ÖZDEMİR’e, Öğ. Yzb. Sezgin KAYA’ya, Öğ. Ütğm. Mustafa KAYA’ya, Öğ. 

Ütğm. Caner AYDIN’a yardım ve destekleri için teşekkür ederim. 

Çalışmam sırasında bana yol gösterip teşvik ve desteklerini hiçbir zaman 

esirgemeyen ve sürekli yanımda olup sabırla yardım eden Prof. Dr. Ahmed 

NAHMEDOV hocama ve manevi yardımını her zaman hissettiğim eşim Sema 

ZEYLEK’e teşekkürlerimi bir borç bilirim. 

Ömer ZEYLEK 
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GİRİŞ 

Askerî terimler, harp stratejilerinin ve harp sanatının vazgeçilmez 

ögesidir. Osmanlı Devleti sahada, 15. yy.dan 17. yy.a kadar Avrupa’nın en güçlü 

ordularına sahip olduğu için askerî düzende kullanmış olduğu kelime ve terimler 

çok fazla değişiklik göstermemiş, Osmanlıca terimler ağırlıkta olmuştur. 

Batı’da gerçekleşen Sanayi Devrimi ile birlikte Avrupa’da ateşli silahlar 

gelişmiş, askerî alanda yeni teknik ve buluşlar ordulara uygulanmıştır. Osmanlı 

Devleti ise Duraklama Dönemi’nin sonuna kadar Batı’daki gelişmeleri takip 

etmemiştir. Bunun neticesi olarak 1683 II. Viyana Kuşatması1 bozgunu ve 

ardından üst üste Kutsal İttifakla yaptığı savaşları kaybetmesi sonucu 1699’da 

Karlofça Antlaşmasını2 imzalayarak yeni bir döneme girmiştir. Osmanlı 

Devleti’nin, Avrupa’nın hâlen kendisinden güçlü ordular kurduğunu kabul 

etmemesiyle birlikte Avusturya ile yaptığı savaşı kaybedince 1718’de Pasorofça 

Antlaşması3 imzalanmıştır. Bu antlaşma, Osmanlı ordularının askerî alanda 

Avrupa tarzı ıslahatına başlanma tarihi olmuştur. Ancak askerî alanda yapılan 

yenilikler yüzeysel olmuş, Yeniçeriler sürekli yeniliklere karşı gelmiştir. Avrupa 

ise Sanayi Devrimi sonucu geliştirdiği gemi, silah, top gibi teknik malzemelerle 

Osmanlı ordusu ile arasındaki gelişmişlik farkını açmıştır.  

Osmanlı Devlet’inde yenilik hareketlerine askerî alanda başlanmasının 

temel nedeni, XVII. yy.dan beri devletin içinde bulunduğu olumsuz şartların 

sadece askerî alandaki başarısızlıklara bağlanmasıdır. 

II. Mahmut, 1826’da Vaka-yı Hayriyye ile Yeniçeri Ocağını4 kaldırmıştır. 

Yeniçeri Ocağının yerine Batı tarzı Asakir-i Mansure-yi Muhammediye ordusu 

kurulmuştur. Bu dönemde birçok lahiyalar, raporlar ve eserler kaleme alınmaya 

başlanmıştır. “Usūl ü Fenn-i Harb” adlı incelediğimiz çalışma da söz konusu 

                                                 
1 II. Viyana Kuşatması hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. İsmail Hakkı 

UZUNÇARŞILI, Osmanlı Tarihi, C.3, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1988, s. 

439-457.  
2 Karlofça Antlaşması için bkz. Abdulkadir ÖZCAN, “Karlofça”, Diyanet İslam 

Ansiklopedisi (DİA), C.24, Ankara, 2001, s. 504-507.  
3 Daha geniş bilgi için bkz. Abdulkadir ÖZCAN, “Pasarofça Antlaşması”, DİA, C.34, 

Ankara, 2001, s. 177-181.  
4 Konu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. Kemal BEYDİLLİ, “Yeniçeri”, DİA, 

C.43, Ankara, 2013, s. 450-462. 
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dönemde yapılan çalışmalardan birisi olmuştur. Yeni ordunun ihtiyaçlarını 

giderebilmek ve Batı tarzında teknolojik harp sanatını öğrenebilmek için Batı’ya 

diplomatlar gönderilmiştir. Eserde Avrupa ordularının kuruluşuna, kullandıkları 

yeni tekniklere, silahlara, tesisatlara yer verilmiştir. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin 

ordusunu buna göre yeniden yapılandırdığı ve Batı ordularında kullanılan yeni 

askerî terimleri kullandığı gözlemlenmiştir. 

Müellifi bilinmeyen “Usūl ü Fenn-i Harb” adlı eserde ele alınan konuları, 

aşağıdaki maddeler hâlinde verebiliriz: 

1- Harp tekniklerinin vasıfları hakkında bilgiler;  

2- Harbi önlemek anlamında alınabilecek tedbirler; 

3- Bir devletin kendi hukukunu (sınırlarını) korumak için diğer bir devlete 

saldırı  (hücum) yoluyla ilan ettiği savaşlar hakkında bilgiler; 

4- Bir devletin politik nedenlerden dolayı başka bir devlete açtığı savaşlar; 

5- Bir devletin, müttefikleriyle veya müttefikleri olmadan kendi başına 

başka bir devlete ilan ettiği savaşlar hakkında açıklamalar;  

6- Bir devletin arabuluculuk yoluyla ilan ettiği harpler; 

7- Bir devletin yabancı memleketleri fetih ve istila etmek sevdasıyla ilan 

ettiği savaşlar; 

8- Milletçe, topyekûn ilan edilen savaşlar hakkında bilgiler;  

9- Bir devletin birkaç savaşı birden ilan etmesiyle ortaya çıkan tehlike ve 

mahzurlar; 

10- Harbin hikmetleri hakkında bilgiler; 

11- Harbin usul ve esasları hakkında bilgiler; 

12- Askerlerin savaştan önce veya savaş esnasındaki sevk teknikleri; 

13- Savaşların kaynağı hakkında bilgiler; 
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14- Harbin maksatları (nedenleri)  

15- Harbin uzamasının nedenleri; 

16- Harbin sınırları hakkında bilgiler; 

17- Bir meydan muharebesinin kazanılmasına tesir edecek mevkiler; 

18- Orduların planlayarak (hazırlıklı) yaptıkları göçler; 

19- Harp esnasındaki kandırma ve aldatmalar hakkında bilgiler; 

20- Askerlerin gemiler aracılığıyla karaya sevkleri ile ilgili bilgiler; 

21- Nehir ve çaylardan nasıl geçilebileceği; 

22- Etrafları siperlerle oluşturulmuş olan ordu çadırları hakkında bilgiler; 

23- Kaleleri korunaklı hâle getirmek için nelerin yapılması gerektiği; 

24- Ordunun ihtiyacı olan tahılların muhafaza edileceği ambarlar hakkında 

bilgiler; 

25- Savaş esnasındaki geri çekilmeler; 

26- Ordunun kışın konaklayabileceği yerler hakkında bilgiler; 

27- Savaşın sınırlarından ve bu sınırların korunması noktasında yapılacak 

çalışmalar hakkında bilgiler; 

28- Düşman saldırılarından korunmanın yolları hakkında bilgiler; 

29- Savaş düzenleri; 

30- İki ordunun intikal esnasında (bir yerden başka bir yere geçerken) 

birbirlerine rast gelmeleri; 

31- Ordu baskınları hakkında bilgiler; 

32- Askerlerin savaş esnasında nasıl sevk edileceği, nerelerde, nasıl 

istihdam edileceği konuları; 
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33- Askerlerin muharebe hattındaki mevkileri ve konumları hakkında 

bilgiler; 

34- Piyade askerlerinin savaş esnasındaki konumları ve düzenleri; 

35- Süvari askerleri hakkında bilgiler; 

36- Topçu askerleri hakkında bilgiler; 

37- Piyade, süvari ve topçu askerlerinin istihdamları hakkında bilgiler 

verilmiştir. 

Araştırmanın Konusu, Alanı 

İncelememizin konusu, “Usūl ü Fenn-i Harb” adlı eserdeki askerî 

terimlerin tespit edilmesi ve bu terimlerin anlam ve köken bakımlarından 

incelenmesidir. Eser incelenirken orijinal metne sadık kalınmıştır. Çalışma 

sırasında tarihi süreç içerisinde Türklerle etkileşim içerisinde olan dillerden 

dilimize geçen askerî terimlere ve son dönem Batı dillerinden geçen bazı terimlere 

de yer verilmiştir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi Türkçenin diğer dillerle 

kaynaşması sonucu ortaya çıkan Osmanlı Türkçesinde bulunan askerî terimleri 

tespit etmek, eserin başlıca konusu olmuştur. 

Araştırmanın Amacı 

Çalışmamızda iki temel amaç güdülmüştür: Birincisi; Türk dili açısından 

“Usūl ü Fenn-i Harb” adlı eserdeki askerî terimleri tespit etmek, bu terimlerin nasıl 

oluşturulduğunun köken ve anlam bilimi incelemelerini yapmak ve askerî 

terminoloji araştırmalarına katkıda bulunmaktır. İkincisi ise; harp tarihçileri ve 

Osmanlı tarihçilerinin kendi çalışmaları esnasında yararlanabileceği bir kaynak 

sunmayı amaçlamaktadır.  

Araştırmada Uygulanan Yöntemler 

Tez konusunu araştırma yönteminde ilk olarak üzerinde çalışılmamış, 

orijinal, askerî alanda yazılmış bir kaynak bulmak için alan taraması yapılmıştır. 

Üniversitelerin lisans, YÖK’ün yüksek lisans tezleri, Millî Kütüphane, Beyazıd ve 

Süleymaniye Kütüphaneleri, Genelkurmay Başkanlığı ATASE Kütüphanesi ve 

Genelkurmay Başkanlığı Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığının 
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kütüphaneleri incelenmiştir. Araştırmalarımız esnasında lisans ve yüksek lisans 

çalışmalarında ve diğer araştırmacıların askerî alanda, askerî terimler konusunda 

fazla bir inceleme yapmadıkları görülmüştür. 

Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte Batı ordusunun bilim ve teknik 

açıdan Osmanlı ordusundan üstün bir duruma geçmesi sonucu 18. yy.ın ilk 

yarısından itibaren ıslahatlar başlamasına rağmen köklü yenilikler II. Mahmut 

döneminde gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde Yeniçeri Ordusu kaldırılıp yerine 

Asakir-i Mansure-yi Muhammediye ordusu kurulmuştur. Bu devirden sonra birçok 

devlet adamının kurulan yeni ordunun Barı tarzında modernleşmesi için lahiya, 

rapor ve eser yazdıkları tespit edilmiştir. Bunlar arasında özellikle kapsamı ve 

kullandığı askerî terimler bakımından zengin olan “Usūl ü Fenn-i Harb” 

dikkatimizi çekmiştir. Söz konusu esere Genelkurmay Başkanlığı Askerî Müze ve 

Kültür Sitesi Komutanlığının el yazmalarının bulunduğu kütüphanesinde 

rastlanmıştır. Eserin müellifinin ismi ve varsa başka çalışmalar yapıp yapmadığı 

araştırılmış olmasına rağmen bir sonuca varılamamıştır.  

İncelememiz, orijinal metnin transkribe edilmesiyle başlamıştır. Özellikle 

eserdeki kelimelerin anlam bakımından karışıklığa neden olmaması için her 

kelimenin transkripsiyon harfleriyle beraber yazılmasına gayret edilmiştir.  

Çalışmamızda eserin incelenmesi aşamasında askerlik alanına ait kelime 

ve terimler titizlikle seçilerek askerî terimler tespit edilmiştir. 444 terim bu 

esaslara göre belirlenmiştir. Eserde askerlik sanatı değil de sadece askerlikle ilgili 

terimler yazılmak istenseydi daha fazla terimin yazılacağı aşikârdır. O yüzden 

eserin içerisindeki askerî terim sayısı sınırlı kalmıştır.  

Tespiti yapılan 444 askerî terim köken ve anlamları açısından 

incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda terimler; Arapça, Farsça, Türkçe, Arapça-

Farsça, Arapça-Türkçe, Farsça-Türkçe, Arapça-Türkçe-Farsça ve Avrupa 

Dillerinden Olan Askerî Terimler olmak üzere maddeler hâlinde ayrı ayrı tasnif 

edilmiştir.  

İncelememizin kolay anlaşılabilir olması, araştırmacılar tarafından zaman 

kaybı olmadan çalışılması için indeksli sözlük kısmı oluşturulmuştur. Böylelikle 

terimler, alfabetik sıraya göre ve eserde hangi kısımda geçiyorsa yerinin 

belirlenmesi sağlanmıştır.  
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“Usūl ü Fenn-i Harb” adlı eserin transkripsiyonu ve eserdeki askerî 

terimlerin incelenmesinde çeşitli zorluklarla karşılaşılmıştır. Eserin yazıldığı 

dönemde dilbilgisi kurallarının olmayışı ve müellifinin yazım yanlışlıkları 

yapmasından, baskı hatasından ya da müellifin yazdığı askerî bir terimi başka bir 

yerde farklı yazdığı tespit edilmiştir. Örnek verecek olursak; “cenk” kelimesi bazı 

yerlerde “çenk”, “zabitan” kelimesi “zabidan”, “şamil” kelimesi “samil”, “birkaç” 

kelimesi “birkac”, “pençe” kelimesi “pence”, “çengel” kelimesi “cengel” olarak 

yazılmıştır ve yanlış yazımlar ilgili sayfaların altında dipnot şeklinde 

gösterilmiştir.  

Metinde geçen “tob, tobcı, tobcıyan, toblayamayub” gibi kelimelerde 

eserin orijinalindeki “b” harfleri birliktelik olsun diye “p” şeklinde yazılmıştır. 

Bunun yanında eserdeki cümlelerin uzun ve devrik olması, Arapça ve 

Farsça tamlamaların çok sık kullanılması eserin transkribe edilmesinde zorluklar 

çıkarmıştır. 

İncelemiş olduğumuz eserin 4, 5, 8 ve 9. sayfaları eksik olduğu için 

çalışmamızda bu sayfalara yer verilememiştir. Bunun nedeni Genelkurmay Askerî 

Müze Müdürlüğü ve Kültür Sitesi komutanlığının vermiş olduğu fotokopilerin 

eksik olmasından kaynaklanmaktadır. Müracaatlara rağmen ilgili sayfalar temin 

edilememiştir. 

Müellif, sadece askerî terminoloji ile ilgili bilgi vermekle kalmamış eserin 

anlaşılmasını kolaylaştırmak için dönemin savaş teknikleri ve uygulanışını, ordu 

düzenini ve kullanılacak topların nerelerde ve ne kadar olması gerektiğini harita ve 

şekillerle eserin orijinal metninin sonunda kullanmıştır. Bunun ise günümüz harp 

tarihçilerinin konuyu daha iyi anlaması ve kavraması açısından önemli olduğu 

değerlendirilerek çalışmamızın “Ekler” kısmında harita ve şekillere yer verilmiştir.  

Metnin anlamını kuvvetlendirmek için yazar, atasözleri ve deyimlerden de 

yararlanmıştır. Müellif, orijinal metnin 6. sayfa 10. satırda “göz konulmak”, 7. 

sayfa 22. satırda “göz yılmak”, 15. sayfa 15. satırda “başa çıkamamak” 

deyimlerini ve 78. sayfa 23. satırda “Geleceği varsa göreceği dahi vardır.”, 86. 

sayfa 8. satırda “Evdeki hesap pazara uymaz.” atasözlerini kullanmıştır.  
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Araştırmanın Sınırlandırılması 

İncelememizde sadece askerlik alanı ile ilgili askerî terimler ele alınarak 

sınırlandırılmıştır. Eserdeki diğer terimler üzerinde ayrıntılı bir inceleme 

yapılmamıştır. Çalışmamızda günlük hayatta kullanılan kelimeler inceleme dışı 

tutulmuştur. Bunun yanında günlük hayatta bilinen askerî terimler de ayrıntılı 

olarak incelenmiştir. İncelenen terimlerde ise kelime kökleri ve anlamları üzerinde 

durularak eserdeki kelimelerin istatistiği tutulmuş ve eserin sonunda bu oransal 

değerler paylaşılmıştır. 

Konu İle İlgili Çalışmalar  

Günümüzde askerî terimler üzerine yapılan çalışmalar Batı’daki bilimsel 

çalışmalar kadar fazla değildir. Ancak ülkemizde yazılmış önemli çalışmalar da 

mevcuttur. Türk Dil Bilimi Bakımından Tarihî Askerî Terminoloji Modern 

Dönemde Rütbe ve Birlik Adları başlıklı kitabında, Süer Eker, ortalama askerî 

yazışma dilinin Arapça, Farsça, Batı dilleri ve Türkçe söz varlığından oluşan 

tamlamaların dışında, modern rütbe ve birlik adlarının nerdeyse tamamının Türkçe 

kökenlere dayandığını ifade etmiştir. XVI. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Çavuşluk 

Teşkilatı başlıklı çalışmasında (Koç: 2002), Ümit Koç, Göktürklerden Osmanlı 

Devletine kadar gelen Türk devletlerinde bulunan çavuşların Osmanlı içinde 

kurumlaşarak en iyi şeklini aldığını söyleyerek Osmanlı Devleti’ndeki çavuşları 

ayrı ayrı incelemiştir. 

Ersin Teres, Karahanlı Türkçesinde Askerlikle İlgili Bazı Terimler Üzerine 

(Teres: 2007) adlı makalesinde, özellikle Kutadgu Bilig, Dîvân u Lügati’t-Türk ve 

Atabetü’l- Hakayık, Satır Arası Kur’an Tercümesi gibi Karahanlı Türkçesi 

metinleri üzerinde karşılaştırmalı bir çalışma yapmıştır. Yine Ersin Teres’in bu 

konuyla alakalı bir başka çalışması da Orta Türkçede ‘Zırh, Kalkan’ Anlamı 

Taşıyan Bazı Sözcükler (Teres: 2009) adlı makalesidir. Bu makalede zırh ve 

kalkan anlamı taşıyan bazı sözcüklerin Orta Türkçe dönemindeki durumu üzerinde 

durulmuştur. Ahmet Rasim’in de, Mart 1959 tarihinde Yeni Tarih Dergisi’nde 

yayınlanmış Rütbeler, Lakaplar adlı bir makalesi bulunmaktadır. Abdülkadir 

Donuk’un Eski Türk Devletlerinde İdâri-Askerî Ûnvan ve Terimler adlı eseri Türk 

Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından basılmıştır. Süer Eker’in, Subay, Astsubay; 

Er/Erat/Erbaş Terimleri Üzerine (Eker: 2006) ve Sü ve Sü ile Yapılan Tarihî 
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Askerî Terimler Üzerine Disiplinlerarası Bir İnceleme (Eker: 2006) adlı iki 

çalışması bulunmaktadır. 

Müşterek Askerî Terimler Sözlüğü adındaki çalışma Genelkurmay 

Başkanlığının Harp Akademileri Basımevi tarafından yayımlanmıştır. Hüseyin 

Hüsnü Erkiletli’nin 1312 tarihli Kamus-ı Askerî, Fransızca-Türkçe ve Türkçe-

Fransızca adlı eserleri bulunmaktadır. Hilmi Soyaslan’ın Harp Akademileri 

Basımevi tarafından yayımlanan Askerî Terimler Sözlüğü adlı bir eseri 

bulunmaktadır. 

T.C. Büyük Erkân-ı Harbiye Reisliği (Genelkurmay Başkanlığı) tarafından 

Rütbe ve Birliklerin Öz Türkçe Karşılıkları adında 1935’te yayımlanmış bir 

çalışma bulunmaktadır. Süleyman Hikmet Karakuzu’nun 1879’da basılmış Askerî 

Terimler adlı bir kitabı bulunmaktadır. 
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1. FİHRİSTÜ’L-KİTĀB 

Muḳaddime-i Kitāb 2 

Der-beyān-ı evṣāf-ı fenn-i ḥarb 

Bāb-ı Evvel 3 

Faṣl-ı Evvel 

Der-beyān-ı tedbįr-i ḥarbiyye 

Mādde-i Evvelį 5 

Ḥuḳuḳunı daǾvā itmek żımnında bir devletüñ taǾarruż ṭarįḳiyle iǾlām itdigi 

ḥarbler beyānındadır 

Mādde-i Ŝāniye 6 

Bir devletiñ ẓāhiren yaʻnį politiḳaca taḥaffuẓ ve bāṭınen yaǾnį Ǿaskeriyyece 

taǾarruż ṭarįḳiyle iǾlān itdigi ḥarbler beyānındadır 

Mādde-i Ŝāliŝe  8 

Bir devletiñ münāsebet ṭarįḳiyle iǾlān itdigi ḥarbler beyānındadır  

Mādde-i RābiǾa  9 

Bir devletiñ müttefiḳleriyle veyāḫūd müttefiḳlersiz iǾlān itdigi ḥarbler 

beyānındadır  

Mādde-i Ḫāmise 10 

Bir devletiñ tavassuṭ ṭarįḳiyle iʻlān itdigi ḥarbler beyānındadır  

Mādde-i Sādise  16 

Bir devletiñ baǾżı memālik-i ecnebiyyeyi fetḥ ü istįlā itmek sevdāsıyla iǾlān 

itdigi ḥarbler beyānındadır 

Mādde-i SābiǾa  18 

Milletçe iǾlān olunan ḥarbler beyānındadır 

Mādde-i Ŝāmine  20 

Bir devletiñ birḳāç ḥarbi birden iǾlān itmesinde der-kār olan tehlike ve 

maḥẕūrlar beyānındadır 

Faṣl-ı Ŝānį 21 

Der-beyān-ı ḥikmet-i ḥarbiyye 

Bāb-ı Ŝānį  32 

Der-beyān-ı fenn-i ḥarb  



12 

Faṣl-ı Evvel 34 

Der-beyān-ı uṣūl u esās-ı ḥarbiyye  

Mādde-i Evvelį  35 

Der-beyān-ı aǾmāl-i fenn-i sevḳ-i ʻasākir  

Mādde-i Ŝaniye 36 

Der-beyān-ı mebādį-i5 aǾmāl-i ḥarbiyye 

Mādde-i Ŝāliŝe  37 

Der-beyān-ı aǾmāl-i taǾarrużiyye ve maḳāṣıd-i aǾmāl-i ḥarbiyye 

Mādde-i RābiǾa  39 

Der-beyān-ı imtidād-ı aǾmāl-i ḥarbiyye  

Mādde-i Ḫāmise 40 

Der-beyān-ı ḫuṭūṭ-ı aǾmāl-i ḥarbiyye  

Mādde-i Sādise 43 

Bir dāǿire-i ḥarbiñ veyāḫūd bir meydān-ı muḥārebeniñ maṣlaḥatına netįce 

ve ḳarār virecek mevḳiǾleri beyānındadır 

Mādde-i SābiǾa 45  

Ordularıñ müşāverelerden maǾdūd olan rıḥlet ve ḥareketleri beyānındadır 

Mādde-i Ŝāmine 46  

İġfāller ve büyük fevcler beyānındadır 

Mādde-i TāsiǾa 48  

ǾAsākiriñ sefāįnden ḳaraya iḫrācları beyānındadır 

Mādde-i ǾĀşere 50  

Nehir ve çayları mürūr itmek beyānındadır 

Mādde-i Ḥādį-Ǿaşer 53  

Eṭrāfları metersler ile taḥṣįl olunmuş olan ordu ḫayme-gāhları beyānındadır 

Mādde-i Ŝāniye-Ǿaşer 54  

Muḥāṣara ḳalǾalarıyla ḫuṭūṭ-ı müteḥaṣṣına beyānındadır 

Mādde-i Ŝāliŝe-Ǿaşer 60  

                                                 
5 İçindekiler kısmında mebādį şeklinde yazılmasına rağmen yazma eserin içinde Mādį 

şeklinde yazılmıştır. 
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6 Yazmada topcı şeklinde yazılmıştır. 
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Uṣūl ü ḲavāǾid-i Ḥarbiyyeyi şāmil kitābdır. 

Be-nām-ı ḫüdā konem ibtidā 

Muḳaddime-i Kitāb 

[2] Der-beyān-ı evṣāf-ı fenn-i ḥarb 

(2) Fenn-i ḥarb Ǿavām Ǿindinde maǾlūm ve mefhūm olduġı üzre aḳsām-ı erbaǾa-i 

(3) ḥarbiyyeye maḳsūm olub aḳsām-ı mezbūreden birincisine fenn-i sevḳ-i Ǿasākir 

(4) ve ikincisine fenn-i muḥārebe ve üçüncisine fenn-i hendese ve dördüncisine 

fenn-i (5) manevra deyü ıṭlāḳ iderler ise de fenn-i ḥarbiñ bir ḳısım ḫāmisi daḫi 

vardır ki (6) şimdiye ḳadar aḳsām-ı mezbūreden Ǿadd olunmayub nā-ḥaḳ yere 

gūşe-i terk ve Ǿadem-i (7) iltifātında bıraḳılmış idi. Bu terk olunan ḳısım fenn-i 

tedbįr-i ḥarbiyye olub aṣḥāb-ı (8) seyf ile erbāb-ı ḳalem tefrįḳ ve temyįz 

olunduġundan berü fenn-i mezbūr erbāb-ı cihāddan (9) ziyāde erbāb-ı tedbįr 

devlete lāzım olan Ǿulūmdan ṣayıldıġı egerçi bedįdār (10) ve bir livā ḥükümdārįne 

veyāḫūd fırḳa-i ḳūmāndarine ol ḳadar lüzūmu olmadıġı (11) her-çend āşikār ise de 

bir ordu ser-dārı olan sipah-sālāra gövde-i ehemm-i (12) mühimmām meŝābesinde 

oldıġı inkār olunamaz. Pes bir sefer ü ḥarbiñ Ǿilānını (13) mūceb olan tedbįrleriñ 

cümlesi ve ḥarbde iltizām olunması lāzım görülen aǾmāl ve mübaşeretleriñ cemǾisi 

māruẕ-ẕikr fenn-i tedbįr-i ḥarbiyyeden neşǿet ve ṣudūr (14) itdigi içün iş bu 

baḥŝine şurūǾ itmek merāmında oldıġımız fenn-i ḥarbe (15) be-her-ḥāl müteǾalliḳ 

oldıġını taṣdįḳ eylemek lāzımeden der-bināen Ǿalā-ẕalik fenn-i (16) ḥarb aḳsām-ı 

ḫamse-i ġayr-i müteşābiheden mürekkeb olub aḳsām-ı merḳūmeniñ (17) evvelkisi 

fenn-i tedbįr-i ḥarbiyye ve ikincisi fenn-i sevḳ-i Ǿasākir yaǾnį ḥarbiñ (18) vāḳiǾ 

oldıġı zemįnde Ǿasākir cemāǾatlerini sevḳ ve taḥrįk itmek fenni. 

[3] ve üçüncisi fenn-i muḥārebe yaǾnį aǾdā ile muḳābele birle muḥārebe eylemek 

fenni (2) ve dördüncisi fenn-i hendese yaǾnį ḳalǾaları muḥāṣara ve muḥārese itmek 

fenni (3) ve beşincisi fenn-i manevradır. İş bu fenn-i ḥarbiñ aḳsāmı olan fünūn-ı 

ḫamse-i (4) merḳūmeye fenn-i ḥikmet-i ḥarbiyyeye daḫi Ǿilāve ve terfįḳa sezā ise 

de fenn-i (5) tedbįr-i ḥarbiyye icrāsından Ǿadd olunmaḳ daha münāsib olacaġına 

mebnį-i fenn-i (6) tedbįr-i ḥarbiyye ḥükmen ḥarbiyye fennini daḫi şāmil ve cāmiǾ 

olması enseb ve ūlį (7) görülmüşdür.  

(8) Fenn-i ḥarbiñ dördünci ve beşinci ḳısımları olan hendese ve manevra fenleri 

başlu başlarına birer Ǿilm oldıġından iş bu fenn-i ḥarb baĥŝinde bunlarıñ ẕikr (9) 
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ve tafśįlinden ṣarf-ı naẓar ḳılınaraḳ faḳaṭ tedbįr-i ḥarbiyye ile sevḳ-i Ǿasākir-i (10) 

muḥārebe fenleriniñ uṣūl-ı merǾiyye ve daḳāyıḳ-ı mühimmesi beyān ve iżāḥ 

ḳılınmaḳ (11) cāy-gįr-i żamįrimiz olmuşdur. Piyāde ve süvāri ve ṭopçı7 

żābitānınıñ8 meyānında (12) fāiḳü’l-aḳrān olmaḳ içün ẕikr olunan fünūn-ı 

ŝelāŝeniñ cümlesini eyu bilmege (13) ḥācet olmayub lakin mįr-livā ve mįr-i mįrān 

ve ser-Ǿaskerler içinde veyāḫūd (14) żābiṭān-ı ricāl-i cihādiyye beyninde müşārün 

bil-benān olmaḳ meẕkūr fenleri (15) ḥaḳḳıyla bilmege menūṭ ve mütevaḳḳıfdır. 

Şöyle ki bunları lāyıḳıyla bilüb böyle (16) Ǿālim ve māhir olan ẕātlar ve bu miŝillü 

Ǿālim ve māhir kimesnelere mālik olub (17) ehlini maḥlinde istiḫdāma muvaffaḳ 

olan devletler saǾādet-mend dinilmege şāyestedirler.  

(18) Bāb-ı Evvel 

(19) Faṣlı Evvel 

(20) Der-beyān-ı tedbįr-i ḥarbiyye (21) Erbāb-ı tedbįr-i devletden olan bir ẕāta 

tedbįr-i ḥarbiyyeniñ şāmil olduġı (22) daḳāyıḳ vāsıṭasıyla bir ḥarbiñ ne zamān 

münāsib veyāḫūd lāzım ve belki daḫi 

[6] tevfįḳ olmuş olsa bile ḳral-ı müşārün-ileyh bu bābda çendan taǾyįb ü taḳbįḥ (2) 

olunamaz idi. Zįrā meẕkūr mübaşeretiñ ehemmiyet ü cesāmetine ḥürmet miŝüllü 

(3) istįlā-i Ǿafv u müsāmaḥa olunmaġa lāyıḳ u sezā ve böyle cenkler içün intiẓār-ı 

(4) fırṣat ve tervįc-i maṣlaḥat itmekden başḳa ḳavāǾid ve uṣūl var oldıġını ẓann (5) 

itmek Ǿabeŝ ve nā-revādır.  

(6) Bi’t-ṭarįḳ-i taǾarruż iḥdāŝ idilen cenkiñ9 taḥśįli murād olunan maḳṣada (7) göre 

olması uṣūl-i  ḥarbiyyeden oldıġına bināen uṣūl-i mezbūreden ayrılmaḳ (8) içün 

böyle bir cenk iltizām olunduḳda evvelā iddiǾā olunan memleketleri ele geçirüb 

(9) anlarda yerleşmek lāzımdır. Zįrā ṣoñra meẕkūr memleketleri terk eylesün deyu 

bilād-ı (10) sāǿiresine daḫi gūyā göz ḳonuluyor gibi ṭavırlar göstererek ḫaṣmını 

iḫāfe ve (11) tażyįḳ içün vaḳt u ḥāle ve ḳuvvet ü mecāle göre ḥarekāt-ı 

taǾarrużiyeyi (12) tekŝįr ve tevsįǾ eylemek mümkün olur. Bu dürlü bir nāzik 

maṣlaḥatıñ ber-vefḳ meǿmūl (13) vücūda gelmesi hem-civār devletler ile ḥüsn-i 

vifāḳ ve muḥabbet ve eṭrāfına diḳḳat (14) ve baśįret üzre bulunmaġa menūṭ 

                                                 
7 Yazmada ŧopcı olarak yazılmıştır. 
8 Yazmada żābiđān olarak yazılmıştır. 
9 Yazmada çenkiŋ olarak yazılmıştır. 
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olmaḳdan nāşį meẕkūr devletlerden birisi (15) ḫuṣūmet olunan devlete gelüb 

muǾayyen ve dest-gįr olmasun içün ḥased (16) ve ġurūrlarını uyandırmaḳdan ḳatį 

çok ḥaẕır olunmaḳ ve bu keyfiyyetleri (17) vuḳūǾlarından evvelce gözedüb 

tavassuṭ-ı ḳażiyyesinde vuḳūǾ bulması içün (18) hem civārlarını ezher-i cihet 

muṭmaǿin ve emįn ḳılmaḳ erbāb-ı tedbįriñ üzerine (19) farż derecesinde lāzımdır.  

(20) Mādde-i Ŝāniye 

(21) Bir devletiñ ẓāhiren yaǾnį politiḳaca taḥaffuẓ-ı bāṭınen yaǾnį Ǿaskerįce  (22) 

taǾarruż ṭarįḳiyle iǾlān itdigi ḥarbler beyānındadır. (23) Bir devlet diger bir hem-

civār devletiñ eyāletlerinden birine ḥuḳūḳ-ı ḳadįmesi 

[7] iddiǾāsıyla hücūm itdigi zamān ol devletiñ meẕkūr eyāletini ḥarb ve ḍarbsız (2) 

faḳaṭ ḫaṣmınıñ bu bābda ḥaḳlu oldıġını taṣdįḳ ile terk itmege rāżı oldıġı (3) nādir 

ve muḳābele ve müdāfaǾaya be-her-ḥāl āmāde ve ḥażır olur. Zįrā eyālet-i 

mezbūresiniñ (4) muḥāfaẓasına var olan saǾy u ṭāḳatini beẕl eylemesini ẕikr 

olunan terk itmek (5) māddesine tercįḥ eyledigi ṣūretde bu ḥareket-i mecbūresi 

herkesiñ Ǿindinde (6) taḥsįn ve ḥaḳḳa yaḳįn görinecegi bį-iştibāhdır ve çünkü 

ḫaṣmını ḥudūdun (7) başında sākin durub beklemekden ise ḳarşusına varub 

taǾarruż ḥarekātını (8) göstermege daḫi ḳādir oldıġından iş bu şıḳḳı ṭarafınıñ 

muvāḳaǾ-i ḥarbiyyesine (9) naẓaran iḫtiyār idüb itmemesi reǿy ve keyfiyyete 

müfevveżdir. Zįrā böyle bir ḫaṣma (10) ḳarşu gidüb memālikini istįlā itmekde 

baǾżen niçe fāǿideler der-kār ise (11) ḥudūdundan dışaruya ḫurūc itmeyerek ḫaṣm-

ı merḳūmu kendi yerinde (12) oṭurub beklemekde daḫi öylece fāǿideleriñ oldıġı 

vaḳitler vardır. Şöyle ki (13) kāffe-i umūr-ı bilādı ve meṣāliḥ-i Ǿibādį ḥabl-i metįn 

ile evtād-ı ḳūvveye merbūṭ (14) olub arāżįsine bir ḫaṣm-ı digeriñ gelüb vażǾ-ı pāy-

ı tasalluṭ itmesi (15) ħavflarından müberrā olan devlet ħaśmınıŋ ķarşusuna gidüb 

memālikini (16) istįlā itse nāǿil olacaġı fevāǿid-i ĥaķįķiyyeden birisi kendi 

memāliki derūnuna (17) ħaśmını śoķmamaķ ile memālik-i mezbūresini pay-māl ü 

ħüsrān olmaķdan ĥıfž u (18) viķāye itmiş olacaġı ve ikinci faydası Ǿasākirini 

ħıśmınıŋ memleketlerinde (19) idāre ve taǾayyüş itdirmek ile birŧaķım maśārif-i 

seferiyyeye giriftār olmaġa (20) muĥtāc olmayacaġı ve üçünci fāǿide seferiŋ 

ibtidāsında bu vechle (21) ŧavranması kendi ŧaraflarına mūceb şevķ ü ġayret ve 

düşman ŧaraflularına (22) bi’l-Ǿakis müstevcib Ǿaceb ü ĥayret olacaġından göz 

yılmaķ ve esįr-i telāş (23) ve fütūr olmak każiyyeleriniŋ vuķūǾı ŧaraf-ı aǾdāda 

ziyāde sühūletlü olacaġı māddelerdir 
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[10] ve nedāmetini görecegi ātįde maǾlūm ve müstebān olur. 

(2) Mādde-i Ħamise 

(3) Bir devletiŋ tavassuŧ ŧarįķiyle iǾlān itdigi ĥarbler beyānındadır. (4) Bir devletiŋ 

iltizām idebilecegi ĥarbleriŋ enseb ü enfaǾı tavassuŧ-ı ĥarbį olub (5) bunuŋ ĥurūb-ı 

sāǿireden ziyāde münāsib ve nāfiǾ idigünüŋ sırr u ĥikmeti budur ki  (6) tavassuŧ 

ĥarbiŋi iǾlān-ı devlet bir zamāndan beru meydānda mütedāvil ve dāǿir olan (7) 

muĥārebeye tedāħül eylemesi reǿy ü irādesine muĥavvel oldıġından muĥārebe-i 

mezbūreye (8) istedigi ve maślaĥata netįce virmek içün münāsib ve muvāfıķ žann 

ittigi (9) vakte girişerek tavassuŧı ŧarafeynden ķanġısından yana ise var olan (10) 

nüfūź ve iķtidārıyla ol ŧarafa şirket ve muāǾvenet ve bu vechle kendüsi (11) daḫi 

kesb-i menfaǾat itmesi eshel olur.  

(12) Ĥafį olmaya ki tavassuŧ ĥarbleri iki nevǾi olub bir nevǾileri bir devletiŋ diger 

(13) devletiŋ umūr-ı dāħiliyesine ve diger nevǾileri meźkūr devletiŋ münāsebāt-ı 

(14) ħāriciyyesine bi’l-münāsebe tavassuŧ ve tedāħül itmek ħˇāhiş ve arzūsuna (15) 

mebnįdirler. BaǾzı aśĥāb-ı ĥaķ u inśāf bir devletiŋ diger devletiŋ umūr-ı 

dāħiliyesine (16) tavassuŧ ve tedāħül itmesini her çend hiçbir zamānda taśvįb ve 

tecvįz itmege (17) rıżādāde olmadılar ise de bizim gibi erbāb-ı ĥarb ve cihāda 

ħuśūś-ı mezbūruŋ (18) ĥaķķ ve inśāfa münāsib olub olmadıġını anlar ile münāķaşa 

ve mücādele itmek (19) lāzım olmayub faķaŧ şol cevāb ile kendülerini iskāt ideriz 

ki bu tavassuŧ ve (20) tedāħül  ĥaķķ u inśāfdan mı degil mi bizim ķarışacaġımız iş 

degildir. Bu tavassuŧ (21) pek çoķ kerre vuķuǾa gelen bir şey olduġı şöyle ķalsun 

Romalılar bütün (22) Ǿālemi ķabża-ı taśarruflarına aldılar ise źikr olunan tavassuŧ 

ve tedāħül vāsıŧasıyla (23) aldılar ve İngilizlüler daḫi Hindistānda memleketleri 

olmasına nāǿil oldular ise  

[11] keźalik bu vāsıŧa ile nāǿil oldular. Meźkūr tavassuŧ-ı dāħiliyyeler her bir vaķit 

de (2) peźįra-yı ĥüsn-i ĥuśūl olan maślaĥatlardan olmayub egerçi Rusya 

Devleti’niŋ (3) peydā-yı ķuvvet ve ĥüsāmet itmesiniŋ bir miķdārı mülūķ-ı 

māżiyesiniŋ Lehistan (4) maślāĥatlarına eylemiş olduķları tavassuŧlardan neşǿet 

itdi ise de Avusturya (5) devleti Françe iħtilāliniŋ umūr-ı dāħiliyesine tavassuŧ 

itmek istedigi içün (6) ķįl u ķāldı idigi kendüyi żāǾi ve ġāǿib idiyor idi. El-ĥāśıl 

miŝillü (7) keyfiyetler ġāyet nāzik ve daķįķ şeyler olub bunları bahŝ itmek dāǿire-i 

vācibe-i (8) źimmetimizden ħāricdir. 
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(9) Bir devletiŋ hem-civārları olan diger devletleriŋ münāsebāt-ı ħāriciyyelerine 

tavassuŧ (10)itmesi umūr-ı dāħiliyelerine tedāħül eylemekden ziyāde cāǿiz ve 

ĥaķlu ve belki (11) daḫi ziyāde fāǿidelüdür. Zirā hem-sāyelerinden biriniŋ  

memālik-i dāħiliyesinde olan (12) vuķūǾātına bir devletiŋ ķarışması ĥaķlu olub 

olmadıġı ne ķadar şübhelü ise (13) meźkūrların devlet-i mezbūreye ķadar imtidād 

ve sirāyeti mümkün olan iħtilāl (14) u nižāmsızlıġı memāliklerinden dışaruya įrāŝ 

itmelerine māniǾ olmasına ol ķadar (15) ĥaķķ ve cevāz virilür. Hem-sāyeleriniŋ 

muĥārebāt-ı ħāriciyyelerine tavassuŧ itmeniŋ (16) üç vech üzere ve sebebi olub 

birisi taǾarruż ve taĥaffužı bir ittifāķ-ı kadįmeye mebnį (17) bir müttefiķ devlete 

iǾāne itmek ve ikincisi muvāzene-i mįzān-ı politiķāyı ĥıfž (18) eylemek lüzūmidir. 

Źikr olunan muvāzene-i mįzān-ı politiķa didigimiz maślaĥat (19) müstaĥsene bu 

yaķın Ǿaśırlarda peydā olmuş ve ezmine-i māżiyede ziyāde śādıķ ve (20) ġayūrŧar 

fikįrleri olmaları lāzım gelen źātların ŧarafından bile çok kerre (21) iĥmāl olunmuş 

bir tertįb ve ķarardır. Gelelim mā-naħnu fįhimize meźkūr vücūh (22) ve esbāb-ı 

ŝelaŝeden üçüncisi daḫi diger devletleriŋ beyninde bir müddetden berü devām (23) 

üzre olan muĥārebeniŋ netāyic-i mużırrasını tecnįb itmekden başka fevāǿid-i  

[12] meǿmūlesini kendi ŧarafına tevcįĥ ve taśrįf itmek merāmıdır. İş bu (2) ĥaķįķat 

u śıĥĥatlere riǾāyet itmeyen devletleriŋ inķırāż ve inĥiŧāŧ bulduķlarına (3) dāǿir 

yaǾnį bir ħaśmıŋ ĥad ve ķıyāsdan ħāric büyüklük peydā itmesini revā gören (4) 

devletler zevāl bulub ķuvvetleri mertebe-i ŝāniyeden Ǿadd olunan düvel-i saġįreye 

(5) daḫi irāde-i umūr bu latįfiyyede mahāret ve baśįretleri ĥasebiyle refte refte 

umūr-ı (6) meźkūrenin mizānını yedd-i taśarruflarına almaġa muvaffaķ 

olduķlarına mütedāǿir tevarįħ-i (7) eslāfda niçe emŝāl ü berāhįn vāķiǾ ve işte 

tavassuŧ ĥarblerine bu latįfece (8) baķılur ise ne derecelerde fāǿidelü olduķlarınıŋ 

bu ķadarcık įżāh ve beyānı (9) kāfį ve vāfį görülmüşdür ama meźkūr ĥarblerde 

Ǿaskerįyece nažar u mülāĥaža (10) olunur ise iki devletiŋ meyānında olan 

muĥārebeye bir diger devlet daḫi (11) tavassuŧ itdigi ĥalde nüfūź ve kelāmį 

ŧarafeyn nezdinde daḫi merǾį olub devlet-i (12) mutavassıŧa-i mezbūre’niŋ mevķiǾ-

i arżiyyesi ŧarafeyn-i müteĥāribiniŋ mevāķiǾ-i (13) arżiyyelerine nisbetle ne ķadar 

mühim olur ise źikr olunan nüfūź ve kelāmı daḫi (14) maślaĥata netįce virmek 

içün ol ķadar ziyāde nāfiǾ ve nāfiź olacaġı bir emr-i celli (15) vü aşikārdır. İş bu 

müddeǾāmızı iŝbāt zemįninde tārįħ-i mįlād-ı ĥażret-i ǾElyasanıŋ (16) biŋ sekiz yüz 

yedinci senesinde vāķıǾ olan ķażiyye-i temŝįl ŧarįķiyle (17) įrād idebilirüz. Şöyle 

ki Napolyon sene-i meźkūrede ve Pistol nām nehri (18) aşub Günizburġ nām 

şehriŋ dįvārlarına ķadar śoķulmaġa cesāret itdiginde (19) verāsında Avusturya 
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devleti ve ilerüsünde bütün Rusya devleti var idi. Ol (20) eŝnāda Avusturya devleti 

Bohemya ŧarafından Oder nām nehriŋ üzerine ŧoġrı (21) yüz biŋ adam ķadar 

çıķarub yürütmüş olsa idi Napolyonuŋ ordusı (22) Ren nām nehri altına geçirmek 

içün amennā ve sallemā ricǾat idebilmegi kendüye (23) büyük niǾmet bilerek buŋa 

bile muvaffaķ olamayacaġı bedįhį  idügünden  

[13] bu vaķǾa Napolyonuŋ selāmeti ķalmayub şān ve şöhret ve maķderetiniŋ 

cümlesi (2) zevāl-peźįr olması aġleb-i iĥtimālātından idi. Lakin Avusturya devleti 

ordusunuŋ (3) dört yüz biŋ nüfūsa iblāġını beklemeyi tercįĥ idüb iki sene 

mürūrundan śoŋra (4) meblaġ-ı mezbūre nāǿil olduķda ol ķadar Ǿasākįr-i vefįre ile 

her çend (5) Napolyonuŋ üzerine ķıyām ve hücūm ittiyse de her bir vaķt maślaĥata 

muvāfıķ (6) gelmediginden dūçār-ı inhizām ve maġlubiyet oldu. Eger ki dedigimiz 

gibi evvel ki (7) fırśatı niǾmet bilüb ķaçırmış yaǾni yüz biŋ ādem ile Napolyonuŋ  

üzerine (8) münāśib olan ĥamleyi itmiş olsa idi bütün Avrupa’yı anıŋ elinden (9) 

taħlįś idebilmesi dahā ziyāde meǿmūl ve āsān idi. Tavassuŧları iki nevǾi (10) oldıġı 

gibi meźkūr tavassuŧlardan nāşį olan ĥarbler daḫi birķaç nevǾi olub (11) bu 

nevǾileriŋ birincisi bir devlet ile muķaddemā rābıŧa virilmiş olan taǾahhüdlere (12) 

mebnį bir miķdār muǾayyen Ǿasākir ile ol devlete yardım itmek ve ikincisi (13) bir 

żaǾįf hem civār devlete iǾāne tarįķiyle ĥudūdundan dışaruya çıķaraķ ve (14) 

muĥārebeniŋ ekŝerini üzerine alaraķ devlet-i mezbūreniŋ memleketlerini ĥıfž (15) 

u ĥırāset eylemek ve üçüncisi birķaç düvel-i cesįme bir devletiŋ Ǿaleyhine ittifāķ  

(16) idüb mevķiǾ-i ĥarb u cidāl kendüye yaķįn vāķǾa olduġı zamān ĥarbiŋ (17) 

ekŝerisini iltizām birle sāǿirler ile berāber iştirāk itmek dördüncisi diger devletiŋ 

(18) arasında ceng u cidāl bir zamān vāķıǾ olduķdan śoŋra veyāħūd vāķıǾ 

olmazdan (19) evvelce ŧarafeynden birisiyle ittiĥād eylemek içün olan 

tavassuŧlardır. İki devlet (20) meyānında münǾaķıd olan taǾahhüdler mūcebince bir 

devlet diger devletden eķall miķdār (21) Ǿasākir ile tavassuŧ itdigi  śūretde ol 

devlet diger devletiŋ maǾiyyeti meŝābe (22) sinde Ǿadd olunacaġından aǾmāl-ı 

ĥarbiyyeniŋ idāre ve temşiyeti resmen ve şerǾān aśl-ı (23) śāĥibiyesi olan ol bir 

devlete düşer ve eger ittifāķ śūretiyle ve cesįm bir ordu  

[14] Ǿasākir ile tavassuŧ olunur ise ol vaķt ħuśūś-ı meźkūruŋ Ǿaksiyesi (2) žuhūr 

ider. 

(3) Memālik-i baǾįdeye taśmįm ve icrā olunan ĥarįler tehlikelerden ħālį 

olmadıķlarından (4) ser-Ǿasker olan źāta göre ekŝer o ķat da ġāyet daķįķ u nāzik 

şeyler olduķlarına (5) tārįħ-i mįlād-ı ĥażret-i ǾElyasanıŋ biŋ sekiz yüz beşinci 
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senesinde vāķıǾ olan (6) seferi burhān idebilirüz. Şöyle ki birinci numara ile 

münammer olan ħarįŧada (7) mersūm olduġı vechile sene-i mezbūrede Rusya 

devleti’niŋ Ķuŧuźof nām (8) ser-Ǿaskerį otuz biŋ nüfūs asākiri müstaśĥibā Bavyera 

Ķrallıġınıŋ (9) orta yerinde vāķiǾ olan İn (Eyn) nām nehre ķadar vardıġında 

Avusturya Devletiniŋ (10) Marķ nām ser-Ǿaskeriŋ maǾiyyetinde bulunan ordusuyla 

yerleşmek merāmında iken (11) maĥall-i mezbūreye varmazdan aķdemce ordu-yı 

mezbūre külliyen bozılub Kinmayer nām (12) ser-Ǿaskeriŋ Donavorf nām 

maĥallden beraber getürdigi on sekiz biŋ ādemden (13) başķa śaġlam Ǿaskerleri 

ķalmamışıdı. İşte bu vechile Ķuŧuźof nām (14) ser-Ǿasker yüz elli biŋ Ǿasākir-i 

müheyyāya mālik olan Napolyonuŋ Rubro (15) ķarşusında bulunduġundan 

kendüsiniŋ yalŋız ķırķ beş biŋ ādemden ziyāde (16) Ǿasākiri olmadıġından māǾadā 

devletiniŋ ĥudūdundan daḫi iki yüz sāǾat (17) mesāfe-i baǾįd bulunduġundan buŋa 

yardım içün Olmos nām maĥalle vürūd itmiş (18) olan elli biŋ miķdārı Ǿasākir-i 

şāmil bir ikinci ordu gelmiş olsa idi (19) selāmetine hiçbir meǿmūl yoķ idi. 

MaǾhaźā ordu-yı mezbūre daḫi gelmiş (20) iken Avusturya ordusında ve Petro 

nāmında bir reǿis ricālik itmiş olduġı (21) sehv u ħaŧādan neşǿet eylemiş olan 

Avusterlitz10 muĥārebesi Rusya ordusını (22) yeŋi başından bir tehlike-i 

mehlikeye ilķa itmişdi  ki devletiniŋ ĥudūduna ķadar (23) ricǾatine vaķt virmiş 

olan muśālaĥa māddesi vāķıǾ olmasa idi 

[15] ordu-yı mezbūre devlet-i ĥudūdundan uzaķlıġı sebebiyle az ķaldı ittifāķ-ı 

baǾįdeye   

(2) ķurbān olaraķ telef ve żāyiǾ oluyor idi. (3) İş bu bālā da basŧ u beyān  itdigimiz 

temŝil ve burhānlara nažaran tavassuŧ-ı baǾįdelere (4) meǿmūr ordularıŋ ekŝeriya 

tehlikelere dūçār olmaları muĥtemel olmaķ maĥźūrı (5) var ise de böyle 

vākıǾalarda vuķūǾ bulan muĥārebeler meźkūr ordularıŋ devlet-i (6) ĥudūdundan 

baǾįd vāķıǾ olduķlarından devlet-i mezbūreniŋ ol ķadar sühūletle (7) dest-i aǾdāya 

giriftār olması ħavfı olmamaķ fāǿidesi bedįdār olub ser-Ǿaskere (8) göre mūceb-i 

felāket olan maślaĥat bu ħuśūś da devletine maĥż u menfaǾat (9) olmuş oluyor. Bu 

miŝillü ĥarblerde bir devlet hem müdebbir u kār-güźār ve hem dilįr (10) ü 

şecāǾatkār bir ser-Ǿaskeri intiħāb itmesi ve müttefiķler ile her biriniŋ aǾmāl-i (11) 

ĥarbiyyeye şirket idecegi ħuśūśuna dāǿir eyüce Ǿaķd u şurūŧ eylemesi ve (12) 

menāfiǾa-i ŧarafeyne münāsib ve muvāfıķ bir żamįr ve maķśadı taǾyįn itmesi 

ehemm-i (13) mehāmdandır. Zįrā bu ĥazm ve iĥtiyāŧa riǾāyet itmedikleri içün 

                                                 
10 Yazmada Avusterlis olarak yazılmıştır. 
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ittifāķlarıŋ (14) ekŝerisi ķuvvette kendülerinden ednā ise de ittiĥād-ı aǾlā olan bir 

devletle (15) cenkde başa çıķamadıkları ve belki daḫi kendülerini śuǾūbetle kenār-ı 

selāmete (16) çıķardıķları niçe defǾa vākıǾ olmuşdur. 

(17) Sābıķan źikr-i mürūr itmiş olan tavassuŧ ĥarbleriniŋ nevǾi ŝāliŝi diger (18) 

nevǾilerden ziyāde muvāfıķ ve nā-faǾiddür. Bu miŝillü ĥarbler biŋ sekiz yüz yedi 

sene (19) sinde Avusturya devletiniŋ başına gelmiş ise de devlet u saǾādetini 

bilmediginden (20) kesb-i menfaǾat idemedi ve biŋ sekiz yüz on üç senesinde daḫi 

vāķiǾ olan (21) cengi keźalik meźkūr nevǾi ŝāliŝden maǾdūd idi. Şöyle ki ikinci 

numara ile (22) münammer olan ħarįŧada mersūm oldıġı üzre Avusturya ordusı 

Napolyonuŋ (23) kāffe-i Ǿasākirine mecmuǾa-i ittiħāź itdigi Śaķsonya memleketi 

civārında  

[16] bulunmuş ve ĥattā Fransızlarıŋ Elba nām cezįreniŋ üzerine olan aǾmāl-i (2) 

ĥarbiyyeleriniŋ ħudāsı verāsına geçmiş oldıġından mālik oldıġı iki yüz (3) biŋ 

Ǿasākir nāǿil-i merām olacaġından ķaŧʿen şübhesi olmayub fil-vāķıǾa (4) on beş 

sene müddet-i mütevāliya žuhūr iden inķılāb u Ǿaksler sebebiyle żāyiǾ (5) itmiş 

oldıġı İtalya tācıyla Alamanya üzerinde olan nüfūź-ı sābıķasını (6) iki ay vaķti 

žarfında müceddedā taĥśįl ve tesħįre muvaffaķ oldı idi. Avusturya (7) devletiniŋ 

bu vakǾada baħt u ŧāliǾa olan ümįdleri hem politiķaca ve hem (8) ĥarbce kendüye 

müsāǾid oldıġından bugüne zül-vecheyn menāfiǾin ķıymeti (9) ĥad ve ķıyāsdan 

efzūn olub bir devlet ruǿesāsınıŋ ġıbŧa ve hˇāhişine (10) şāyeste itdiġi müstaġnį-i 

iħŧārdır. 

(11) Mādde-i Sadise 

(12) Bir devletin baǾzı memālik-i ecnebiyeyi fetĥ ve istilā itmek sevdasıyla iǾlān 

(13) itdigi ĥarbler beyānındadır. (14) Tesħįr-i bilād ve tekŝįr-i Ǿibād sevdasıyla 

olan istilā ĥarbleri daǿimā fevāǿidden (15) ħālį olmadıķlarını İskender ile Ķayśeriŋ 

ve evāsıŧ-ı zamān ikbālinde Napolyonuŋ (16) nāǿil u mažhar olduķları fütūĥāt-ı 

kesįre Ǿalā vechi’l-kifāye iŝbāt itmiş (17) ise de fevāǿid-i meźkūreniŋ daḫi felek ve 

ŧabįǾat ŧarafından taǾyįn olunmuş (18) bir ĥadd u ġāyeti vardır ki anı tecāvüz 

idenler encām-ı kār-ı varŧa-i belā ve felākete dūçar (19) olmaķ muķarrerdir ve 

buŋa bürhān ve miŝāl Ĥabeş memālikinde Ķamiyes nām melįkiŋ ve (20) 

Tataristānda Dārānıŋ ve Įrān ve Turan eyāletlerinde Ķarasus ile Jülyen nām (21) 

Roma pādişāhınıŋ ve Rusya’da Napolyo’nuŋ başlarına gelmiş olan belā (22) ve 

idbāriyetlerdir. Napolyonuŋ ser-güzeştesi źikrinde ĥarbler ile uġraşmasına (23) 
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bāǾiŝ olan yalŋız fütūĥat sevdāsı olmadıġını iķrar itmemiz lāzımdır. Müşarun-

ileyhiŋ  

[17] bulundıġı ĥāli ve İngiltere devletiyle olan ceng u cidāli sebebiyle mecbur (2) 

oldıġı mübaşeretlerden maķśad u merāmı meźkūr ceng u cidalden mutaśavver ve 

(3) mužaffer çıķmaķ ħˇāhişine mebnį idigü eşkār ve ĥarb ü ķıtāle meyl ve raġbet 

(4) ve ĥarb ü ķıtālden nāşį olan meşġaleler müşevviķ ve muĥabbet kendüsünde her 

çend (5) merkūz-ı bedįdār idi ise de müşārun-ileyhiŋ burada da nāǿire-i ceng u 

cidāli (6) işǾāl itmesi faķaŧ źikr olunan raġbet ve muĥabbetten neşǿet itmeyüb (7) 

ya İngiltere devletine serfürū olmaķ veyaħūd manśūr u mužaffer ķalmaķ 

şıķlarından (8) birine teşebbüŝ eylemek żarūreti daḫi ħuśūś-ı mezbūre bir sebep 

olmuşdu. (9) Ħülāśa-i kelām müşarun-ileyhiŋ bu Ǿāleme gelüb bu gūne ĥareket 

itmesi (10) ser-Ǿaskerlere ve devletletlere cesįm olaraķ ne yapmaķ ellerinden 

gelebilecegini (11) ve neden śaķınmaları lāzım gelecegini fiǾilen ve Ǿamelen 

gösterüb ögrenmek içün gibi (12) olmuş oluyor. Fi’l-ĥaķįķa müşarun-ileyhiŋ 

nuśret u žaferleri Ǿayn-ı diķķatle muǾāyene (13) olunur ise her birisi mahāret ve 

himmet ve cürǿet üzerine birer ders ve Ǿibret (14) ve başına gelen idbār u felāketler 

iǾtidāl ve mülāĥaža üzre ŧavranılmasına ħayli (15) büyük pend u naśįĥatler oldıġı 

inkār olunamaz.  

(16) Pes aśl u faśılsız ve sebeb ve lüzūmsuz olan olan istilā ĥarblerine demāǿ-ı 

nevǾ-i (17) insāna kaśd ü ihānetden başķa maǾnā virilmek mümkün olmayub 

ancaķ meźkūr (18) ĥarbler bir faǿide-i cesįmeye mebnį veyaħūd bir Ǿöźr-i maķbulı 

mübtenį oldıķları ĥālde (19) her çend taĥsįn ü aferįne şāyān degiller ise de maǾźūr 

görilebilürler. (20) İmdi bir istilā ĥarbi fütūĥāt-ı ümįd nā-pesendįdesine mebnį 

olmayub devletce (21) bir Ǿöźr-i selįme mübtenį olaraķ lāzım görilmiş oldıġı 

śūretde her şeyden aķdem (22) meźkūr istilā-yı merām-ı maślaĥata ve ķaśd olunan 

memālik ile memālik-i mezbūreniŋ (23) müttefiķleri ŧarafından žuhūr-ı melĥūž 

olan mevāķıǾ-ı muķāvemete göre  
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[18] güzelce vezn ve ĥesāb itmek lāzımedendir.  

(2) Mādde-i SābiǾa 

(3) Milletce iǾlān olunan ĥarbler beyānındadur. (4) Milletce iǾlān olunan ĥarbler 

cemʿi ĥurūb-ı saǿireden eşedd ü hevlnāk olub (5) serbestiyyet iştiyāķ-ı seriǾasıyla 

ayaķlanmış olan bir milletiŋ bütünine veyaħūd (6) hįç olmaz ise millet-i 

mezbūre’niŋ ekŝerisine ķarşu icrā olunmaķ ve bu miŝillü ĥarblerde (7) arażįniŋ 

evvelā bir ħaŧvesi bile muĥārebesiz terk ķılınmaķ kāǿide-i merǾiyyedendir. (8) Bu 

gūne ülkeye dāħil olan ordunuŋ ve vażǾı-i pāy-ı ķıyām veyāħūd naśb-ı (9) ħıyām 

itdigi maĥallden başķa bir mameliki olmayub taǾayyişi içün muĥtac-ı (10) ileyh 

oldıġı aķvāt ve źaħāǿiri daḫi seyfi zoruyla tedārik itmege ve iĥmāl ve (11) eŝķāl ve 

müĥimmātını aǾdā baśub żabŧ itmesün deyu ale’d-dāǿim iĥtirār (12) üzre 

bulunaraķ kendüyi ziyādesiyle gözetmege mecbur olur.  

(13) Böyle bütün bir milletiŋ ĥareket-i nāgehāniyesi seyrānınıŋ vuķūǾu nādir ise 

de (14) vuķūǾ bulduġı zamān bir derecede muhābbetlü ve mürüvvetlü görünür ki 

taĥsįn (15) ü ĥayret itmek nā-mümkin ve bir mertebede veħįmü’l-Ǿavāķıb olur ki 

Ǿadem-i vuķūǾnı (16) temennį eylemek menāfiǾ-i nevǾ-i beşere menāfįdir. 

Ĥareket-i meźkūreniŋ vuķūǾu baǾżen (17) birbirlerine żıdd u muħālif olan 

sebeblerden daḫi neşǿet itmek mümkin olub (18) esįrlik ĥālinde bulunan bir millet 

kendi devletiniŋ nidā-yı daǾvetine (19) icābet11 ve devlet ü vaŧanlarına śādık 

ruǿūsasınıŋ bu bābda cān u başlarıyla (20) çalışacaķlarını ĥis eyledikde bunlara 

itbāǾ ve mümāŝelet ŧarįķiyle nice ictimāǾ (21) idüb ķıyām ider ise mutaǾaśśıb bir 

millet daḫi öylece Ǿulemā vü eiǿmmesiniŋ (22) taĥrįkiyle silaĥlanub ayaķlandıġı 

ve keźalik arā-yı politiķa ile coşmuş (23) ve yāħūd āyįn ve ķavānįn-i Ǿazįzesine 

olan ĥubb u śadāķat-i śamįmesiyle  

[19] ĥarekete gelmiş olan bir millet daḫi eǾazz-ı mamelik ĥıfž u veķāya itmek içün 

(2) yine böylece ayaġa ķalķub aǾdāsına ķarşu śaldırdıġı vardır. Bu dürlü (3) bir 

ĥarbde  žafer ve nuśreti taĥśįl itmeniŋ ŧarįķleri her çend eksik degil (4) ise de 

geregi gibi müşkil ve müteǾassirdırlar evvelā teśādüf olunması meczūm olan (5) 

muķāvemet ve mevāniǾ-i nisbetle miķdār-ı kifāye-i ķuvvet ve Ǿasākiri yürütmek ve 

kāffe-i (6) vücūh mümkün istiǾmāliyle heyecān-ı nāsı teskįn ve izāle eylemek ve 

hem mücāmele (7) ve mülāyeme ve hem muǾānnife ve şiddet ve ħuśūśen kemāl-i 

                                                 
11 Metinde iĥābet diye yazılmıştır. 
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Ǿadālet ve ĥaķķāniyyet (8) śūretlerinde politiķa-i muħtelife śanǾatları icrā edilmek 

lāzımedendir.  

(9) Baĥrıŋ elde bulunması ķażiyyesiniŋ milletce olan ĥarb u cidāliŋ netįcelerine 

(10) küllį müdeħalį oldıġı müstaġni Ǿani’l-eŧnābdir. Zįrā ayaķlanmış olan bir millet 

(11) sevāĥil-i medįdeye mālik olub deryānıŋ daḫi śāĥib ve ĥākimi olur ise (12) 

veyāħūd deryānıŋ śāĥib ve ĥākimi olan bir devletiŋ muĥibb ü müttefiķi bulunur ise 

(13) āteş-i Ǿiśyānıŋ iştidād ve devāmını ve düşmanı her bir ŧarafdan iħāfe ve 

tażyįķ-i (14) merāmını taĥśįl itmek eshel olacaġından mā-Ǿadā aǾdānıŋ źeħāyir ve 

mühimmātını (15) kendüye vāśıl itdirmemek daḫi mümkün olacaġı ĥasebiyle 

millet-i (16) meźkūreniŋ muķāvemeti yüz kere ziyāde olmuş olacaġı nümūdār ve 

fakat sevāĥile (17) mālik olmak kāfį olmayub aǾdā-yı merķūmeniŋ Ǿasākir-i 

müheyyāsıyla (18) penç12eleşmege iķtidār olabilecek ķadar bir ordunun der-dest 

bulunması memālikiŋ (19) içerü13sini ele geçirüb ahālisini żabŧ itmek ve amed şud 

yollarını ĥimāye eylemek (20) içün birķaç cemāǾat-i Ǿasākir-i müstaĥfižįn tertįb ve 

iķtiżā iden maĥallere (21) tesrįb ķılınması lüzūmı daḫi bedįdārdır. Livā-yı baġı ve 

Ǿiśyānı küşād itmiş (22) olan milletiŋ muĥāfažasına zemįn-i keyfiyetleri daḫi 

büyük iǾāneler olub millet-i (23) meźkūre kūh-istān maĥallerde sākin olur ise 

üzerine varılmasından pek  

[20] ķorķılur ve eşcār ve ormanlıķ gibi yerlerde mütemekkin bulunur ise her çend 

(2) kūh-istan maĥaller ķadar ķorķulmaz ise de onlardan śoŋra14 bunlara varılması 

müşkil (3) śayılur ve ez-cümle İsviçre15 ehālisiniŋ Avusturya devleti ve Burġonya 

düķası (4) ile olan ceng u cidālleri ve biŋ yedi yüz on iki ve biŋ sekiz yüz ŧoķuz (5) 

senelerinde ķaŧılan ahālisiniŋ ĥarb u ķıtālleri ve Rusyalularıŋ Ķāf (6) Ŧaġı 

sekenesini zįr-i iŧāǾate getürmek içün çekdikleri zaĥmetleriyle yetürileyen (7) 

ahālisiniŋ daḫi tekrār-be-tekrār olan ġayret ĥālleri ŧaġlıķ ve ŧaşlıķ (8) maĥallerde 

olan sükkānıŋ gerek aħlāķ ve tabįǾatlarından ve gerek mevķiǾleriniŋ (9) śuǾūbet ve 

metānetlerinden nāşį düz śaĥrālarda bulunan sekeneden ziyāde müddet (10) 

ŧayatmaġa ķābiliyetleri oldıġına delįl-i ķaŧǾi ve burhān-ı saŧǾi olub derbendlü ile 

(11) büyük ormanlar daḫi meźkūr ŧaġlık ve taşlıķ maĥaller ķadr-ı perākende 

cengcilere (12) muvāfıķ ve müsāǾid olduķları bir emr-i bedįhį  ve lāmiǾadır. 

                                                 
12 Yazmada pence olarak yazılmıştır. 
13 Yazmada icerü olarak yazılmıştır. 
14 Yazmada anlardan soŋra olarak yazılmıştır. 
15 Yazmada İzvicre olarak yazılmıştır. 
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(13) Mādde-i Ŝāmine 

(14)Bir devletiŋ birķac ĥarbi birden iǾlān itmesinde der-kār olan tehlike ve 

maĥźūrları (15) beyānındadır. (16) Romalularıŋ hįçbir zamānda iki büyük ĥarbi 

birden iltizām itmekde dāǿir olan (17) ķaǾide-i merǾiyyeleri bir derecede maǾlūm 

ve maķbuldur ki muħsenātını tekrār (18) taǾrįf ve iŝbāta ĥācet-i mess itmez bir 

devletiŋ kendüye mücāvir bulunan iki (19) millet ile birden muĥārebe etmeye 

mecbur bulunması mümkinātdan olmaġla devlet-i (20) mezbūre bu miŝüllü 

mecburiyete düçār olduķda sāǿir devletlerden birisi kendi (21) memālikini ĥıfž u 

tevķiye itmek veyāħūd müvāzene-i mįzān-ı politiķaya ħaleliŋ (22) įrāŝını menǾ 

eylemek sevdāsıyla devlet-i mezbūreye müttefiķ ve ŧarafgįr bulunmadıġı nādir 

(23) ve bundan mā-Ǿadā böyle bir devletiŋ Ǿaleyhine ittifāķ üzre ķalķmış olan iki  

[21] milletiŋ żamįr u ķaśdları bir olaraķ ĥarbiŋ fevāǿidi ikisine daḫi müsāvi (2) 

olmaķ ve her birisi müsāvi ķuvvet ve himmetle çabalamaķ ħuśūśları ez-vāķiǾ (3) 

olub ekŝeriya birisi digerine yardımcı oldıġından yine bir ĥarb dimek (4) olmuş 

oldıġı bāhirdir ammā bunuŋ Ǿaksine yaǾni her birisi başlu başına (5) olan iki 

ĥarbiŋ birden vuķūǾundan elden geldigi ķadar ictināb ķılınması (6) ve eger ictināb 

olunamaz ise mücavirlerinden biriniŋ nā-becā ve nā-ĥaķ ŧavr u muǾamele (7) leri 

her ne ķadar vāķiǾ olsa bile defǾ ü menǾleriniŋ vaķt-i merhūnesi gelinceye (8) 

degin śabr u taĥammül birle ķalbiŋ renci aǾdādan ketm u iħfā olunması evvelā vā-

neseb (9) ise de bu ünsiyet ķāǾide-i muŧlaķa žann olunmalıdır. Zįrā ŧarafınıŋ 

ķuvvet (10) ve miķdārını ve maĥāl ve mevākiǾin śūret ü keyfiyeti ve ıślāĥ-ı źāt’ül-

beyn içün (11) kendüye müttefiķ ve ŧarafgįrleri bölebilmek iĥtimāli daḫi bu miŝillü 

iki ĥarbiŋ (12) birden iltizām olunub olunmamasına dāǿir bir devletiŋ idecegi 

ĥesāblarına (13) dāħil olan ĥāletlerdir.  

(14) Faśl-ı Ŝānį 

(15) Der-beyān-ı ĥikmet-i ĥarbiyye (16) Ĥikmet-i ĥarbiyye tesmiyesinden fehm 

olunan ne idügi yaǾni ordularıŋ Ǿameliyātına (17) müteǾallıķ olan kāffe-i tedābįr-i 

Ǿaķliyeye ĥikmet-i ĥarbiyye denildiġi bundan aķdem (18) zikr u taǾrįf olunmuş 

olub tedābįr-i meźkūre revş-i ĥarbe medħalį olan (19) esbāb-ı fikriyyeden maǾdūd 

sayıldıġı ĥālde birŧaķım esbāb-ı sāǿire daḫi (20) vardır ki ne politiķa-i mülkiyeye 

ve ne daḫi sevķ-i Ǿasākir-i fenniyle fenn-i muĥārebeye (21) bir münāsebetleri her 

çend yoķ ise de ĥarbe taǾalluķ ve teǿŝįrleri derkār (22) olındıġından bunlarıŋ 
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mecmūǾıyyesine ĥikmet-i ĥarbiyyeden başķa bir münāsib-i (23) tesmiyeyi bulup 

virmek ġayr-i mümkündür. Zįrā üzerlerine varılub cenk olunması  

[22] taśmįm olunan milel ve ahāliniŋ aħlāķ ve tıbāyiǾ-i źātiyyeleriyle uśūl-ı (2) 

Ǿaskeriyyeleri ve birinci ħiźāyla imtidādiyyelerinde bulunan Ǿasākirleriniŋ (3) 

miķdārı ve kemiyyet-i nüķūd u ħazįneleri devletlerine ve ķānūn ve şerįǾatlarına (4) 

olan śıdķ ve irtibāŧları ve daḫi zamān-ı ĥükūmeti mesk ü idāre iden reǿįs (5) ile 

ordu sergerdeleriniŋ tabǾıyyet ve maǾlūmāt-ı ĥarbiyyeleri ve divān-ı cihādiyye (6) 

leriniŋ veyaħūd şūrā-yı Ǿaskeriyeleriniŋ aǾmāl-ı ĥarbiyye üzerine olan derece-i (7) 

nüfūź u teǿŝįrleri ve ķavāǾid-i merǾiyye-i ĥarbiyyeleri ve Ǿaskerleriniŋ metānet-i 

(8) ĥaķįķiyyesiyle eslāĥa-i ĥarbiyyelerinde olan farķ ve iħtilāfları ve 

memleketleriniŋ (9) heyǿet ve żaǾiyyesiyle variyet ve ķābiliyetleri el-ĥāsıl her 

dürlü menfaǾat ve (10) maĥźūrātları politiķa-i mülkiye ile sevķ-i Ǿasākir-i fenniŋ 

şāmil olduķları (11) ħuśūśatdan başķa diķķat ve mülāĥažaları mühimm ve elzem 

olan daķįķalar olub (12) bunlarıŋ cümlesi ĥikmet-i ĥarbiyye śırasına dāħildirler. 

Ümmįdi bu daķįķalar (13) bir devletiŋ cāy-gįr-i żamįri olan ĥarb-ı taśmįmlerinde 

diķķat ve iǾtibāra şāyeste (14) olduķlarından bu bābda bir ķaǾide-i ŝābiteyi taǾyįn 

idebilmez. Egerçi ĥadd-i (15) iķtidārımızdan bįrūn ise de daķāyıķ-ı mezbūreye 

dāǿir taĥśįl-i Ǿilm-i vüķūf  (16) itmek her bir devletiŋ üzerine pek mühim oldıġını 

iħŧār idebilüriz. 

(17) Bir ordunuŋ ser-Ǿaskeriyle ricāl ve ekābir-i żābiŧānı źikr olunan 

keyfiyet ve (18) ħuśūślara vāķıf ve eşnā olmaları lāzım olub bu bābda olacaķ cehl 

(19) ve ihmālleri hesāb ve taśmįmlerinde sehv ve Ǿazįm ve ġalat-ı cesįmiŋ 

vuķūǾuna (20) bāǾiŝ olur el-hāśıl düşman Ǿadd olunan devletde memleketleriniŋ 

evśāf-ı heyǿet (21) ve żaǾiyyeleriyle aĥvāl-i Ǿaskeriyelerini eyüce ögrenüb bilmek 

derece-i vücūbda (22) mühimm olub bu vaśf ü ĥāller Ǿādetā medreselerde Ǿalenen 

tedrįs ü taǾlįm olunur (23) şeyler olmadıġından hįç olmaz ise zümre-i ricāl-i 

cihādiyyeniŋ medrese-i  

[23] maħśūśasından taǾlįm ü tedrįs olunabilmeleri içün zümre-i mezbūreniŋ (2) 

defterħānelerinde bunlara dāǿir bā-ŧāķım ĥüccec ü senedāt-ı saĥįĥanıŋ mevcūd (3) 

u maĥfūž bulunması ħuśūśuna diķķat ve ihtimām ķılınmaķ iķtiżā ider.  

(4) Düvel-i sāǿireniŋ evśāf-ı mülkiyyesi nice eyü maǾlūm degil ise aĥvāl-i (5) 

Ǿaskeriyyesi daḫi öylece pek eyü maǾlūm degildir. Zįrā bunları ĥāvį ve mübeyyiz 

(6) olan cedāvil ve ķavāǿim-i mevcūde mübhem ve muħtaśar olub derūnlarında 
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düvel-i (7) mezbūreniŋ silaĥ ŧutar ne miķdār Ǿasākiri ve ne ķadar sefāǿini ve ne 

meblāġ įrād ve (8) gelüri olabilir deyü taħmįn olundıġı Ǿalā vechi’l-icmāl  mesŧūr 

ise (9) sāǿir beyān ve tafśįlleri meźkūr olmadıġından icmālāt-ı mezbūre aǾmāl-ı 

(10) ĥarbiyyeniŋ tedbįr ve tertįbi içün iķtiżā iden Ǿilmiŋ tekmįlen terkįb ve 

teşkįline (11) ġayr-i kāfįdir. Źikr olunan aǾmāl-i ĥarbiyyeniŋ tedābįr-i 

mühimmesini iş bu kitābda (12) Ǿarįż ü Ǿamįķ beyān ve tafśįl itmek iķtidār ve 

maķśadımızdan her çend ħāric (13) ise de aǾmāl-ı ĥarbiyye mübaşeretleriniŋ ĥüsn-

i ĥuśūli bābında esbāb ü ālāt-ı (14) lāzıme olduķlarını ber-vech-i atį įżāĥ eylemek 

elimizden çıkar şey oldıġına mebnį (15) bu bābda elden gelen dirįġ olınmaz.  

(16) Muĥārebe olunacaķ milletiŋ coşķınlıġı ġalebe olunması lāzım gelen bir 

Ǿadüvv-ı (17) ekber yerini ŧutdıġı śūretde millet-i meźkūreniŋ üzerine meǿmūr olan 

(18) ser-Ǿasker ile bu ser-Ǿaskeriŋ devleti źikr olunan coşkınlıġı teskįn itmege (19) 

var olan saǾy ü ihtimāmlarını śarf idüb buŋa maķāll olaraķ serǾasker (20) mūmā-

ileyh Ǿasākirini teşvįķ birle aǾdāsında teskįn itmege çabalaması (21) ehemm olan 

coşķınlık āteşini meźkūr Ǿasākirine ceźb u teǿŝįr itdirmege (22) saǾy-i bįhemāl ve 

her ķanġı Ǿasākir olur ise olsun şevķ-i ġayrete gelüb (23) coşmaga cümlesinde 

istiǾdād ve ķābiliyet bir olub faķaŧ şevķ ü ġayretlerini 

[24] taĥrįk itmek ŧarįķ ve sebebleri her bir milletiŋ ħūy ve tabiǾatına göre başķa (2) 

oldıġından belāġat-ı Ǿaskeriyeye dāǿir niçe kütüb muteǾaddide taśnįf olunub (3) 

istiǾmāl olunmaķ da der-Ǿasākiriŋ meǿmur oldıġı maślaĥat kendi Ǿindlerinde (4) 

daḫi Ǿazįz olması ve başlarında bulunan ser-Ǿaskerleriŋ eski nuśretlerine mebnį (5) 

Ǿasākir-i meźkūreniŋ iǾtimād-ı kāmilelerine nāǿil bulınması ħuśūśları bütün (6) bir 

orduyı coşdırub žafer ve nuśretleri teshįl ve taĥśįl içün Ǿumūmen (7) büyük 

vesįleler Ǿadd olunur. BaǾzı erbāb-ı cihād Ǿasākiriŋ eŝnā-yı muĥārebede (8) coşub 

ĥararetlenmesinden nāşį olan fevāǿidi redd ü iǾtįrāż idüb (9) coşub  

ĥarāretlenmeleri yerine ķalbleri burūdat ve ķālibleri sükūnet üzere (10) 

bulunmaları tercįĥ iderler ise de bizim reǿyimiz sūǿāl olunur ise ikisiniŋ (11) daḫi 

hem fevāǿidi ve hem meĥāźįri oldıġını inkār idemeyiz çoşub (12) ĥarāretlenmeniŋ 

fāǿidesi Ǿasākiri efǾāl-i cesįmeye sevķ ve įśāl itdigi (13) ve maĥźūrı daḫi devāmı 

olmadıġı ve Ǿaskere ħavf ve fütūr įrās eyledikde (14) içlerine perįşāniyetiŋ daha 

ziyāde ķolay ve çabuķ duħūl eyledigidir. (15) ǾAsākiriŋ ġālibiyyet veyāħūd 

maġlūbiyyetleri ekŝeriyā sergerdeleriniŋ himmet (16) ve şecāǾatleri keŝret 

veyāħūd ķıllet üzre olmasından įcāb idüb bu bābda (17) ķavāǾid-i ŝābiteyi beyān 

ve taǾyįn itmek ġayr-i mümkün oldıġından hemān bir devlet (18) reǿisiyle ser-

Ǿaskeri Ǿasākiriniŋ cesāret ve ķuvvetlerini düşman Ǿasākiriniŋ (19) cesāret ve 
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ķuvvetlerine ķıyāsla güzelce vezn u ĥesāb eylemek ve ittifāķ (20) ve ittiĥāddan 

ķuvvetiŋ ve tertįb u intižāmdan ittifāķ ve ittiĥādıŋ inķıyād u iŧāǾatden (21) tertįb u 

intižāmıŋ tevellüd itdigini ve inķıyād ü iŧāǾatsiz ve tertįb ü intižāmsız (22) žafer u 

nuśretiŋ taĥśįli ġayr-i mümkün idüġini bilmek gerek derler.  

(23) Bir meşveretiŋ ordulara olan teǿŝįri mübaşerāt-ı ĥarbiyyeniŋ cürǿet ve 

cesāretine 

[25] daḫi rāciǾ olub meydān-ı muĥārebeden dört yüz sāǾat uzaķ vāķiǾ olan (2) bir 

şūrānıŋ reǿy ve ķarārları ile bir ser-Ǿaskeriŋ Ǿaķl ü desti beste oldıġı (3) ĥālde 

ruħśat-ı kāmile ile fāǾil ve Ǿāmil olan düşman ser-Ǿasker ile fāǿidesiz (4) 

pençeleşecegi taǾrįfe muĥtāc degildir ama ser-Ǿaskerleriŋ tefevvuķ (5) 

mahāretlerinden baĥŝ olunur ise ŧarafeyniŋ aĥvāl-i sāǿiresi müsāviyet (6) üzre 

bulundıġı zamān meźkūr mahāretleriniŋ tefevvuķį žafer ve nuśrete bir kefālet-i (7) 

kāfiyye oldıġı inkār olunamaz ve çoķ kerre memdūĥ ve muǾteber ser-Ǿaskerleriŋ 

(8) derece-i vasaŧda māhir olan kimesneleriŋ öŋünde maġlūb olduķları istiŝnāsı (9) 

bu bābda  ķāǾide ve burhān deyü įrād ķılınamaz. Zįrā  bir ser-Ǿasker-i mahāret-

perveriŋ (10) müdįrāne manevralar ile ĥażırladıġı žafer u nuśretiŋ baǾżı kerre ıśdār 

ķılınan (11) emriŋ güzelce aŋlaşılmaması16 veyāħūd bir vaķǾa-i nā-meǿmūlanıŋ 

žuhūr itmesiyle (12) düşman ordusuna munķalib ve Ǿāǿid oldıġı vuķūǾa gelen 

ķażālardan olub (13) bu gūne ħarįŧa-i ĥesābda mesŧūr olmayan każāları 

vuķūǾlarından aķdem (14) görmek ve vuķūǾlarından ictināb idebilmek ŧavķ-ı 

beşerden ħāric oldıġından (15) ĥālāt-ı Ǿādiyede uśūl u Ǿulūmuŋ nefǾi ve teǿŝįrini 

meźkūr ķażālara istinād ile (16) inkār eylemek cāǿiz degildir. Zįrā uśūl-ı mezbūre 

aǾdā ordusunuŋ ĥaķķında (17) istiǾmāl olunmaķ muśammem iken baǾżı ķażānıŋ 

vuķūǾı ile ibŧāl olunur. (18) Ordu-yı meźkūre ŧarafından istiǾmāl olundıķda aǾdā 

mužaffer olur ise (19) ne derecelerde fevāǿid ve maĥāsini şāmil oldıġını uśūl-ı 

meźkūre ħod-be-ħod (20) iŝbāt itmiş olur ve eger bālāda źikr-i mürūr itmiş olan 

Ǿulūm ĥaķķında (21) daḫi şekk ve iǾtirāż śūretleri gösterilür ise buŋā cevābımız 

budur ki Ǿulūm-ı (22) meşhūd ve māǾlūm olan iĥtimālāt içün olub ķażā ve ķader 

içün degildir ve (23) müdebbirāne manevralar ile yüz cenk ķazanılur ise każā ve 

ķader ile faķaŧ iki 

 

 

                                                 
16 Yazmada “elif” harfi yazılmamıştır. 



30 

[26] veyāħūd üç cenk ķazanılur. 

(2) Bir devletiŋ politiķa-i Ǿaskeriyyesini daķāyıķ-ı mühimmesinden birisi daḫi 

devlet-i (3) meźkūre Ǿasākiriniŋ ĥaķķında mevżūǾ olan tertįb ü ķavānin 

muśliĥiyyettir. (4) Zįrā bir orta mahāretlü ser-Ǿaskeriŋ zįr-i ĥükmünde bulunan bir 

pek aǾlā ordu (5) büyük işler yapabilür ve bil-Ǿakis bir aǾlā ser-Ǿaskeriŋ elinde olan 

bir fenā (6) ordu daḫi keźalik cesįm-i maślaĥatlara göre bilür ise de ser-Ǿaskeri 

aǾlā (7) oldıġı gibi ordu-yı mezbūreniŋ Ǿasākiri daḫi öyle memdūĥ ve raǾnā olsa 

(8) idi daha ziyāde cesįm-i maślaĥatları vücūda getirmüş olacaġı ednā (9) 

mülāĥaža ile fehm ve taśdįk olunur ħafį olmaya ki bir ordunuŋ eyü olmasına (10) 

bādį ŧoķuz şarŧ olub birisi Ǿasākiriŋ bilād u ķurrālardan cemǾ u taĥrįri (11) babında 

uśūl-ı müstaĥseneniŋ mevcūd olması ikincisi Ǿasākir-i tertįb-i (12) müstaĥsene 

üzre müretteb olması ve üçüncisi milletden imdāda (13) ve iĥtiyāŧiyye-i 

Ǿasākiriniŋ tertįb-i münāsib üzre bulınması ve dördincisi gerek (14) neferātın ve 

gerek żābiŧānıŋ taǾlįmlerde ve dāħiliyye ve seferiyye ħidmetlerinde (15) mahāret 

ve maǾlūmātları tam olması ve beşincisi Ǿasākiriŋ żabŧ u rabŧı (16) ĥaķāretsiz  

ķuva vü metįn olması ve altıncısı Ǿasākiriŋ mükāfāt ve teşvįķine (17) bir münāsib 

tedbįriŋ bulunması ve yedincisi mühendis ve ŧopcı Ǿasākiriniŋ (18) śanǾatlarında 

mahāret ve ĥaźāķat-ı kāmileleri olması ve sekizincisi gerek (19) rāfiǾa ve gerek 

ħāfıża olan esliĥa ve mühimmatıŋ düşmanıŋ esliĥa ve mühimmātından (20) aǾlā ve 

metįn olması ve ŧoķuzıncısı iş bu źikr olunan kāffe-i mevādı lāyıķıyla (21) 

istiǾmāla ķādir ve yeri geldikçe her birinden intifāǾ ve istifādiye muķtedir (22) bir 

zümre-i ricāl-i cihādiyyeniŋ tertįb ve nižāmı żābiŧānınıŋ maǾlūmāt-ı Ǿaliye (23) ve 

Ǿameliyyeleri gibi mefśūl ve maķbul olması ħuśūślarıdır. İş bu 

[27] her bir devletde bulunması mühimm olan şurūŧ-ı tisǾa-i meźkūreden hiçbirisi 

(2) zāyid olmayub belki nāķıs olsa maĥźūrāt-ı cesįmesi olabilür. Zįrā (3) Brusya 

devletiniŋ Ǿasākiri egerçi taǾlįm ve manevralarda māhir ve żabŧ (4) u rabŧları kesįr 

olub ordu-yı raǾna dinilmege şāyeste ve lāyıķ idi ise de (5) başlarında mahāretlü 

ve ehliyetlü sergerde olmadıġından ve milletden imdādiye ve (6) iĥtiyāŧiyye 

Ǿaskerleri bulunmadıġından bu noķśāniyyet devlet-i meźkūreniŋ (7) on beş günüŋ 

içinde Napolyonuŋ ķabża-i taśarrufına geçmesine sebeb oldı (8) ve bil-Ǿakis eyü 

Ǿasker ile eyü ser-Ǿaskerlere mālik olan devlet bu niǾmetden (9) dolayı ne 

mertebelerde şükr u ĥamd itmesi lāzım geldigi nice17 defǾa vaķıǾalarda (10) 

müşāhede olundı.  Filipos ile İskender Ǿasākirleriniŋ ĥüsn-i tertįb ve terbiye (11) 

                                                 
17 Yazmada niçe olarak yazılmıştır. 
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ve taǾlįmlerine ihtimām idüb sebebkār ve çāpük-reftār ve manevralarda kār u 

güzār (12) olmalarına iǾtinā itdiklerinden Makidonyalular böyle maǾlūm ve 

muntažam bir üç (13) Ǿasākir-i güzįde ile ǾAcemistānı ve Hindistānı żabŧ u tesħįre 

muvaffaķ oldılar (14) ve erbāb-ı ĥarbiŋ pįri münzilesinde olan Prusya ķral nāmdārı 

Ferdinand (15) daḫi zümre-i Ǿaskeriyeye olan farŧ-ı meyl ve muĥabbetinde-nāşį 

tertįb ve tanžįmine (16) dest-res oldıġı ordu iǾānesiyle pençe-i cesįm-i 

mübaşeretleri ķarįn ĥüsn-i (17) tevfįķ ve ĥuśūl oldular. İmdi her ne bahāne ile olur 

ise olsun (18) Ǿasākirini ihmāl iden devlet ĥıfž-ı nāmūs salŧanatıyla vedįǾatu’l-lāh 

olan (19) bilād u Ǿibādįne žafer u nuśret taĥśįl idecegi birine źül ve ĥaķāretleri (20) 

celb itmiş olacaġından meźkūr ihmāli iǾķāb ve aħlāķı nezdinde (21) kendüsine 

töhmet-i Ǿažįme olub ile’l-ebed levm u laǾtene müsteĥaķ olmuş (22) olur. 

Devletler Ǿasākirlerine ihtimām ve himmet eylemek gerekdürler didigimizden 

murād (23) cemįǾa mā-mülklerini Ǿasākirlerine beźl u fedā itsünler dimek olmayub 

belki 

[28] bu bābda himmet ve ihtimāmlarını ale’d-devām eksik itmāmlarına bir 

naśįĥatdir (2) ammā terbiye-i Ǿaskeriyeye mālik olmayan melįkin bu himmet ve 

ihtimāmı (3) kemā hüve yelaķe ķuvvetden fiǾile götürebilmesi müşkilce ve 

śuǾūbetlüce olub (4) mülūkuŋ ise terbiye-i meźkūreden maĥrūse olduķları nādir 

olmadıġından iş bu (5) noķśānıŋ birini sedd itmek içün müdebbir ve mütebaśśır 

ķānūn ve tertįbleriŋ ve bunlarıŋ (6) başında eyü ricāl żābiŧler ile cemǾ u taĥrįr 

Ǿasākir bābıŋda  güzel uśūl (7) ve kāǾideleriŋ vücūdı ehemm u elzemdir. 

(8) Ŧāǿife-i Ǿaskeriyyeniŋ mükāfātlarıyla terġįbleri ve irtiķā-yı merātib ile 

teşvįķleri (9) ħuśūśunda ehliyetlü ve liyāķatlülere bāb-ı müsāǾade meftūĥ olaraķ 

emekdārlar (10) daḫi ĥimāye ķılınmak içün virilecek merātib ve menāśıbıŋ üç 

rubǾı eskilik (11) ve emekdārlıķda sāǿirlerden aķdem ve bir rubǾı liyāķat ve 

ġayretleriyle aķrānlarından (12) muķaddem olanlara virilmesi ve ammā eŝnā-yı 

ĥarb ve seferde eskilik ve emekdārlıġa (13) baķılmayub veyāħūd  merātib ve 

menāśıbıŋ faķat ŝülüŝi eskilik ve emekdārlıġa (14) taħśįś ķılınūb diger iki ŝülüŝi 

cesāret ve ġayretlerini iŝbāt itmiş (15) ve ħıdemāt-ı cesįme ve vücūda getürmüş 

olanlara iǾŧā olunması muvāfıķ maślaĥat (16) olacaġı ħāŧırdan ŧard ve iħrāc 

olunmamalıdır. Esliĥā ve mühimmātıŋ aǾlālıġı (17) daḫi egerçi ĥarbleri ķazanmaz 

ise de ķazanmalarına sebeb olduķlarından hįh (18) ĥāl-i žafer u nuśret iĥtimāllerini 

tezyįd ve tekŝįr idecegi bir emr ü iżaĥ olub (19) Fransızıŋ süvāriyān-ı ŝaķįle 

Ǿasākiri bunca müddet medįdeden berü vird itmekde (20) oldıġı zırħları dūş-ı 

ķabūline lebs ittiginden śoŋra neler ķazanmış (21) oldıġı herkesiŋ ħāne-i ħāŧırında 
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mersūm ve mesķūk Ķazaķ Ǿaskeri (22) yalŋız mızrāġıyla pek mühįb ve şecįaǾ-ı 

süvāriyān-ı mütenažıme leşkerini çoķ kerre tār (23) ü mār itdigi daḫi cümleniŋ 

Ǿindinde maǾlūmdur ki fį’l-ĥaķįķa mızrāķlu atlusı  

[29] otlaķcı śūretinde perākende oldıġı zamān eyü delįr atlusı ķadar yaramadıġı (2) 

derkār ise de lakin ŧabur olaraķ bir ħiźāda cemǾiyetle hücūm itdigi vaķt (3) sāǿir 

atlulara miķyas olmadıġı inkār olunamaz ve mızraġın ĥaml ü naķli seyfden (4) bir 

miķdārcaġız śaķındıluca oldıġı içün mızraġı redd ü terk iden niçe (5) beyān-ı 

şecįǾa süvārileriŋ şerbet-i mevtā nūş ve Ǿāzimdār ferāmūş  olduķları (6) 

unudılamaz. Netįce-i kelām Ǿasākir-i esliĥā ve mühimmātı daha çoķ maĥv ü iŝbāta 

(7) muĥtāc olub devletlerden her kanġısı evvelce bu maĥv ve iŝbāta mübaşeret ider 

(8) ise kendüsine fevāǿid-i cesįmeniŋ ĥuśūliyle sāǿirlere tefevvuķį ĥāśıl (9) olacaġı 

bedįdār ve bu bābda ŧopcı Ǿasākiriniŋ ol ķadar noķśānları yoķ (10) ise de piyāde ve 

süvāri leşkerleriniŋ gerek esliĥa-i dāfiǾaları ve gerek (11) esliĥa-i ĥāfıžaları bir 

devlet-i mutebaśśıranıŋ küllį vaķt ü ihtimāmına şāyān ve (12) sezāvārdır. 

(13) Pes mā-naĥnu fįhimiz olan politiķa-i Ǿaskeriye yaǾnį ĥikmet-i ĥarbiyyeye 

ħātime-i (14) kelām olmaķ üzre bir devlet Ǿāķıleye ķabul itmesi lāzım gelen esās-ı 

mühimmeniŋ (15) źikr u beyānına ber-vech-i atį şurūǾ olunur. 

(16) Evvelā variŝ-i salŧanat ve velįǾahd-ı devlet olan şehzādeniŋ terbiyesi hem 

umūr-ı (17) ħāriciyyeyi ve hem umūr-ı Ǿaskeriyyeyi şāmil olub muśāĥib ve 

müsteşārları (18) aśĥāb-ı seyf ve erbāb-ı ķalem olmayub müdįr u müdebbir źātlar 

olmaķ ve kendüsi (19) daḫi bunlar gibi idāre ve tedbįr śāĥibi olmaġa çalışmaķ  

(20) ŝāniyen Ǿasākiriŋ dāǿima faķaŧ kifāyet-i miķdārı üzre bulınmasıyla ķanāǾat 

(21) olınmayaraķ vaķtinde müdebbirāne ħāżırlanmış olan imdādiyeler vāsıŧasıyla 

(22) ĥįn-i ĥācetde iki ķat ziyāde idilmesi imkānınıŋ tedbįr ve ŧarįķi daḫi der-dest 

(23) bulunmaķ ve taǾlįmāt ve żabŧ u rabŧları şįrāze-i tertįb ve intižāmları gibi güzel  

[30] olmaķ ve esliĥaları düvel-i mütecāvire Ǿasākiriniŋ esliĥalarından aǾlā 

olmadıġı (2) śūretde hįç olmaz ise anlarıŋkiden ednā olmamaķ 

(3) Ŝāliŝen mühimmātları daḫi keźalik ol siyāķda olub iĥtiyāŧā iķtiżā iden (4) 

miķdārları maħzenlerde mevcūd bulunmaķ 

(5) RābiǾan ulūm-ı Ǿaskeriyeniŋ taǾallüm ve taĥśįli ĥimāye ve teşvįķ ü cesāret ve 

ġayret-i (6) ŝemereleri daḫi ĥirāse ve terġįb ķılınarak Ǿulūm-ı meźkūreye muĥtāc 
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olan (7) zümre ve cemāǾatlar iǾtibār ve şerefde sāǿirlerden mümtāz olmaķ ve bu 

tarįķ (8) ile meźkūr zümre ve cemāǾatlere her bir ŧaraftan liyāķat ve dirāyet 

śāĥibleri celb ve ceźb ķılınmaķ 

(9) ħāmisen ricāl-i cihādiyye zümresi eŝnā-i śulĥ ü śalāĥda boş durdırılmayub (10) 

muĥtemel ve melĥūž olan cenkler içün lüzūmı olabilecek işġāl-i (11) mühimme ile 

işġāl olunmaķ ve zümre-i mezbūreniŋ defterħānelerinde ezmine-i māżiye (12) 

tevariħine dāǿir ve zamān-ı ĥāl ile müstaķbel içün aĥvāl ve evśāf-ı mülkiye ile (13) 

fünūn-ı ĥarbiyye ve Ǿulūm-ı Ǿaskeriyyeye mütedāǿir birŧaķım ķavāǿim ve resāǿil 

ve cedāvil (14) ve teśāvir ve ħarįŧalar ve buŋa mümāŝil sāǿir metn ü şerecler 

mevcūd bulunmaķ (15) ve bu zümre-i ricāl-i cihādiyyeniŋ reǿisi ile żābiŧānıŋ bir 

gürūhı vaķt-i (16) ĥażırda dārü’s-salŧanat olan memleketde iķāmet idüb 

defterħāne-i ĥarbiyye (17) defterħāne-i ricāl-i cihādiyyeden kitābet ve Ǿibāret 

olmaķ ve źikr olunan zümre-i ricāl-i (18) cihādiyye żābiŧānından ketm u iħfā 

olunması lāzım gelen esrāra müteǾallıķ (19) evrāķ ve senedāt defterħāne-i 

mezbūrede bir maħfį bölükde ĥıfž u setr olunmaķ (20) sādisen düvel-i mütecāvire 

memleketleriniŋ evśāf ve aĥvāl-i Ǿaskeriyyelerine (21) kesb-i ıŧlaǾ itmek ve bu 

bābda iķtiżā iden resm ü ħarįŧalarını taĥśįl eylemek ve (22) gerek taǾarruż ve 

muhācime ve gerek taĥaffuž ve muĥāreseye dā’ir olan iķtidārdan 

[31] māliyye ve bedeniyyelerini ve ŧarafeyniŋ iĥtimālāt-i ĥarbiyyelerini güzelce 

ögrenmek (2) ve bu meśāliĥ-i mühimme-i Ǿilmiyede muǾteber mahāretperver 

żābiŧleri istiħdām (3) ve ħidmet meǿmūrelerini ale’l-vech dil-ħˇāh vücūda 

getürdüklerinde ħidmet (4) ve ġayretlerine göre Ǿaŧiyye ve rütbeleriyle talŧįf ve 

inǾām idilmek ħuśūślarında (5) ser-mū ķadar tecvįz-i iĥmāl olunmaķ 

(6) sābiǾān bir devletle muĥārebe olunmaġa bir kerre ķarār virildikde bütün aǾmāl-

i ĥarbiyyeye (7) dā’ir bir kāmil tertįb u taśmįmi vücūda getürmek mümteniǾatdan 

olmaġla bundan (8) śarf-ı nažar olunaraķ hįç olmaz ise maķśad u merāmıŋ resm ü 

taǾyįni (9) ve bir ķāǾideniŋ naśb ve taĥdįdi içün aǾmāl-ı meźkūre ĥaķķında bir 

uśūl-ı (10) müstaĥsene vażǾ u taśmįm ķılınmaķ lāzıme-i kār-āgāhįdendir 

(11) AǾmāl-i ĥarbiyyeniŋ uśūl-ı maķśad-ı ĥarb u muĥārebe olunacak aǾdānıŋ 

nevǾine (12) ve memleketiŋ muķadderatına ve milletleriŋ ŧabįǾiyyetine ve bu 

milletleriŋ (13) ve gerek umūr-ı mülkiyyesi ve gerek umūr-ı Ǿaskeriyyesi 

başlarında bulunan ruǿūsānıŋ meşreb ve aħlāķına (14) göre tertįb ve taśmįm 

olunaraķ aǾdānıŋ muhāceme veyāħūd muĥāfaža içün (15) olan ķuvvet ve 
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liyāķatlarıyla eŝnā-yı ĥarbde ŧarafeynden birine veyāħūd böyle (16) ikisine žuhūrı 

muĥtemel olan müttefiķler daḫi tertįb ve taśmįm-i meźkūrede (17) vezn ve 

muŧālaǾa olunmaķ lāzımdır bir milletiŋ aĥvāl-ı nuķūd u ħazāǿini daḫi (18) iş bu 

vezn ve mutālaǾası lāzım gelen iĥtimālāt-ı ĥarbiyyeniŋ cerįdesine derc (19) 

idilmekden ferāmūş olunmaması ve ĥadd-i iǾtidālden ziyāde sįm u zere mālik olan 

(20) devlet kendüyi eyüce muĥāfažaya ķadr u niyāb olamayacaġı ħāŧırdan iħrāc 

(21) ķılınmamalıdır. Zįrā milletleriŋ ziyāde ķuvvā ve saǾįd olmaları ziyāde māl-

dār olmaķ ile (22) olmayub mįzān-ı ķuvve-i Ǿaskeriyyede timur maǾdeni altun 

maǾdeni ķadar aġır (23) basdıġına tārįħler şāhid Ǿādil ve bir milletde ķavānįn-i 

ħūş-bįn olub vaŧana 

[32] muĥabbet ve įrād ve maśārifinde tedbįr u dirāyet ve reǾāyāsına ŝervet18 u 

variyet (2) ve ticārında iǾtibār ve emniyet olur ise ol milletiŋ ķuvvet ve metāneti ve 

müddet-i (3) medįde mümtedā olan bir ĥarbi taĥammül itmege iķtidār ve liyāķatı 

der-kār idügine (4) vaķāyiǾ sābıķa iŝbāt-ı kāmildir. 

(5) Bāb-ı Ŝānį 

(6) Der-beyān-ı fenn-i ĥarb (7) Fenn-i ĥarbiŋ aśl u ĥaķįķatine nažar olunur ise 

birisi fenn-i Ǿasākir digeri (8) fenn-i muĥārebe ve digeri fenn-i manevra ve daha 

digeri fenn-i hendese deyü tesmiye (9) olunan dört büyük ķısımlardan mürekkeb 

oldıġı her çend-i sābıķda źikr-i (10) sebķat itmiş ise de burada aķsām-ı mezbūreniŋ 

cümlesini basŧ itmek (11) merāmımızdan ħāric oldıġından faķaŧ birisi fenn-i sevķ-i 

Ǿasākir ve diġeri (12) fenn-i muĥārebe olan iki ķısmınıŋ baĥŝine ber-vech-i āti 

şurūǾ olunur. 

(13) MaǾlūm ola ki sevķ-i Ǿasākir fenn-i meydān-ı muĥārebeyi Ǿumūmiyyet üzre 

şāmil (14) olan cemįǾa aǾmāl-ı ĥarbiyyeyyi müştemil olub bunlardan evvela źikr 

olunan (15) muĥārebe meydānınıŋ ve meydān-ı meźkūre ĥaķķında vāķiǾ olan 

tertįbātıŋ taǾyįn u (16) taĥdįdi ve ŝāliŝen mebde-i aǾmāl-i ĥarbiyyeniŋ intiħāb ve 

tertįbi ve ŝāliŝen (17) gerek taǾarruż ve gerek taĥaffuž śūretiyle cāy-gįr-i żamįr 

olan mevķiǾ-i maķśūduŋ (18) taǾyįni ve rābiǾan aǾmāl-i ĥarbiyyeniŋ imtidādları ve 

ħāmsen mebde-i aǾmāl-i ĥarbiyyeden (19) mevķiǾ-i maķśūda veyāħūd aǾmāl-i 

ĥarbiyyeniŋ imtidādına degin tavśįl (20) iden aǾmāl-i ĥarbiyye ħaŧlarınıŋ intiħābı 

ve ĥuŧūŧ-ı mezbūreyi ezher cihet (21) iĥāŧa itmek içün iķtiżā iden manevralarıŋ 

teǿmil ve tedbįri ve sādisen (22) meydān-ı muĥārebede mevķiǾ-i netįce ve ķarārıŋ 

                                                 
18 Yazmada ŝert şeklinde yazılmıştır. 
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daḫi taǾyįni ve sābiǾan ordunuŋ (23) manevralar nevǾinde olan seyr ü rıĥletleri ve 

ŝāminen ĥarekāt-ı 

[33] Ǿaskeriyeniŋ vaķt u ĥāle göre taġyįrleriyle büyük fevc ve seriyeleriŋ tefrįķ (2) 

ve tesyįrleri ve tāsiǾān bir maĥalle baĥre varub Ǿasākiriŋ sıġāǿinden ķaraya (3) 

iħrācları ve Ǿāşiran nehirleriŋ mürūrı ve ĥādį-i Ǿaşara eŧrāflarına meters (4) ve 

istiĥkāmāt çevirilmiş olanı ħaymegāhlar ve ŝāniye-i Ǿaşr-ı ĥarbce bir (5) orduya 

melce vü penāh olan veyāħūd seyr ü ĥareketine mümānaǾat meŝābesinde (6) Ǿadd 

olunan ķalǾalar ve ŝaliŝet-i Ǿaşr ordularıŋ meşeyy ü rıĥletlerine münāsebet (7) ve 

taǾalluķları olan inbālar ki bu cümle źikr olunanlar taśmįmāt-ı seferiyyeye dāħil 

(8) olan şeylerdir ve rābiaǾt-i Ǿaşr  ricǾatler ve ħāmset-i Ǿaşar meştālar ki her ne 

ķadar (9) taśmįmāt-ı meźkūreye daħli olmayan Ǿāriżāt ķabįlinden iseler daḫi (10) 

fenn-i sevķ-i Ǿasākire müteǾallıķ olduķları ežher mine’ş-şemsdir iş bu ħuśūśāt-ı 

(11) mütenevviǾa-i mezbūreniŋ kimisi fenn-i sevķ-i Ǿasākire müteǾallıķ ise baǾżısı 

daḫi (12) fenn-i muĥārebeye mütereddid olub aǾmāl-ı ĥarbiyyeniŋ hemān cümlesi 

dinilse (13) cāǿizdir meźkūr iki fenne yaǾni tertįb ve tedbįrleri ve taśmįmāt-ı 

Ǿumūmiyye-i (14) seferiyyeye olan nisbet ve taǾalluķları ĥasebiyle fenn-i sevķ-i 

Ǿasākire ve ber-zemįn (15) muǾayyende icrāları cihetiyle fenn-i muĥārebeye 

mensūb Ǿadd olunurlar. 

(16) Fenn-i ĥarbiŋ ķısm-ı evveli bālāda źikr olundı şimdi fenn-i muĥārebe olan 

ķısm-ı (17) ŝānisini źikr itmemiz lāzım gelmekle ħafį olmaya ki iş bu fenn-i 

muĥārebe ıśŧılāĥı (18) bir ordunuŋ bir cenk güni itdigi manevralar ile müdāfaǾaları 

ve ħiyāmınıŋ (19) lāyıķı vechile naśb ve tertįbi ve hücūma getürmek içün Ǿasākiriŋ 

vech-i (20) aĥsen üzere terkįb ve teşkįli dimek oldıġından sevķ-i Ǿasākir-i fenni 

(21) ħarįŧalar üzre cenk itmek bütün meydān-ı muĥārebeyi iħāŧa ve istįǾāb (22) 

eylemek ve fenn-i muĥārebe bi’l-Ǿakis rūy-ı zemįnde döġişmek ve Ǿaskerlerini 

maĥall (23) ü mekāna nažaran güzelce vażǾ idūb mevżuǾ-ı ķıtāliŋ mevāķiǾ-i 

müteǾaddidesinde  

[34] ĥarb u đarbe nāfiǾa olacaķları vechile yaraşdırmaķ yaǾni Ǿasākir-i (2) 

meźkūreniŋ cemįǾ cemāǾatleri eŝnā-yı muķātelede ŧaraflarına śādır olan (3) 

emirlere yine muķātele eŝnāsında mālik olaraķ derĥāl icrā idebilmeleriçün (4) 

birbirlerinden üç dört saǾat mesāfeden ziyāde uzaķ düşmemek hünerlerinden (5) 

Ǿibāret ve işte bināǿ-i Ǿaliyye meźkūr fenn-i muĥārebe maĥall ü mekāna göre icrā 

(6) olunmaķ içün iķtiżā iden ŧarįķ ve tertįblerden māǾadā evvelā ordu ħiyāmınıŋ 

(7) münāsib maĥallerde naśb ve đarbı ve ŝāniyen ħıfž-ı uśūlüne muvāfıķ ŧabur (8) 
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ħaŧlarınıŋ intiħābı ve ŝāliŝen taĥaffuž ŧurlarınıŋ aǾdā ĥaķķında taǾarruż üzere (9) 

olması ve rābiǾan envāǾ-ı muħtelife ķıtāl tertįbleri ve bir düşman ĥiźāsına hücūm 

(10) itmege muvāfıķ olan büyük manevralar ve ħāmisen iki ordunuŋ eŝnā-yı (11) 

ŧarįķde birbirine teśādüf itmelerinden nāşi olan nā-meǿmūl muĥārebeler (12) ve 

sādisen bir düz śaĥrāda bulunan bir ordunuŋ üzerine idilen baśķınlar (13) ve 

sābiǾan Ǿasākiri muĥarebeye götürmek içün idilen tertįblerden (14) kināyet dimek 

oluyor ammā keşfler itmek ortlakcılıġa gitmek ħuśūślarıyla (15) çarħacı veyāħūd 

düm-dār cemāǾatlerinden birisiniŋ itdigi ufaķ muĥārebe (16) cikler ve müstaĥkem 

ķaraķollar üzerine olan hücūmlar yaǾni bir fırķa veyāħūd (17) bir livā Ǿasākirin 

başlu başına icrā idecegi ĥareketler miŝillü olan cemįǾa aǾmāl-ı (18) ĥarbiyye-i 

sāǿire çarħacılıķ fenniniŋ müteferriǾātı śayılur. 

(19) Faśl-ı Evvel 

(20) Der-beyān-ı uśūl u esās-ı ĥarbiyye (21) Her şeyden aķdem diķķate şāyeste 

olan budur ki cemįǾa aǾmāl-ı ĥarbiyye bir uśūl (22) u esās taĥtına mevżūǾ olub iş 

bu uśūl u esāsıŋ evvelkisi bir (23) orduda dürüst ve müheyyā bulunan Ǿasākiriŋ 

ekŝerįsini gerek ĥarb olunan evvelkiniŋ  

[35] ve gerek meydān muĥārebeniŋ maślaĥatına netįce ve ķarār virecek maĥalli 

üzerine (2) sevķ ü naķl itmek ve ikincisi maĥall-i meźkūre naķl ü sevķ olunmuş 

olan (3) meźkūr ekŝer Ǿasākiriŋ oraya faķaŧ sevķ ve iĥżārıyla ķanāǾat olunmayaraķ 

(4) belki maĥall-i mezbūrede māhirāne Ǿamel ve ĥareket idebilecegi vechile tedbįr 

itmek (5) maǾrifetleridir. 

(6) Mādde-i Evvel 

(7) Der-beyān-ı aǾmāl-i fenn-i sevķ-i  Ǿasākir (8) İki devletiŋ gerek kendi 

arāżilerinde ve gerek müttefiķlerinden biriniŋ arāżisinde (9) bulınaraķ biri digeri 

üzerine hücūm eyledikleri evvelkiniŋ şāmil oldıġı (10) kāffe-i bilād ve nevāĥįsine 

dāǿire-i ĥarb deyü tesmiye olunur ve bir ĥarb ķarada icrā (11) olunan Ǿamellerden 

başķa aǾmāl-i baĥriyyeden daḫi mürekkeb oldıġı ĥālde bu miŝillü (12) bir ĥarbiŋ 

dāǿire-i muĥārebesi aķsām-ı Ǿālemiŋ ekŝerisini şāmil olmaķ mümkün (13) 

oldıġından bir dāǿire-i Ǿumūmiyye-i ĥarb ile her bir ordunuŋ iĥāŧā idecegi dāǿire-i 

(14) aǾmāl-i ĥarbiyyesi beyninde farķ-ı küllį oldıġını unutmayaraķ temyįz itmek 

(15) lāzımedendir. Bir ordunuŋ dāǿire-i aǾmāl-i ĥarbiyyesi ordu-yı mezkūreniŋ 

(16) żabt u tesħįr eylemek ve ayārı aǾdādan ĥıfž u muĥārese itmek saǾy u 
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ġayretinde (17) bulundıġı zemįniŋ cümlesi dimek olub bināǿ-i Ǿaliyye her bir 

dāǿire-i aǾmāl-i ĥarbiyye (18) şaŧranc taħtası meŝābesinden ve bu dāǿirede Ǿamel u 

ĥareket iden bir veyāħūd birķaç (19) ordu şaŧranc ŧaşları heyǿetinde bulunaraķ her 

bir dāǿire aǾmāl-i ĥarbiyye evvelā (20) bir mübde-i aǾmāl-i ĥarbiyyeden ve 

ŝāniyen bir maķśad-ı aǾmāl-ı ĥarbiyyeden ve ŝāliŝen bir imtidād-ı (21) aǾmāl-ı 

ĥarbiyyeden ve rabiǾan ħuŧūŧ-ı aǾmāl-i ĥarbiyyeden ve ħāmisen ħuŧūŧ-ı mütevāśıla-

i (22) ĥarbiyyeden ve sādisen ġalebe olunması veyāħūd düşmana ibrāz ķılınması 

(23) lāzım gelen mevāķiǾ-i ŧabįǾıyyeden veyāħūd Ǿameliyeden sābiǾan maślaĥat 

[36] Ǿaksine döndigi zamān ilticā olunacaķ melce vü penāhlardan mürekkeb ve 

Ǿibāret (2) ola gelmişidi. 

(3) Mādde-i Ŝāniye 

(4) Der-beyān-ı mādįǿ-i aǾmāl-i ĥarbiyye 19 (5) MaǾlūm ola ki mübdeǿ-i aǾmāl-i 

ĥarbiyye nıśfį bir devletiŋ ĥudūdundan bir ordunuŋ (6) źeħāyir ve imdādlarını 

isticrār idecegi ve oradan ķıyām ile bir taǾarruż seferine (7) gidecegi veyāħūd 

kendi vaŧanını taĥaffuž śūretiyle setr u ĥarāset itmege (8) meǿmūr oldıġı zamān 

oraya istinād eyleyeceġi maĥall dimekden Ǿibāretdir. (9) Ordu-yı Mıśriyeniŋ 

Anaŧolı içerüsinden Ķonya üzerine yüridigi (10) zamān mebdeǿ-i aǾmāl-i 

ĥarbiyyesi Alaŧaġları olub iķtiżā iden źaħįre ve imdād (11) larını meźkūr mebde-i 

aǾmāl-i ĥarbiyyesine yaķįn bulunan Adana ve Ŧarsus nām (12) maĥallerden 

isticrār itmekde idi. Ve’l-Ǿıyāźu billāh-i teǾālā bir Ǿaksin žuhūrunda (13) meźkūr 

Alaŧaġlarına ŧoġrı ricǾat itmek ve orada taĥaffuž içün (14) bir mevķiǾ-i münāsibi 

bulub iķāmet eylemek niyetinde idi. Ħāfį olmaya ki bir orduya (15) mebdeǿ-i 

aǾmāl-i ĥarbiyyesinden źeħāyiriŋ vürūd u vüśūlı her ne ķadar keŝįrü’l-vuķūǾa (16) 

ise de źeħāyir-i mezbūreden bir miķdārınıŋ orduya varid ü vāśıl oldıġı (17) her 

ķanġı ħaŧŧ-ı ħuŧūŧ aǾmāl-i ĥarbiyyeden Ǿadd itmek cāǿiz olmayub belki ħuŧūŧ-ı (18) 

taǾayyüşiyeden śaymaķ daha münāsib olur. Meŝelā Mıśır ordusı Ķonya’ya vāśıl 

(19) oldıġı zamān aķvāt ve źeħāyiriniŋ bir miķdārını mebdeǿ-i aǾmāl-i 

ĥarbiyyesinden (20) ħāric bulunan Anŧalya nām maĥallden isticrār? ider idi. İmdi 

Anŧalya’dan (21) Ķonya’ya degin vāśıl olan ħaŧŧ-ı ħuŧūŧ aǾmāl-i ĥarbiyyeden 

olmayub belki (22) ħuŧūŧ-ı taǾayyüşiyeden bir ħaŧŧdır.  

                                                 
19 İçindekiler kısmında mebādį şeklinde yazılmasına rağmen yazma eserin içinde Mādį 

şeklinde yazılmıştır. 
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(23) Bir mebdeǿ-i aǾmāl-i ĥarbiyye her ne ķadar ziyāde vāsiǾ olur ise ĥıfž u setri 

daḫi  

[37] ol ķadar Ǿasįr olacaġı bedįdār ise de orduyı andan ķatǾ ve tefrįķ itmek (2) daḫi 

ol ķadar müteǾassir olacaġı inkār olunamaz. 

(3) Mādde-i Ŝelāŝe 

(4) Der-beyān-ı aǾmāl-ı taǾarrużiyye ve maķāśıd-ı aǾmāl-i ĥarbiyye (5) Her bir 

aǾmāl-ı ĥarbiyyeniŋ gerek taǾarrużı ve gerek taĥaffužı olsun bir maķśadı olub (6) 

taǾarruż heyǿetinde bulunmanıŋ Ǿumūmen her bir vaķitde ve ħuśūśen sevķ-i 

Ǿasākir (7) cihetinde fāǿidesi keŝįrdir. Zįra ĥarb śanǾatı Ǿaskerlerini maślaĥata 

netįce (8) ve ķarār virecek maĥalle naķl itmekden kināye oldıġından bu ŝemereye 

ķāǿil olmaķ (9) ancaķ taǾarruża ķalmaķ ile vücūda geldigi ve bu taǾarruż şıķķını 

iħtiyār iden (10) ŧaraf ne yapacaġını ve ne arayacaġını evvelden bilüb đarb itmesi 

münāsib olan (11) maĥalle Ǿasākirini sevķ idecegi ve taĥaffuź śūretinde olan 

ħaśmı ĥayretde (12) ve ordusunuŋ aķsāmı üzerine her ŧarafdan hücūm olundıġını 

görince (13) dehşetde ķalub düşmanıŋ saǾy u ġayretini ķanġı cihete śarf idecegini 

(14) ve buŋa ķarşu ne dürlü esbāb ü tedābįri ibrāz itmesi lāzım gelecegini 

bilemeye (15) ceġi bir emr-i ŧabįǾidir. Źikr olunan taǾarruż keyfiyetiniŋ fenn-i 

muĥārebece daḫi (16) birtaķım ķavāǿidi var ise de fevāǿid-i meźkūre ol ķadar 

ĥaķįķį ve cesįm degildir. (17) Zįrā meydān-ı muĥārebede icrā olunan aǾmāl-i 

dāǿire-i ĥarbde vaķįǾ olan aǾmāl ķadar (18) Ǿarįż u vāsiǾa bir zemįnde vāķiǾ 

olmadıġından taǾarruż şıķķını iltizām itmek (19) ķaydında olan ordu aǾmāl-ı 

meźkūreyi ħaśmından ketm u iħfā idemeyub (20) bir ħaśm daḫi aǾmāl-ı meźkūreyi 

fehm u müşāhede itdigi birle rābıŧalu (21) imdādiyeleri iǾānesi ile meźkūr taǾarrużı 

ķarşulamaķ çārelerini bulmaķ (22) ġayr-ı mümkündür ve bundan māǾadā daḫi 

ħaśmınıŋ üzerine evvelce ķalķub Ǿāzim olan (23) ŧaraf-ı meźkūr ĥaśmınıŋ ĥiźāsına 

taķarrub itmek içün mürūr idecegi  

[38] zemįniŋ mevāniǾinden ĥāśıl olan cemįǾa maĥdūdlara giriftār ve baǾzen żabŧ 

(2) itmesi lāzım gelen düşman baŧaryalarınıŋ āteşlerine dūçār ve Ǿasākir ŧop (3) ve 

tüfenk atışlarınıŋ öŋünde ziyādece müddet ŧurdırıldıġı ĥālde dāǿimā (4) žuhūrı 

muǾtād olan perįşāniyyet ve żararlar bedįdār olacaġı mülāĥaža (5) olunur ise 

taǾarruż māddesiniŋ fevāǿidi fenn-i muĥārebece şekk u tereddüdden (6) Ǿārį 

olmadıġı inkār olunamaz. 
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(7) Bir seferden olan murāda fenn-i sevķ-i Ǿasākir uśūlunce maķśad deyü ıŧlāķ (8) 

olunur. Şöyle ki murād taǾarruż itmek üzerine olur ise maķśad düşman (9) 

devletiniŋ yā taħtını veyāħūd elinden gitmesiyle düşmanıŋ ķabul-ı meśāliĥaya 

mecbur (10) olacaġı bir eyāletiniŋ kürsiǿ-i şehrini ele geçirmek veyāħūd böyle bir 

pāy-ı taħt ve (11) kürsįǿ-i şehr bulunmadıġı ĥālde düşmanıŋ mesned ve esāsı 

meŝābesinde bulunan (12) ve henüz żabt olunmuş aražįniŋ taśarruf ve ibķāsına 

medār olacaķ baǾżı (13) mühimm beldeleri şāmil olan bir imtidād aǾmāl-ı 

ĥarbiyyesini żabŧ eylemek emeli (14) olub ammā taĥaffuž üzre Ǿamel u ĥareket 

olundıġı zamān maķśad żabŧ olunması (15) merām olunan maĥall olmayub belki 

setr u ĥıfž idilmesine saǾy u ihtimām olunan (16) mekān olur ve bu mekān yaǾni  

maķśad-ı taĥaffuž ekŝer zamānda pāy-ı taħt oldıġı (17) derkār  ise de baǾżı kerre 

daḫi ordunuŋ mebdeǿ-i esās-ı ĥarbiyyesiniŋ imtidād-ı (18) evvelisini ĥimāye 

itmege müstaǾid olub orduya meźkūr pāy-ı taħtından daḫi (19) ziyāde ķarįb 

bulunan maĥaller maķśad-ı ittiħāź olunduķları vuķūǾı nādir degildir. Meŝelā (20) 

Anaŧolı seferinde maķśad olan maĥall āsitāne olub Mıśırlular bu maĥalli ele (21) 

geçirmek sevdāsında ve Türkler maĥall-i mezbūrı ĥıfž u ĥimāye eylemek 

iǾtināsında (22) idiler (23) ve daḫi ordu-yı Mıśrıyyeniŋ Ĥımś muĥārebesinden 

soŋra maķśadı Ĥaleb 

[39] şehrini żabŧ itmek idi. Zįrā bunuŋ ele geçmesiyle bütün bütün Ĥaleb Paşalıġı 

(2) ŧabiǾiyyetiyle ele geçmiş olacaġı meczūm idi ve ordu-yı mezbūreniŋ Beylān 

(3) muĥārebesinden śoŋra olan maķśadı Adana’dan öteye bulunan Alaŧaġlar (4) ve 

Ķonya mücādelesinden śoŋra ordu-yı mezbūreniŋ maķśadı İstanbul’uŋ (5) bi’ź-źāt 

kendüsi idi. 

(6) Ħafį olmaya ki maķśad taǾbįr itdigimiz şeyler iki nevǾi olub nevǾ-i evvelį bir 

nehir (7) ve bir ķalǾa ve bir imtidād-ı aǾmāl-i ĥarbiyye ve bir pāy-ı taħt miŝillü 

żabŧ olunması fāǿidelü (8) olacaġı bedįdār olan yerler ve nevǾ-i ŝānįsi aǾdānıŋ 

bulundıġı tertįb ve mevķiǾine (9) göre idilmesi menfaǾatlü olacaġı āşikār olan 

manevralardır. Zįrā aǾdā ile (10) rū-be-rū ķarşu bulundıġı zamān maķśad źikr 

olunan aǾdānıŋ üzerine ziyāde (11) incinüb zedelenecegi vechile đarbları ĥaml 

itmek olması lāzım eden (12) ise de bu maķśadıŋ ĥüsn-i ĥuśūli Ǿasākiriniŋ mevżuǾ 

u mevķiǾine (13) menūŧ bir şeydir.  

(14) Bālāda źikr olunmuş olan manevra maķśadları düşmanı mebde-i aǾmāl-i (15) 

ĥarbiyyesinden kesüb ayırmaķ ve bir  memerr ü menfeźi olmayan mevāniǾ-i 

ŧabįǾiyyeden (16) biriniŋ üzerine sürüb ķıśdırmaķ içün verāsında olan ŧarįķleriniŋ 
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(17) üzerine seyr-i serįǾa ile hücūm iderek meźkūr düşmanıŋ ordusını külliyen 

maĥv (18) ü izāle eylemek emellerinden Ǿibāret olduķlarından meźkūr maķśadlar 

meķāśıd-ı (19) sāǿireden ehemm u ercaĥ Ǿadd olunurlar. 

(20) Mādde-i RābiǾa 

(21) Der-beyān-ı imtidād-ı aǾmāl-i ĥarbiyye (22) İmtidād-ı aǾmāl-i ĥarbiyye taǾbiri 

bir ordunuŋ mebdeǿ-i aǾmāl-i ĥarbiyyesiniŋ ilerüsünde (23) gerek Ǿaded ve gerek 

kendü ülkesinde bir ħaŧŧ üzere cāy-gįr oldıġı mevķiǾi 

[40] dimektir. Mebdeǿ-i esās-ı ĥarbiyyeniŋ vāsiǾ olması egerçi maķbul ise de (2) 

imtidād-ı aǾmāl-i ĥarbiyye vüsǾatı bi’l-Ǿakis nā-maķbul olub ne ķadar ez-vāsiǾ (3) 

olur ise orduya anı setr u ĥıfž itmesi ve düşman gelür ise müdāfaǾa itmek (4) 

veyāħūd muķteżį olur ise meźkūr düşmanıŋ üzerine Ǿazįmet birle (5) yürimek içün 

Ǿasākirini birbirine yaķįn ve müctemiǾ ŧutması ol ķadar eshel (6) olur ve bundan 

māǾada meźkūr aǾmāl-i ĥarbiyye imtidādlarınıŋ cenāĥlarında metįn (7) ve ķavį 

mesnedler bulunmaķ ve daḫi ĥįn-i ĥācetde ħaŧŧ-ı aǾmāl-i ĥarbiyyeniŋ her bir yeri 

(8) ile ordunuŋ sühūletle mülāķāt ve muvāśalet idebilmesi içün emįn u sālim (9) 

ŧarįķ ü maǾberleri olmaķ lāzım eden śayılur. 

(10) Mādde-i Ħāmise 

(11) Der-beyān-ı ħuŧūŧ-ı aǾmāl-i ĥarbiyye (12) Ħuŧūŧ-ı aǾmāl-i ĥarbiyye iki neviǾ 

olub bir nevǾine zemįn ħaŧları ve diger (13) nevǾine manevra ħaŧları dinilür. Zemįn 

ħaŧŧları memālikin ĥıfž u ĥimāyesi (14) veyāħūd żabŧ u istilāsı içün ŧabįǾat ve 

ķudretle veyāħūd hüner ü śanǾatla (15) vücūd bulmuş olan bir śırā cebeller ve 

büyük nehir ve baĥrlar veyāħūd ķalǾalar ile (16) mestūr u maĥfūž ĥudūdlar  

miŝillü ħaŧlar olub ĥudūd-ı meźkūreyi her (17) bir ŧarafdan iĥāŧā itmek içün bir 

ser-Ǿaskeriŋ idecegi tertįbleri ķatı çoķ (18) mühimm ve daķįķ tedbįrlere menūŧ 

olacaġı ve bu tedbįrler manevra ħaŧlarınıŋ (19) ĥüsn-i tertįbi ile vücūda gelecegi 

vāśiĥātdandır. 

(20) MaǾlūm ola ki manevra ħaŧları birķaç neviǾ olub evvelā ħuŧūŧ aǾmāl-i 

ĥarbiyye (21) neferdedir ki birbirlerine ġayr-i tābiǾ büyük cemāǾatleri teşkįl 

itmeyerek yalŋız (22) bir sınurıŋ imtidād ve ĥiźāsında ĥareket iden bir ordunuŋ 

ħaŧŧları ve ŝanįyen (23) ħuŧūŧ-ı teŝniye ve mütekāŝiredir. Her birisi kendi başına 

yalŋız bir veyāħūd  
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[41] birķaç20 maķśada ŧoġrı Ǿamel itmege meǿmūr olmaķ üzre iki veyāħūd daḫi (2) 

ziyāde birķac  cemāǾati tertįb idüb meźkūr sınura ĥareket iden bir ordunuŋ (3) 

ħaŧŧları ve ŝāliŝen ħuŧūŧ aǾmāl-i ĥarbiyye-i dāħiliyyedir ki düşmanıŋ birķaç (4) 

ħuŧūŧ-ı aǾmāl-i ĥarbiyyesine muķāvemet ve muħālefet göstermek içün (5) bir 

ordunuŋ teşkįl eyledigi ħaŧŧlar dimek olub iş bu ħaŧŧlar şol vechile (6) ve bir cihete 

ŧoġrı mümted ve müteveccih olmaķ lāzımdır ki civār u eŧrāfda bulunan (7) 

cemāǾatleri düşman anlarıŋ üzerine Ǿasākir-i keŝįre ile hücūm itmezden aķdem (8) 

birbirlerine taķrįb ü tavśįl itmek mümkin ola ve rābiǾan ħuŧūŧ-ı aǾmāl-i ĥarbiyye 

(9) ħāricedir ki ordunuŋ ħuŧūŧ-ı aǾmāl-i ĥarbiyye-i aǾdādan biriniŋ iki nihāyeti (10) 

üzerinde ān-ı vāĥidde teşkįl eyledigi ħaŧŧlar ve ħāmisen ħuŧūŧ-ı Ǿamįķa (11) dır ki 

mebdeǿ ü esāslarından maķśada degin varınca birçoķ mesāfe-i (12) zemįni ķaŧǾ 

iden ħaŧŧlar ve sādisen ħuŧūŧ mine’l-merkezdir ki bir ordunuŋ (13) bir maĥallden 

ķıyām ile birbirlerinden mütebāǾid olan birķac maĥalle ŧoġrı teveccüh (14) ve 

Ǿazįmeti eŝnāsında münķasım oldıġı aķsāmından her birileriniŋ mürūr eyledigi 

(15) ħaŧŧlar ve sābiǾan ħuŧūŧ-ı aǾmāl-i ĥarbiyye-i imdādiyyedir ki ikisi daḫi bir (16) 

devletiŋ olub bir sınurda Ǿamel u ĥareket iden iki ordunuŋ birbiriyle (17) 

münāsebetleri olmasına bāǾiŝ olan ħaŧŧlar ve ŝāminen ħuŧūŧ-ı aǾmāl-i ĥarbiyye-i 

(18) Ǿārıżadır ki taśmįmāt-ı aśliyye-i seferiyyeyi taġyįr ve taĥvįl ve aǾmāl-i (19) 

ĥarbiyyeyi tecdįd ü tebdįl iden vaķǾa ve Ǿārıżalar sebebiyle ĥāśıl (20) olan ħaŧŧlar 

dimektir. 

(21) Fenn-i ĥarb denilen fenn-i dāǿire-i aǾmāl-i ĥarbiyyeniŋ maślaĥata netįce ve 

ķarār vire (22) cek maĥalline mümkün oldıġı ķadar ziyāde Ǿasākiri cemǾ eylemek 

ve iķtiżāsına (23) göre anları orada taĥrįk ve istiǾmāl itmek hünerinden Ǿibāret 

olub bu hüneriŋ  

[42] ise ĥüsn-i ħusūlı ħaŧŧ-ı aǾmāl-i ĥarbiyyeniŋ güzelce intiħāb olunmasına (2) 

menūŧ oldıġından iş bu intiħāb māddesiniŋ esāsı (3) meŝābesinde bir emr-i 

mühimm Ǿadd olunur. Źikr olunan aǾmāl-i ĥarbiyye ħaŧŧınıŋ ber-vech-i (4) 

münāsib tertįb ve tevcįhi dāǿire-i aǾmāl-i ĥarbiyyeniŋ heyǿet-i mevķiǾ-i Ǿarżiyye 

(5) sine mevķūf oldıġından başķa düşman Ǿasākiriniŋ daḫi dāǿire-i meźkūrede (6) 

śūret-i vażǾ ü iķāmetine vā-beste olub meźkūr ħaŧŧ-ı ĥālāt-ı Ǿādiyede (7) imtidād-ı 

aǾmāl-i ĥarbiyye Ǿadānıŋ ya vasaŧına veyāħūd nihāyetlerinden birine ŧoġrı (8) 

müteveccih olmaķ lāzım görilür ve Ǿasākirin miķdārı düşmandan çoķ ziyāde (9) 

olmadıġı vaķt imtidād-ı meźkūruŋ hem vasaŧına ve hem nihāyetlerine ŧoġrı (10) bir 

                                                 
20 Yazmada birķac olarak yazılmıştır 
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zamānda manevra idilmesi ħaŧā-yı cesįm śayılur. Pes iş bu źikr eyledigimiz (11) 

keyfiyyetin źevķine varıldıġı ĥālde yalŋız bir sınurda vāķiǾ olan bir ħaŧŧ-ı (12) 

aǾmāl-i ĥarbiyye-i müferrideniŋ bir ħaŧŧ-ı aǾmāl-i ĥarbiyye-i teŝniyeden enfaǾ 

oldıġı (13) taśdįķ olunur. 

(14) BaǾżı kerre daǿire-i ĥarbiŋ şekl u śūretinden ve kāh daḫi düşmanıŋ bir ħaŧŧ-ı 

aǾmāl-i (15) ĥarbiyye-i teŝniyeyi teşkįl itdiginden nāşi böyle bir ħaŧŧ-ı aǾmāl-i 

ĥarbiyye-i (16) teŝniyyeniŋ tertįbi ve düşmanıŋ tefrįķ itmiş oldıġı iki uç 

cemāǾatlerinden (17) her birine ķarşu miķdār-ı kifāye Ǿasākiriŋ ħaŧŧ-ı meźkūr 

üzerinden baǾŝ (18) ve tesrįbi icāb itdigi vāķiǾ olur ise de böyle bir įcābıŋ 

vuķūǾunda (19) ħaŧŧ-ı aǾmāl-i ĥarbiyye-i dāħiliyeyi ħaŧŧ-ı aǾmāl-i ĥarbiyye-i 

ħariciyyeye tercįĥ itmek (20) ensebdir. Zįrā aħŧ-i dāħilįye mālik olan ordu civār u 

eŧrāfda bulunan aķsām-ı (21) müteferriķasını cemǾ iderek düşmanıŋ cemāǾāt-ı 

müteferriķası üzerine müteāǾķıb vāĥid baǾde (22) vāĥid-i hücūm ve tasalluŧ itmege 

muķtedir olur ve işte yine bu sebebe (23) ħaŧŧın mütteĥidü’l-merkezin ħaŧŧın 

mütebāǾidinden evlā ve evfaķ iǾtibār olunur. 

[43] Zįra ħuŧūŧ-ı mütebāǾide başķa vaķt müstaǾmel olmayub faķaŧ bir muĥārebede 

(2) nuśret žuhūrundan veyāħūd Ǿasākir aǾdā-yı tefrįķ itmege müsāǾid ve sebeb (3) 

olmuş olan bir manevra ve ĥareketin vuķūǾundan śoŋra istiǾmāli cāǿiz görilür. (4) 

Zįrā maġlūblarıŋ perişāniyyetini tekmįl itmek içün Ǿasākiri cihāt-ı (5) 

mütebāǾideye müteveccihen sevķ ve iǾzām eylemek bi’ŧ-ŧabiǾ lāzım gelecegi 

müstaġniyun (6) Ǿani’l-iŧnābdır. 

(7) Mādde-i Sadise 

(8) Bir dāǿire-i ĥarbiŋ veyāħud bir meydān-ı muĥarebeniŋ maślaĥatına (9)netįce 

ve ķarār virecek mevķiǾleri beyānındadır. (10) Bir dāǿire-i ĥarbiŋ maślaĥata netįce 

ve ķarār virecek mevkiǾleri iki dürlüdür. (11) Bir dürlüsü nefiǾ ve ehemmiyetleri 

dāǿim ve bāķį ve meźkūr dāǿire-i ĥarbiŋ śūret-i (12) vażǾ u heyǿetinden nāşį 

evvelā mevķiǾlerdir ki anlara mevāķiǾ-i arżiyye ve digerleri (13) ŧarafeyn-i 

Ǿasākiriniŋ śūret-i vażǾ u tertįblerinden mütenāşi olan mevķiǾlerdir ki (14) bunlara 

mevāķiǾ-i manevra deyü tesmiye virilür. Düşmanı mebdeǿ-i esās-ı ĥarbiyyesinden 

ve (15) Ǿasākir-i imdādiyyesinden ķaŧǾ u tefrįķ itmek emeliniŋ icrāsına sühūlet 

(16) viren ve bu emele iştiġāl olunur iken kendi mebdeǿ-i esās-ı ĥarbiyyesinden 

(17) veyāħūd Ǿasākir-i imdādiyyesinden ayrılmaķ muħāŧarasınıŋ vuķūǾı menǾ iden 

(18) meźkūr düşmanıŋ nihāyetleri sevķ-i Ǿasākir ķatında maślaĥata ķarār ve netįce 
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(19) virici mevķiǾler śayılaraķ aǾdānıŋ nihāyetlerinden birisi źikr semtinde (20) 

olur ise ķara ŧarafında olan nihāyeti meźkūr deŋiz semtinde bulunan nihāyetinden 

(21) ziyāde maķbul ŧutulır. Zįrā meźkūr ķara ŧarafında olan nihāyeti üzerine 

hücūm (22) ile aǾdayı deŋize ŧoġrı sürmek deŋiz semtinde olan nihāyeti üzerine 

(23) düşüb arķayı deŋize ŧoġrı virmekden daha ziyāde münāsib ancaķ 

[44] aǾdānın ordusı birķaç ķısıma münķasım veyāħūd bir ħaŧŧ-ı medįde üzerinde 

muķįm (2) oldıġı zamān maślaĥata netįce ve ķarār virecek mevķiǾ ordu-yı 

mezbūrenin ķalbgāhı (3) olur. Zįrā źikr olunan ķalbgāhına hücūm ve duħūl olunur 

ise aǾdāǿ-i (4) Ǿasākirįniŋ tefrįķ ve inķisāmı daha ziyāde olub böylece 

birbirlerinden tefrįķ (5) u taķsįm olunmuş olan Ǿasākire ayruca ayruca hücūm 

olunduķda selāmet (6) ŧarafı ķalmayaraķ varŧa-i helāka dūçār olacaķları gün gibi 

rūşen (7) u hüveydādır. 

(8) Şimdi gelelim bir meydān-ı muĥārebeniŋ maślaĥata netįce ve ķarār viren 

mevķiǾlerine ki (9) bunlar evvelā zemįniŋ şekl u śūretine ve ŝāniyen ordunuŋ 

maķśad-ı ĥarbiyyesiyle (10) maĥall ve mekānların münāsebet ve muvāfaķatine ve 

ŝāliŝen ŧarafeyn-i Ǿasākiriniŋ heyǿet-i (11) vażǾ u tertįbine göre taǾyįn olunurlar. 

Meŝelā düşmanıŋ bir cenāĥı şöyle mürtefiǾ (12) maĥallere müntehā olsa ki 

oralardan düşman ordusunuŋ ĥiźāsını boydan boya (13) ŧoplar ile đarb ve tażyįķ 

itmek mümkün ola işte böyle mürtefiǾ maĥaller egerçi (14) muĥārebe ķatį üzre 

ziyāde münāsib ve fāǿidelü mevķiǾ śayılacaġı derkār ise de (15) meźkūr maĥallere 

teķarub ve śuǾūd itmek ġāyet Ǿasįr olub bulunduķları mevżiǾ (16) daḫi taśmįmāt-ı 

ĥarbiyyeyye nažaran ol ķadar mühimm ve lāzım bir yer olmaķ iħtimālleriniŋ (17) 

vuķūǾı mümkündür. Bināǿen-aleyh evvelā bir meydān-ı muĥārebeniŋ miftāĥ 

zemįni (18) meŝābesinde olan her bir mevķiǾ dāǿimā ĥarbe muvāfıķ olmadıġını ve 

ŝāniyen (19) bir meydān-ı muĥārebeniŋ ziyāde münāsib ve müsāǾid olan maĥalleri 

sevķ-i Ǿasākir (20) fennine daḫi taŧbįķen fevāǿid-i ĥarbiyyeyi şāmil21 ve cāmiǾ 

olurlar ise ol zamān (21) meźkūr maĥallere maślaĥata netįce ve ķarār virici mevķiǾ 

ismini virmek cāǿiz (22) oldıġını ve ŝāliŝen meźkūr meydān-ı muĥārebeniŋ sevķ-i 

Ǿasākir-i fennine taŧbiķen (23) fevāǿid-i kesįr olub pek çoķ meħāźįri şāmil zemįn-i 

śuǾūbetleri olmayan 

[45] mevķiǾ-i ekŝer o ķatda mevāķiǾ-i sāǿireden ehemm u enfaǾ śayıldıġını ve 

rābiǾan bālāda (2) źikr olundıġı üzre bu miŝillü mevķiǾleriŋ baǾżen daḫi ħāśśaten 

                                                 
21 Yazmada sāmil olarak yazılmıştır. 
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ŧarafeyn-i (3) Ǿasākiriniŋ śūret-i vażǾ-ı tertįblerinden nāşi olaraķ taǾyįn olundıġı (4) 

vuķūǾa gelen şeylerden olmaġla iķtiżasından ziyāde medįd ü ŧavįl ve birķaç (5) 

ķısma münkesir ve münķasım olan ŧaburlarıŋ dāǿimā ķalbgāhı üzerine hücūm 

olunması (6) ve ħāmisen ķaśįr u munķabż olan ŧaburlarıŋ bil-Ǿakis nihāyetlerinden 

biri (7) üzerine ĥamle idilmesi uśūlden oldıġını ve sādisen Ǿasākiriŋ miķdārı (8) 

düşmandan çoķ ziyāde olur ise meźkūr nihāyetleriŋ ikisi üzerine daḫi (9) ān-ı 

vāĥidde hücūm olunmaķ tecvįz olunur ammā Ǿasākir çoķ ziyāde olmayub (10) 

düşmanıŋ Ǿasākiri ķadar veyāħūd daha ziyāde az oldıġı zamān meźkūr (11) 

nihāyetleriŋ ikisine daḫi buradan hücūm olunmaķdan iĥtirāz olunması mühim (12) 

oldıġını ve sābiǾān bir muĥārebeniŋ cemįǾa tedbįr ve tertįbį Ǿasākirini (13) aǾdānıŋ 

yā ķalb-gāhı veyāħūd nihāyetlerinden birisi üzerine yaǾni mevāķiǾ ŝelāŝe-i (14) 

mezbūreden ziyāde enseb ve ehven evvelini üzerine mümkün oldıġı ķadar ziyāde 

(15) fiǾl ve eŝeri olabilecegi vechile istiǾmāl ve istiħdām eylemekden Ǿibāret (16) 

oldıġı iş bu ānifen basŧ olunan ħuśūśātdan münfehim olmaġla ħuśūśāt-ı (17) 

meźkūre güzelce muŧālaǾa ve mülāĥaža olundıġı śūretde māru’ź-źikr (18) 

mevāķiǾ-i ŝülüŝeden ķanġısı enseb ü ehven idügini taǾyin eylemek eshel olacaġını 

(19) bilmek ve ĥįn-i ĥācetde ana göre Ǿamel ve ĥareket eylemek vācibedendir. 

(20) Mādde-i SābiǾan 

(21) Ordularıŋ manevralardan maǾdūd olan rıĥlet ve ĥareketleri beyanındadır (22) 

Manevra rıĥletleri uśūl-ı ĥarbiyye-i mevżūǾanıŋ ķuvvetden fiǾle getürilerek (23) 

icrā olunmasına ālet u vāsıŧa olduķlarından rıĥletlerin eyüsü Ǿasākirini  

[46] maślaĥata ķarār ve netįce virecek bir maĥall-i münāsibe sevķ ve naķl 

itmekden ve bütün hüner (2) ve maǾrifet maĥall-i meźkūrı intiħāb ü taǾyįn 

eylemekden Ǿibāretdir. İmdi bir ordu (3) ķollarınıŋ eŝnā-yı rıĥletde ķaŧǾ idecekleri 

mesāfeler birbirine ġayr-i müsāvį (4) oldıġı zamān Ǿazįmetleri içün meźkūr ķullara 

taǾyįn olunacaķ vaķt (5) u sāǾatiŋ ve ne gūne ĥareket ideceklerine dāǿir virilecek 

taǾlįmnāme (6) ve tenbįhnāmeleriŋ evvelā meźkūr ķullarıŋ ķaŧǾ idecekleri 

mesāfeleriŋ (7) baǾde yine ve ŝāmiyen her biriniŋ maǾiyyetinde götürecegi ŧop ve 

cebheħāne (8) ve mühimmāt-ı sāǿire-i ĥarbiyyeniŋ miķdārına ve ŝelāŝen mürūr 

olunacaķ memleketiŋ (9) śuǾūbet cihetiyle nevǾi ve aĥvāline ve rābiǾan düşmanıŋ 

meźkūr ķullara ibrāż (10) itmegi ķorımış oldıġı mümānaǾatlara dāǿir olan 

istiħārelere ve ħāmisen meźkūr (11) ķullarıŋ Ǿazįmet ve rıĥletleri mektūm veyāħūd 

şāyiǾa ve maǾlūm olmaķ (12) lāzım u ehemmiyetinin derecesine tevfįķ ve taŧbįk 

olunmaları vācibātdandır. 
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(13) Mādde-i Ŝāmine 

(14) İġfāller ve büyük fevcler beyanındadır (15) İġfāller birķaç22 nevǾi olub sevķ-i 

Ǿasākir-i fenniŋ tedbįrlerine müteǾallıķ olanlar (16)Ǿadetā iġfāller ve fenn-i 

muĥarebeye mütedāǿir yaǾni nefs-i muĥārebeye dāǿir olanlar (17) saħte hücūmlar 

deyü tesmiye olunurlar. Ķuvvetde müsāvi ve mahāretde ġālib olan (18) bir 

düşmanıŋ öŋünde iġfal ĥareketini icrā itmek her ĥālde ħaŧālu ve tehlikelü (19) olub 

Ǿasākirin miķdārı düşmandan pek çoķ ziyāde olmadıķca meźkūr (20) iġfāl 

ĥareketiniŋ icrāsından ĥaźer olunması lāzımdir. Zįrā ziyāde büyük (21) đarblarıŋ 

nereye ĥaml olunması cāy-gįr-i żamįr oldıġını ketm itmek içün düşmanı (22) işġāl 

śūretiyle bir fevc-i Ǿaskeri bir ŧarafa ayırub göndermek śaĥįĥ cāǿiz (23) ise de 

böyle Ǿāriyeti  bir fevc ile ĥaķįķį bir iġfāliŋ arasında küllį farķ olub 

[47] böyle fevc lāzımlu ve haķįķį iġfāl muħāŧaralu śayılur ammā ordunuŋ dāǿire-i 

(2) iķāmetinde icrā olunan ĥaķįķį iġfāller düşman bir maĥalle münāsebe celb idüb 

(3) bütün diķķat ve ihtimāmını maĥall-i meźkūr üzerine ĥaśret itdirmek ve düşman 

(4) bu maĥalle diķķat ve ihtimāmla meşġūl iken ķuvvetiŋ ekŝerisini śamįmį đarb 

(5) olunması murād olunan bir diger mühimm maĥalle cemǾ itmek maķśadına 

mebnį (6) olduķları ĥālde meźkūr iġfālleriŋ fevāǿid-i śaĥįĥādan ħālį olmayacaķları 

(7) erbāb-ı cihādıŋ Ǿindinde  bir emr-i müsellem ve işte böyle oldıġı śūretde 

fevāid-i (8) meźkūreniŋ taĥśįli içün bu iġfālde müstaħdem olan Ǿasākir cemāǾatini 

(9) düşman ile penceleşdirmekden ictināb itmek ve cemāǾat-i meźkūre 

kendüsinden (10) meǿmūl ve maŧlūb olan netįceyi vücūda getürdikde derĥāl 

cemāǾat-i (11) meźkūreyi girüye cekdirüb birine Ǿavdet itdirmek pek ehemmdir. 

(12) Bir meydān-ı muĥārebede veyā bir Ǿamāl-i ĥarbiyye-i imtidādında veyāħūd 

mürūr olunması merām (13) olunan bir nehriŋ boyunda daḫi saħte hücūmlar ile 

iġfālleriŋ ižhār u irāǿe (14) idilmesi baǾżı kerre fevāǿid-i cesįmeyi ĥāśıl olur. 

Aķsām-ı ordudan biriniŋ (15) büyük fevcleri nev-Ǿammā  iġfāllere müşābiħ 

nesneler ise de meźkūr fevcleriŋ (16) bir yerde ŝābit durmaġa veyāħūd bütün eŝnā-

yı seferde ordunuŋ muĥįŧ-i Ǿamāl-i (17) ĥarbiyyesinden ħāric bir semte ŧoġrı Ǿamel 

u ĥareket itmege meǿmūr olduķları (18) vāķıǾa ve bir ordunuŋ helāk ve telaķķį 

ekŝeriyā fevcler māddesinden neşǿet itdigi (19) bir emr-i şāyiǾa oldıġından 

mümkün oldıġı mertebede fevcler tertįbinden teĥāşį ve (20) mucānebet olunması 

ve ekŝer aķsām-ı ordunuŋ bir ķısm-ı cesįmin fevcler śūretinde (21) tefrįķ ve bir 

cāniye tesyįr idilmesine muŧlaķā żarūret mess ider ise żarūret-i (22) meźkūre 

                                                 
22 Yazmada birkac olarak yazılmıştır. 
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mündefiǾ oldıġı taǾyini  müsāǾade-i vaķt u maślaĥat oldıġı anda (23) meźkūr 

fevcleri yine orduya celb ve aǾdā eylemek ħuśūśuna iǾtinā ķılınması  

[48] ķāǾide-i merǾiyyedendir ammā meźkūr fevcler ħuŧūŧ-ı aǾmāl-ı ĥarbiyyeyi 

veyāħūd (2) ŧaraf-ı ricǾat-ı Ǿaskeriyyeyi setr u ĥıfž eylemek meǿmūr olurlar ise ol 

vaķt (3) sāǿire fevcler gibi Ǿavdetlerine aǾcele olunmayaraķ ħitām-ı maślaĥata 

ķadar (4) maĥall-i meǿmūriyetlerinde bu beva ķalurlar. 

(5) Mādde-i TāsiǾa 

(6) ǾAsākir-i sefāinden ķaraya iħrācları beyanındadır (7) Baĥrā gelmiş olan 

Ǿasākirin sefāinden ķaraya çıķarılması ħuśūśdur. (8) Diyecegimiziŋ mecmūǾı 

budur ki Ǿasākir-i mezbūreniŋ sāħilin ķanġı ŧarafına (9) dökülecegini aǾdādan ketm 

itmek ve bu Ǿasākiriŋ birden ķaraya dökülmesine (10) müsāǾid olan bir mersāyı 

intiħāb eylemek ve işte böyle bir mersā intiħāb (11) olunduķda hemān vaķt-i żāǿiǾ 

idilmeyerek Ǿasākir-i mezbūreyi mümkün oldıġı (12) ķadar serįǾan  ve Ǿācilen 

sefāinden sāĥile dökmek ve sāĥile bir miķdār Ǿasākir (13) döküldigi birle bāķį 

Ǿasākiriŋ daḫi müteǾāķiben dökülmesini teshįl ve ĥimāye (14) żimnında derĥāl 

mesned u penāh olacaķ bir maĥall-i münāsib neresi ise żabŧ (15) idilmek ve ķaraya 

dökilmiş olan Ǿasākire emniyyet ve  iǾāne olsun deyü ānįden (16) ŧoplarıŋ daḫi 

ķaraya iħrāclarına müsāraǾat eylemek lāzımdır bu źikr itdigimiz (17) mehām 

vācibü’l-ihtimām Ǿasākiri sefāinden ķaraya dökmek ĥaķķındadır (18) ammā 

Ǿasākir-i mezbūreniŋ ķaraya vuśūl ve ħurūclarını menǾ itmek murādında (19) 

olanlara virecegimiz tenbįhāt  her yeri setr u ĥıfž eylemek dāǾiyesiyle (20) 

Ǿasākirini çoķ taķsįm ve tefrįķ itmeleri naśįĥat ve iħŧāratdan (21) Ǿibārettir. Zįra bir 

evvelkiniŋ cemįǾ-i sevāĥilini muĥāfaža itmek içün boydan (22) boya ŧabyalar 

dizüb śıravari Ǿasākiri taǾbiyye eylemek mümteniǾātdan oldıġından (23) beyhūde 

ilŧizām mālā-yem-kün ile uġraşılmayaraķ ancaķ ĥıfžları ehemm olan  

[49] cesįm mekān u maĥalleriŋ kāǿin bulundıķları yerleriŋ civār u eŧrāfları setr (2) 

u muĥāfaža olunması ve gelen düşmanıŋ Ǿasākirini nereye dökecegini seriǾan (3) 

istiħbār idebilmek içün mahall-i be-maĥal işāretler naśb olunub bulunması (4) ve 

düşman ķaraya çıķub eyüce temelleşmezden evvelce elde var olan iķtidār (5) ve 

ihtimām cemǾ olunub merķūm düşmanıŋ ŧardına beźl u śarf olunması (6) 

muķteżiyātdandır. 



47 

(7) Gerek ķaraya Ǿasker dökülmesi ve gerek meźkūr ķaranıŋ düşmanıŋ Ǿasker 

dökmesinden (8) muĥāfaža idilmesi maślaĥatı sevāĥiliŋ şekl u śūretine menūŧ olub 

baǾżı (9) belde ve memleketler var ki sevāĥili ġāyet śarb ve gemileriŋ yanaşmasına 

ve ķaraya (10) dökilmesi murād olunan Ǿasākiriŋ ķaraya çıķarılmasına müsāǾid 

yerleri az (11) oldıġından böyle az yerleri gözetmek eshel ve meźkūr yerleri boş 

bulub (12) ķaraya Ǿale’l-ġafle Ǿasākir dökmek daha ziyāde śaǾb olur fenn-i ĥarb 

ķāǾidesi (13) üzere ķarada bulunan bir ordunuŋ ekŝer ķuvvetini źikr ile düşman 

ordusunuŋ (14) araśına naķl ve idħāl itmesi her çend memnūǾ oldıġı źikrį sābıķda 

mürūr (15) itmiş ise de ķaraya Ǿasker dökmegi murād iden ordunuŋ dāǿimā sāĥil 

ile (16) kendi arasında miķdār-ı kesįr Ǿasākiri bulunmaķ yine fenn-i meźkūr 

kāǾidesince (17) lāzımdır. Zįrā meźkūr sāĥil ordu-yı merķūmuŋ hem cāy-ı ricǾat 

ve ilticāsı ve hem (18) ħaŧŧ-ı taǾyįşi śayılur bināǿen-aleyh ordu-yı meźkūre bir 

münǾakis işe žuhūra (19) Ǿacelesiz ve telāşsız ve żāyiǾatsız yine sāĥile dönüb 

gemilere Ǿavdet (20) idebilmesiçün mersā-yı müstaĥkemeyi ele geçirmege 

veyāħūd hįç olmaz ise (21) sefāiniŋ lenger-endāz iķāmet olmalarına münāsib olan 

bir maĥalle ķarįb olub (22) ve meters taĥaśśunānla istiĥkām virilmesi mümkün ve 

āsān olan birbirüni żabŧ (23) eylemege suǾi ve himmet eylemesi üzerine elzemdir. 

[50] Mādde-i ǾĀşire 

(2) Nehir ve çayları mürūr itmek beyanındadır (3) Bir nehri mürūr itmek ĥareketi 

ĥadd-i źātında fenn-i muĥārebe Ǿamellerinden maǾdūd (4) bir maślaĥat ise de 

ancaķ ĥareket-i mezbūreniŋ nehriŋ ķanġı maĥallinde icrāsı (5) enseb ve evfaķ 

olacaġını taǾyįn iylemek bütün dāǿire-i ĥarbi şāmil olan (6) aǾmāl-ı cesįmeye 

vābeste merbūŧ bir keyfiyetdir. Sevķ-i Ǿasākir-i fenniniŋ uśūlı (7) üzre muvafıķ ve 

münāsib olan mevķįǾ altıncı mādde baħŝinde źikr eyledigimiz (8) vechile taǾyįn 

itmek ķolaydır. MaǾ-heźā  ber-vech-i iħŧār maǾlūm ola ki her (9) ķanġı aǾmāl-ı 

sāǿire-i ĥarbiyyede oldıġı gibi bir nehriŋ mürūrunda daḫi heyǿet-i zemįnden (10) -

nāşį olduķları içün sābit ve bāķį ve ŧarafeyn-i Ǿasākiriniŋ śūret-i tertįb (11) ü 

vażǾından mütenāşį bulunduķları içün Ǿārıżį deyü tesmiye olunub maślaĥata (12) 

netįce ve ķarār virici birŧaķım mevķiǾler vāriddir. İmdi intiħāb olunmuş olan (13) 

mevķiǾ sevķ-i Ǿasākir-i fenni ķāǾidesince iķtiżā iden ķāǿideler ile maĥall u mekāna 

(14) nažaran fenn-i muĥārebe uśūlı üzre lāzım gelen muvāfaķat ve münāsebetleri 

cāmiǾ olur (15) ise evvel mevķiǾ bir diyecek olmaz ve eger ki źikr olunan mevķįǾ-i 

münteħibeniŋ (16) ġalebesi ġayr-i mümkün derecesinde Ǿasįr olan baǾżı mevāķiǾ 

ve śuǾūbetleri (17) bulunur ise bundan śarf-ı nažar olunub bir digerini taĥarrį ve 

intiħāb eylemek (18) ve semt-i maķśad-ı maŧlūbeye ķanġı mevķiǾ-i aķrab ise ebǾad 
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olan mevķiǾlere (19) tercįĥ idilmek münāsib olur. İş bu mürūra muvafıķ ve 

müsāǾid bir mevķiǾiŋ intiħabıŋa (20) dāǿir olan ķavāǾid-i Ǿumūmiyyeden başķa 

muŧlaķā maĥall u mekāna mütedāǿir daḫi (21) bir ķāǾide vardır ki mürūr olunacaķ 

mevķiǾleriŋ enseb ü ercaĥı ordunuŋ nehri (22) baǾde’l-Ǿubūr cihāt-ı 

müteǾaddideye mütevecciĥen birķaç cemāǾatlere bölinmegi muĥtāc (23) 

olmayaraķ imtidād-ı aǾmāl-ı ĥarbiyyesiyle ŧabur ħiźāsı hįç olmaz ise ilk  

[51] günlerde ķaŧǾ idecegi mesāfelerde meźkūr nehre Ǿumūd-ı naśb ve tertįb ide 

(2) bilmesine müsāǾid olan mevķiǾ idügüni  bilmekden kināyetdir. Zįrā bu miŝillü 

(3) mevķiǾiŋ muĥassenātdan birisi daḫi ordu-yı meźkūre aǾdā ile muĥārebe (4) ve 

muķābeleye mecbur oldıķda verāsı nehre ŧoġrı dönmüş bulınmaķ muħāŧara (5) 

sınıŋ Ǿadem  vuķūǾıdur. 

(6) Nehri mürūr itmek maślaĥatınıŋ ber-vech-i dil-ĥˇāh vücūda gelmesiçün evvelā 

düşman (7) nehriŋ neresinden mürūr olunacaġını istidlāl idüb esbāb-ı muķāvemet 

(8) ve mumānaǾatını oraya sevķ ve cemǾ itmesün deyü mürūr olunacaķ maĥallin 

meźkūr (9) düşmandan ketm olunması ve ĥattā bu bābda sevķ-i Ǿasker-i fennine 

dāǿir olaraķ icrā (10) olınacaķ iġfāllerden māǾada mürūr olunması murād olunan 

maĥalle düşman (11) birŧaķım Ǿasākir cemǾ itmiş ise Ǿasākir-i mezbūresini taķsįm 

ve tefrįķ (12) itmek içün maĥall-i mezbūruŋ civār u ķurblarında saħte hücūmlar 

daḫi (13) gösterilmesi ve ŝāniyen köprileriŋ inşāsını elden geldigi ķadar ĥimāye ve 

iǾāne (14) itmek lāzımeden olmaġla meźkūr köprileriŋ işġaline ŝıķlet ü mümānaǾat 

viren (15) düşmanı ŧard u defǾ itmek üzre ķayıķlara miķdār-ı vāfį Ǿasākir irķāb 

olunaraķ (16) ķarşu sāĥile naķl olunması ve bu Ǿasākir oraya lede’l-vüśūl fi’l-ĥāl 

köy (17) ve orman ve emŝāli miŝillü civārda bulunan mevāniǾ-i sāǿireyi żabŧ 

eylemesi (18) ve ŝāliŝen źikr olunan ķarşu sāĥilden Ǿasākiri tard u tebǾįd itmekden 

(19) başķa yapılan köpriyi hedm eylemek ķaśdıyla düşmanıŋ oraya götürmek (20) 

isteyecegi ŧopların āteşlerini iŧfā ve iskāt itmek içün bir yeŋi sāĥilde (21) metįn ü 

cesįm ŧābiyyeleriŋ inşā itdirilmesi ve bunuŋ içün bir yeŋi sāĥil (22) ķarşuki 

sāĥilden biraz ziyāde Ǿālį olmasına ihtimām idilmesi ve erbaǾan düşmanıŋ (23) 

elinde bulunan sāĥile yaķįn bir büyük cezįreniŋ bulunması ķaraya dökülecek 

[52] Ǿasākire ve köprilere istiħdām idilecek işcilere pek çoķ sühūleti (2) mūceb ve 

keźalik biriŋi sāĥilde bir ufaķ çayıŋ daḫi yaķįn bulunması (3) ķayıķlar içün lāzım 

olān tedārikāt ü ĥavāyiciŋ cemǾ u ĥıfž u nažar-ı düşmandan (4) setr u ketm 

olunması āsāniyyetini müstevcib olacaġından mümkin oldıġı mertebe (5) böyle 

aŧalu ve çaylu yerleriŋ aranılması ve ħāmisen nehriŋ bir zāviye-i mütedāħileyi (6) 



49 

teşkįl iden maĥalli Ǿasākiriŋ eminen ve sālimen mürūrına muvāfıķ olmaġla böyle 

(7) bir maĥall bulunduķda iķtiżā iden ŧābiyeler naśb birle ilerüye olan maķarr-ı (8) 

esvarı atışları ĥimāyesiyle düşmanı nehri mürūr iden Ǿasākir üzerine (9) hücūm 

itmekden menǾ itmege ġayret olunması ve sādisen köprileriŋ endāħt (10) u rabŧları 

içün intiħāb olunmuş olan maĥalliŋ iki sāĥilde daḫi güzel (11) yollara yaķįn 

bulunması lāzımdır. Zįrā böyle iki sāĥilde daḫi eyü yollar olur ise (12) orduya 

gerek nehri geçmek içün tecemmuǾ itmege ve gerek nehri geçdikden śoŋra (13) 

ilerüye taķaddüm u Ǿazįmet eylemege bir ķat daḫi medār u sühūlet olmuş olur ve 

daḫi (14) düşmanıŋ elinde bulunan sāĥilde çok śarb ve dik olan yerlerden kemāl-i 

(15) iĥtirāz ile ictināb ķılınması lāzım gelür. 

(15) Ammā bir nehri mürūr itmegi düşmana menǾ itmek ķāǾideleri nehr-i meźkūrı 

(16) mürūr itmek içün düşmanıŋ iħtiyār ü iltizām itdigi ķāǾideleriŋ nevǾine (17) 

göre olub bütün merām u ihtimām bālā da źikr eyledigimiz tedbįr ü tertįbleriŋ (18) 

düşman ŧarafından icrāsına māniǾ olmaķ ħuśūśuna maśrūf olmalı ve nehr-i (19) 

mezbūrı boydan boya ĥıfž u ĥimāye itmek iddiǾāsını bıraķaraķ maĥall-be-maĥall 

(20) birķaç sebükbār ve çāpük-reftār Ǿasker cemāǾatleri taǾbiyyetiyle nehr-i 

mezbūrı mümkün oldıġı (21) vechile gözetmege ve aǾdānıŋ faķaŧ bir ķısmı biriŋi 

sāĥile mürūr eyledikde (22) meźkūr cemāǾatleri seriǾan cemǾ idüb meźkūr aǾdānıŋ 

üzerine şiddetle  

[53] hücūm-ı vüsūlet idilmege iǾtinā ve diķķat olunmalıdır. 

(2) Mādde-i Ĥādį-ǾAşer 

(3) Eŧrāfları metersler ile taĥaśśun olunmuş olan ordu ħayme-gāhları beyanındadır 

(4) Eŧraflarına metersler ile taĥaśśun virilmiş olan ħayme-gāhlar orduya bir 

müddet (5) žarfında melceǿ vü mesned yerini ŧutdıķlarından hem muĥārebe ve 

hem sevķ-i Ǿasākir-i (6) fennlerine müteǾallıķ olan tedbįr ü tertįblerden Ǿadd 

olunurlar. Meźkūr ħayme- (7) gāhlarıŋ źikr olunan iki fenniŋ uśūlince muvafıķ ve 

münāsib olan bir maĥallde (8) naśb olunması her-çend kavāǾid-i merǾiyyeden ise 

de böyle bir ħayme-gāhıŋ (9) naśb olundıġı maĥall her ne ķadar eyü olur ise olsun 

bir ŧarafdan ķaraya (10) muttaśıl ve verāsı baĥre nāžır ve mütevāśıl olub bir 

ordunuŋ ķaradan ķayıķlara (11) nüzūlen sefįnelere Ǿavdet u ricǾat itmesine 

münāsib olan bir nįm cezįre olmadıķca (12) maĥall-i mezbūr düşmanıŋ iĥāŧa ve 

muĥāśarasından emįn u maśūn olmaķ ġāyet (13) müşkil u Ǿasįrdir. Bu miŝillü bir 

maĥall yā śaġ veyāħūd śol ŧarafından tecāvüz (14) ve iĥāŧa olunabilindigi śūretde 
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anda muķįm olan ordu maĥall-i mezbūrı (15) encām-ı kār terk itmek 

mecburiyyetine dūçār veyāħūd terk itmez ise muĥāśarada (16) ķalmaķ tehlikesine 

giriftār olacaġı bedįdārdır. Ħülāśa-i kelām bu dürlü bir ħayme- (17) gāh evvel bir 

sāĥilde iki sāĥili daḫi đarb ü tażyįķ idebilür ve köpri (18) başı tesmiye olunur. Bir 

büyük ŧabyası bulunan bir nehriŋ kenārında ve zād u źeħāyiri (19) keŝret üzre 

mevcūd olan istiĥkāmāt ve taĥaśśunātla metįn u cesįm bir şehriŋ (20) civārında 

menśūb oldıġı ĥālde ħayme-gāh-ı meźkūreniŋ bir orduya (21) fevāǿid-i keŝįresi 

olacaġı egerçi inkār olunamaz lakin böyle bir melceǿ-i temellü (22) bir şey 

olmayub faķaŧ vaķt ķazanmaġa ve imdādları ŧuyulmaġa bir vāsıŧa 

[54] oldıġından aǾdāyı ŧard u defǾ itmek lāzım geldigi zamān bir fāǿidesi (2) 

ķalmayub yine açıķ saĥrāya çıķaraķ aǾmāl-i ĥarbiyyeye teşebbüŝ ķılınması iķtiżā 

(3) ider źikr olunan ħayme-gāhlarıŋ menāfiǾ ve muĥsenātı Ǿale’l-ħuśūś kendi (4) 

evvelkisinde veyāħūd mebdeǿ-i aǾmāl-i ĥarbiyyesi ķurbunda bulunan bir ordu içün 

(5) olub mebdeǿ-i aǾmāl-i ĥarbiyyesinden baǾįd olan bir ordu ilticā sevdāsıyla (6) 

böyle bir ħayme-gāha duħūl ider ise ħayme-gāh-ı meźkūresiyle mebdeǿ-i (7) 

mezbūresi arasında olan mābeyni gelüb aǾdā żabŧ itdigi birle ordu-yı (8) 

merķūmeniŋ emn u selāmeti elden gitmiş olacaġı şübhesizdir. Ammā meźkūr (9) 

ħayme-gāha mebdeǿ-i aǾmāl-i ĥarbiyyesinde girmiş olan bir ordu bir müddet 

muĥāśara (10) olunsa bile bir ŧarafdan ekāll mā-yekūn bir imdādı žuhūr itdigi anda 

tekrār (11) tefavvuķ bularaķ düşman ile pençeleşmesine iķtidār peydā idüb anı 

muĥāśara (12) itmiş olan düşman ordusı ħaśmınıŋ evvelkisi ortasında ve imdāda 

(13) gelmiş olan Ǿasker ile ħayme-gāhda muķįm bulunan Ǿasākiriŋ arasında (14) 

bulunacaġından yine memleketiniŋ ĥudūdına ķadar rucūǾ u Ǿavdet itmekde (15) 

ħayli zaħmet çekecegi aġleb-i iĥtimāldir 

(16) Mādde-i Ŝāniye-ǾAşer 

(17) Muĥāśara ķalǾalarıyla ħuŧūŧ-ı muteĥaśśına beyanındadır (18) ĶalǾalarıŋ cihāt-

ı ŝelaŝe-i mühimme ile fenn-i sevķ-i Ǿasākire taǾalluķları derkār olub (19) cihāt-ı 

ŝelaŝe-i meźkūreden birincisi ķalǾalarıŋ inşāsı ķanġı maĥallde (20) münāsib 

olacaġı ve ikincisi ķalǾalara iltifāt itmeyerek ilerüye geçmek (21) ne zamān cāǿiz 

ve ķanġıları muŧlaķā muĥāśara itmek lāzım olacaġı ĥuśūśları (22) ve üçüncisi 

ķalǾa muĥaśarasıyla bu muĥāśarayı setr u ĥimāye iden ordunuŋ (23) beyninde olan 

münāsebetlerdür. MevķiǾ-i münāsebede vāķıǾ olan bir ķalǾanıŋ aǾmāl-i 
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[55] ĥarbiyyeye ne ķadar müsāǾade ve muǾaveneti var ise bir mevķiǾ-i ġayr-i 

münāsebede kāǿin (2) olan ķalǾalarıŋ daḫi aǾmāl-i meźkūreye ol ķadar ħaŧr u 

mażarratları derkārdır. (3) Zįrā cihāt-ı mühimmede bulunmayan bu miŝillü 

ķalǾalarıŋ muĥāfažası içün bir ordunuŋ  (4) żaǾf bulması ve bir devletiŋ böyle 

beyhūde yere Ǿasker ve aķçe śarf itmesi (5) az belā ve dāhiye degildir. 

(6) Egerçi ķalǾanıŋ yalŋız kendüsi düşman ordusunuŋ ĥareketine māniǾ-i 

müstaķile (7) oldıġı nādir ise de bir ŧarafdan ordu-yı mezbūreye ŝıķlet virdigi ve 

fevcler (8) śūretinde birŧaķım Ǿasākiri ayırmaġa ve eŝnā-yı ĥareketinde öteye 

berüye dönüb (9) dolaşmaġa mecbur eyledigi ve diger ŧarafdan daḫi ķalǾa-i 

mezbūreniŋ śāĥib u (10) māliki olan orduya düşmanıŋ źikr olunan ŝıķlet ve 

mecburiyetinden neşǿet (11) iden fāǿideleri ĥāśıl idüb ĥareketlerine emniyet ve 

ķollarınıŋ ħurūclarına (12) sühūlet virdigi ve bir nehriŋ kenārında bulunur ise 

ordu-yı meźkūreniŋ (13) yanlarıyla Ǿamāl-i ĥarbiyyesini setr ü ĥimāye itdigi ve 

ĥįn-i iĥtiyācda ordu-yı (14) meźkūre ķalǾa-i merķūmeyi kendüye penāh ittiħāź ile 

gelüb derūnına ilticā (15) itmesi mümkün idügi muĥsenātları inkār olunamaz. Bir 

devletde bulunması lāzım (16) gelen ķalǾalarıŋ miķdārı devlet-i mezbūreniŋ 

imtidād-ı memleketine ve ĥudūdınıŋ (17) śūret ü heyǿetine göre olub inşā 

olunacaķları mevżiǾler sevķ-i Ǿasākir-i (18) fennine taŧbįķen dāǿima mühimm 

mevķiǾler olmaları ve fenn-i muĥārebece daḫi meźkūr (19) mevżiǾler eŧrāflarında 

bulunan mevāżiǾin cümlesinden mürtefiǾ ve bālā-ter olaraķ (20) derūnlarından 

ħurūc itmek sühūletlü ve bįrūnlarından anları muĥāśara ve tażyįķ (21) itmek 

śuǾūbetlu olmaķ miŝillü fāǿideleri ĥāvį bulunmaları lāzımdır.  

(22) Sekine ve ticāretleriniŋ çoķluġıyla maǾmūr olan şehirleri iĥāŧa iden büyük 

(23) ķalǾalar ordu ĥaķķında ġāyet menfaǾatlü olub ħuśūśan sekine-i merķūmeniŋ  

[56] meźkūr ķalǾalarda bulunan müstaĥfıž Ǿasākire iǾāne ideceklerini meǿmūl (2) 

itmek cāǿiz olur ise sāǿir ufaķ ķalǾalara tercįĥ olunmaġa şāyestelerdir (3) ve işte 

böyle ķalǾalarıŋ her bir tertįbāt-ı dāħiliyyesi yerinde olur ise Ǿadetā (4) bir ordunuŋ 

bunlara iltifāt itmeyüb ilerüye geçmesi kendüsine ziyādesiyle (5) ħaŧarnāk 

olabilür. Sābıķ zamānlarda idilen ceng u muĥārebeler ekŝeriyā (6) ķalǾalar ve 

ħayme-gāhlar vesāǿir metįn ve ķuvve-yi mevķiǾler ile idülür idi ve muǿaħħara (7) 

olan muĥārebelerde bil-Ǿakis bu gūne mevāniǾa aślā iltifāt olunmayaraķ hemān (8) 

Ǿasākir-i muntažame ile ķavuşulub cenk itmek fāǿide olmuş idi bu iki (9) ifrāŧdan 

birini ķāǾide-i muŧlaķa idinmek Ǿayn-ı ħaŧā ve Ǿabeŝ oldıġından (10) hemān vaķt u 
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ĥāle göre ikisiniŋ ortasını bulub istiǾmāl itmek daha güzel (11) ve belki aśl-ı śanǾat 

u hüner olur. 

(12) Her şeyden aķdem düşmanıŋ ķarşu duran Ǿasākirini külliyen maĥv ü izāle 

itmege (13) saǾy ü ġayret itmek dāǿimā mühimm Ǿadd olundıġı şekk ü şübheden 

vareste (14) oldıġına bināǿen iş bu netįceye dest-res olmaķ içün ķalǾaları bıraķub 

(15) tecāvüz eylemek egerçi cāǿiz ise de netįce-i mezbūreye ber-vech-i dil-ħˇāh 

dest-res (16) olunamadıġı yaǾni žafer u nuśretiŋ kemāline varılamadıġı ĥālde 

böylece meźkūr (17) ķalǾaları verāda bıraķaraķ çoķ ilerüye śoķılmaķ sūǿ-i tedbįr 

olmuş (18) olacaġından her ĥālde bu miŝillü ĥareketleriŋ ŧarafeyn ordularınıŋ ĥāl u 

keyfiyyet (19) ve Ǿasākiriniŋ miķdār ve kemiyyetine göre idilmesi daha münāśib 

śayılur. (20) Bu cümle źikr itdigimiz mevād u ħuśūśātıŋ ħulāśa-i kelāmı şol oluyor 

ki (21) ķalǾalar mesned ve penāh olduķları ĥasebiyle lüzūmları her çend vāżiĥ u 

āşiķār (22) ise de ĥadd-ı lüzumdan ziyāde çoķ olduķları zamān ĥarbe meǿmūr olan 

(23) ordunuŋ ķuvvet ü iķtidārını teknįr itmeyeceklerinden māǾadā muĥāfažalar 

içün  

[57] birŧaķım Ǿasākiriŋ tefrįķ ve taǾyįnini muķteżį olacaġından ordu-yı meźbureye 

(2) żaǾaf ve noķśān įrāŝ itmek gibi mażarratları ŧoķınacaġı derkār ve düşmanıŋ (3) 

ķuvvet ü muķaddaratını izāle itmek ķaśdında olan bir ordu bu ķaśdını vücūda (4) 

getürmek içün meźkūr ķalǾalarıŋ aralarına bilā-tehlike śoķılabilecegi (5) ve bunları 

bir miķdār Ǿasker ile gösterir ise bir nesneden ħavf itmeyecegi (6) bedįdārdır ve bir 

büyük nehriŋ üzerinde birķaç ķalǾa bulunur ise ordu-yı (7) meźkūre ħaŧŧ-ı ricǾati 

emįn u sālim ķalmaķ içün meźkūr ķalǾalardan hįç (8) olmaz ise birisini żabŧ 

itmedikce ħaśmınıŋ memleketini istįlā ve tesħįr eylemek (9) sevdāsıyla nehr-i 

mezbūrı mürūr itmeyecegi saĥįĥdir. Lakin bu miŝillü (10) ķalǾalardan birini ele 

geçirdigi śūretde esbāb-ı muĥāśarasını bāķį ķalǾalarıŋ (11) tesħįriçün istiǾmāl 

iderek istįlā ve taǾarruża müdāvemet itmege muķtedir (12) olacaġı daḫi gün gibi 

rūşen u žāhirdir. Zįrā ĥarbe meǿmūr olan ordu bilād-ı (13) aǾdāya ne ķadar śokılub 

ilerüye gidebilür ise ķalǾalarıŋ muĥāśara ve żabŧına (14) taǾyįn ķılınan Ǿasākiri ol 

ķadar düşmanıŋ mümānaǾat u muħālefetinden meśūn (15) olaraķ meǿmūr oldıġı 

mübaşeretini ĥüsn-i ĥuśūle nāǿil itmege ümįdvar (16) olur.  

(17) Sekeneleri śadākat üzere bulunan büyük ķalǾalarıŋ küçük kalǾalardan (18) 

ziyāde maķbul śayıldıķları bālāda źikr olunmuş olmaġla bundan küçük ķalǾa (19) 

larıŋ beyhūde ve bį-fāǿide olduķları fehm olunmaķ iķtiżā itmez. Zįrā bunlar her ne 

ķadar (20) küçüklikleri sebebiyle düşmanı tevķįf ve yolundan teǿħįr idemezler ise 
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daḫi (21) seferber bulunan ordunuŋ aǾmāl-ı ĥarbiyyesine müsāǾade ve sühūlet 

virdiklerinden (22) nefǾ u fāǿideden ħālį degillerdir. Şöyle ki ŧaġlıķ maĥallerde 

kāǿin olan ŧābiyye (23) miŝillü ķalǾacıķlar orduya penāh u melceǿ olmaķ içün 

olmayub faķaŧ memerr 

[58] ü derbendleri sedd u ĥıfž  itmek içün inşā olunduķlarından bu bābda olan (2) 

nefǾ-i  ħıdmetleri cihetiyle büyük ķalǾalara müsāvįdirler. Binā’en-Ǿalā-źalik bir 

devletiŋ (3) her bir sınurı üzerinde bir veyāħūd iki Ǿaded melceǿ u penāh 

olabilecek büyük (4) ķalǾalar bulunur ise birķaç daḫi ufaķ ķalǾalarıŋ ve ĥaŧŧā 

seferber ordunuŋ (5)Ǿamāl-ı ĥarbiyyesine müsāǾade ve sühūlet virici birŧaķım 

ŧābiyye ve planķalarıŋ (6) bile mevcūd bulunması ve mevżiǾleri nāmünāsib olan  

büyük ķalǾalar sevķ-ı (7) Ǿasākir-i fenniniŋ uśūlüne taŧbįķen hem memlekete ve 

hem orduya Ǿažįm-ı mażarrat ve belāları (8) olduķlarından bu miŝillüleriŋ 

inşāsından beġāyet ħaźer ķılınması lāzımdır. (9) Sevāĥil-i baĥrda kāǿin olan 

ķalǾalarıŋ nefǾ u fāǿideleri faķaŧ baĥrā vāķiǾ olan (10) cenklerde ve źeħāǿir ü 

aķvāte meħazın olabileceklerinde olub (11) ķara cenklerinde fāǿideleri degil belki 

bir ordu anlarıŋ derūnına ilticā itmek (12) ħülyāsıyla arķasını deŋize ŧoġrı virir ise 

düşman-ı mezbūr orduyı deŋize ķadar (13) sürüb ķıśdıracaġı tehlikeleriniŋ 

vuķūǾına bāǾiŝ olmaķ gibi żarar (14) u ziyānları olabilür muĥāśaralar ile seferber 

ordularıŋ aǾmāl-i ĥarbiyyeleri (15) beyninde olan münāsebetleri iki nevǾ olub 

evvelā istįlā maķśadıyla meşġūl (16) olan ordu geçdigi ķalǾaları żabŧ itmegi 

tesāmuĥ idebilürler ise de meźkūr (17) ķalǾaları muĥāśara itmekden veyāħūd hįç 

olmaz ise üzerlerine bir miķdār Ǿasker (18) taǾyįnle gözetmekden bütün bütüne 

istiġnā eylemesi cāǿiz olmayub birķaç ķalǾa (19) birbirlerine yaķįn bulundıġı ĥālde 

bunları iķtiżā-yı vaķt u ĥāle göre yā śavurub (20) muĥāśara itmek veyāħūd 

civārlarında durub gözetmek içün bir kāmil (21) cemāǾat-i Ǿasākir ile bir başbuġı 

meźkūr ķalǾalarıŋ yanında bıraķması lāzım (22) gelecegi ve ŝāniyen ordu-yı 

meźkūre ķalaǾ-ı mezbūreyi żabŧ u tesħįr eylemege (23) mecbur bulundıġı śūretde 

resmen ve ķānūnen ĥaśar u tażyįķ olunmalarıçün  

[59] üzerlerine miķdār-ı kifāye bir cemāǾat-i Ǿasākiri taǾyįn idüb baķiye-i ordu (2) 

aǾdāya taǾarruż içün ilerüye gitmesi veyāħūd meźkūr ĥaśar u tażyįķ (3) ķalāǾ-ı 

mübaşeretini setr u ĥimāye eylemek içün bir mevķiǾ-i münāsebede ŧurub (4) ķarār 

eylemesi iķtiżā idecegi ferāmūş olunmalıdır. Źikr olunan ĥaśar (5) u taźyįķ ķalāǾ-ı 

mübaşeretini setr u ĥimāye itmeniŋ ŧarįķ-i aĥseni mübaşeret-i (6) meźkūreyi taǾcįz 

itmegi ķaśd iden düşman Ǿasākirini đarb u mümkin (7) oldıġı ķadar uzaġa ŧard 

itmekdir. Eger Ǿasākiriŋ ķılleti ve aǾdānıŋ keŝreti (8) sebebiyle ŧarįķ-i meźkūruŋ 
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icrāsı mümkün görülemez ise ol zamān ĥaśar (9) u tażyįķ ķılınan ķalǾanıŋ 

imdādına gelecek ordunuŋ vürūd idecegi (10) yolları sedd u bend iden bir mevķiǾ-i 

münāsebe intiħāb olunub anda firār ü iķāmet (11) ve ordu-yı meźkūre teķarrüb 

itmege başladıġı birle ķalǾaǿ-i merķūmeyi ĥaśar (12) u tażyįķ iden cemāǾat ile 

mevķiǾ-i mezbūrede ķarār ve iķāmet üzere olan (13) orduyı muĥāfažadan cemǾi 

mümkün olan Ǿasākir idilüb gelen ordu-yı mezbūre (14) üzerine hücūm-ı vuśūlet 

olunmaķ ve bu gūne đarb-ı ķuvvet icrāsıyla muĥāśaraya (15) devām olunması 

mümkün olub olmadıġını aŋlayub aŋa göre ĥareket ķılınmaķ (16) lāzımedendir 

(17) Ħuŧūŧ-ı müteĥaśśına bir devlet ħuŧūŧunuŋ bir ķısmını setr u ĥıfž itmek içün 

(18) inşā olunan cesįm istiĥkāmāt ħaŧŧları dimek olub bir ordunuŋ bir zamān (19) 

girüb sıġınabilmesiçün yapılan bir ķalǾanıŋ veyāħūd eŧrāfı (20) istiĥkāmatla muĥāŧ 

bir ħayme-gāhıŋ ne ķadar  nefǾ u fāǿideleri āşikār ise źikr (21) olunan ħuŧūŧ-ı 

muteĥaśśınanıŋ ol ķadar Ǿabeŝ u maĥźūrları derkārdır bizim işbu (22) didigimiz 

ħuŧūŧ-ı muteĥaśśına bālāda źikr-i sebķat  itmiş olan ŧābiyeler (23) miŝillü bir żıyķ-ı 

memerrį sedd u bend iden bir ħaŧŧ ķalįlü’l-imtidād-ı istiĥkāmātlar  

[60] olmayub belki ĥudūduŋ bütün bir ķısmını setr u sed itmek içün birķaç (2) 

saǾatlik mesāfeye mümted olan ħaŧlardır bu dürlü ħaŧlar her ne ķadar mevāniǾ-i (3) 

ŧabįǾiyye ile bir ķat daḫi metįn olsalar bile bu gūne cesįm-i imtidādları metānet (4) 

ü muĥāfažalarına saķāmet vireceginden māǾadā aǾdā eŧrāfını dolaşub (5) 

verālarına geçmek her dāǿim mümkün ve āsān olacaġı muĥaķķaķ olduġından 

derūnunda (6) bulunanları dolaşub eŧrāfını śarmak ve bu vechile muħāŧaraya 

ķoymak (7) ve her ne ķadar eŧrāfını çevirüb śarmaķ mümkün olsa bile öŋden gelüb 

(8) tażyįķ olunmaķ āsān olan bu miŝillü istiĥkāmāta köstebek gibi girüb (9) 

oŧurmaķ ħaŧā-yı fāħiş ve iĥtimāl ki maĥż-ı cünūn nevǾinden (10) bir işdir. 

(11) Mādde-i Ŝelāŝe-ǾAşer 

(12) Anbārlar beyanındadır (13) Bir orduyu aǾdā memleketinde ve ĥarb u đarb ve 

ķatleri eŝnāsında taǾyįş (14) itmek ħayli büyük bir hüner olub źaħįre anbārları 

maślaĥatınıŋ aǾmāl-ı ĥarbiyyeye (15) küllį daħl ü teǿŝįrleri oldıġı bedįhį 

oldıġından maślaĥat-ı meźkūreniŋ (16) baĥŝ ve tertįbi sevķ-i Ǿasākir-i fenniŋ 

tedbįrlerine müteǾallıķ ve mensūb śayılur. (17) İmdi bir ordu ser-Ǿaskeri żabŧ itdigi 

memlekette bulunan cemįǾa esbāb (18) ve mevcūdātı mübaşeretleriniŋ ĥüsn-i 

ĥuśūlüne istiǾmāl itmegi bilmesi (19) üzerine ehem u elzem oldıġına mebnį 

memleket-i mezbūreniŋ ķadįm ĥükkām ve żubbāŧı (20) yerlerinde otururlar ise 
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fîhā bunları ve eger oŧurmazlar ise aǾyān-ı ahālįden (21) münāsib olanlar kimiler 

ise Ǿāriyye ĥākim ve żābiŧ naśb ve yedlerine ruħśat-ı (22) kāmileyi aǾŧā eyledikden 

śoŋra anları memleket-i mezbūreniŋ ĥāvį oldıġı bilād (23) u nevāĥįden müsāvat ve 

ĥaķķāniyet üzre iķtiżā iden aķvāt ü źeħāǿir  

[61] maŧlūbātını cemǾ ve taĥśįl itmek maślaĥatına meǿmūr eylemesi ve iş bu cemǾ 

(2) ve taĥśįl olunan aķvāt ve źeħāǿiri ħuŧūŧ-ı aǾmāl-i ĥarbįyyeniŋ uśūlüne (3) göre 

ordunuŋ ĥareketlerine ziyāde emįn u muvāfıķ ve müsāǾid olan maĥallere (4) tevrįd 

itdirüb ŧoplaması muķteżā-yı ķavāǾid-i idāre-i Ǿaskeriyyedendir.  

(5) CemǾ olunmuş olan aķvāt ve źeħāǿiri śıyānet birle vaķt-i żarūrete śaķlamaķ (6) 

içün Ǿasākiriŋ ekŝerįsini şehirlerde ve ķaryelerde ahālį ħānelerinde iskān (7) idüb 

besletdirilmesi egerçi cāǿiz ise de ahāliniŋ hem orduya źād ve źaħįre (8) virmesi 

ve hem Ǿasākiri daḫi beslemesi bir vechile revā-yı ĥaķķ olmadıġından (9) 

kendülerine bundan rāciǾ olacaķ ziyāde ħarac ve maśraf ne ise tażmįn (10) 

idilmesi lāzım gelür ve ordu her nereye gidüb ķonar ise aķvātı daḫi (11) berāberce 

oraya gelmek içün źaħįre ve Ǿulūfeden başķa memleketden miķdār-ı (12) kifāye 

yük ĥayvanlarını daḫi ŧaleb ve cemǾ eylemek yerinde görülür. 

(13) Māru’ź-źikr anbārları tertįb itmedikçe ne vechile Ǿamel u ĥareket olunması 

muvāfıķ-ı (14) maślaĥat olacaġını taśmįm ve tedbįr itmek ġāyet müşkil ve Ǿasįr ve 

bu anbārlarıŋ (15) tertįbi ise bir ķarārda olmayub vaķt u ĥāle ve belde ve mevsim 

ve ahāliniŋ ŧavır (16) ve mecāliyle Ǿasākiriŋ kemiyyet ve aĥvāline göre mütelevvin 

ü müteġayyir oldıġından (17) bu bābda kavāǾid-i ŝābiteniŋ taǾyįn ü taĥsįsi her 

çend ġayr-i mümkün ise de (18) Ǿumūmį ve icmālį olaraķ şöylece irāǿe-i ŧarįķ 

olunur ki evvelā bereketlü ve sekenesi (19) keŝretlü olan memleketlerde bir ordu 

meǿmūr oldıġı Ǿamel-i icrā idinceye degin (20) eŝnā-yı ŧarįķde Ǿasākirini mürūr 

eyledigi beldeleriŋ aķvāt ve źāħįreleriyle (21) beslemege muķtedir olub ilk 

Ǿamelin vücūda getürülmesi ise yaǾni Ǿasākiriŋ (22) cümlesini cemǾ idüb taĥrįk 

itmesi hįçbir zamānda bir māhdan ziyāde müddete (23) muĥtāc olmadıġından bir 

maĥallde mekŝ u iķāmet itmege mecbur olan Ǿasākir 

[62] iĥtiyāŧen mevcūd bulunan źaħįreler ile idāre olunmaķ mümkün olacaġı 

ŝāniyen (2) evvel eŝnāda diķķat żāǿi idilmeyerek gerek ārām u istirāĥat 

mevķiǾlerinde tecemmuǾ  (3) itmek ve gerek oradan ķalķub cedįd-i mübaşeretlere 

Ǿažįmet eylemek gibi bir Ǿameliŋ (4) ĥüsn-i ĥuśūlünden śoŋra ordu żarūret 

çekmesün deyü iķtiżā iden (5) iĥtiyāŧı anbārlarıŋ naśb ü tertįbleri içün 
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memleketinde bulunan aķvāt ve źeħāǿiri (6) celb ü cemǾ itmege saǾi mālā kelām 

olunması muķteżā olacaġı ve ŝelāŝen (7) sekenesi nādir ve arāżisi Ǿāķır olan 

memleketde bir ordunuŋ baǾżen ķuvvet-i (8) lā-yemūtunı bile tedārik eylemekde 

zaĥmet çekdigi vāķiǾ oldıġına mebnį böyle (9) memleketde anbārlarından çok 

uzaķ mesāfelere tebāǾüd olunmayaraķ ĥįn-i (10) ĥācetde ordu-yı mezbūreniŋ 

büyük anbārlarında ķadar dönüb ricǾat itmesi (11) lāzım gelür ise meźkūr ricǾatine 

vaķt ü sühūlet olmaķ içün iķtiżā iden (12) miķdārı kāfį aķvāt ü źeħāǿiriŋ berāber 

gezdirilmesi şurūŧ-ı ĥazm ü iĥtiyāŧdan (13) śayıldıġı ve erbaǾan milletce olan 

cenklerde ve cemįǾ ahālįsi ķaçub (14) ve her bir şeyǿi yaķub ve yıķub ħarāb 

itmekde bulunan memleketlerde muntažam (15) anbārları berāber gezdirmeksizin 

ve aǾmāl-i ĥarbiyyeniŋ imtidādı ķurbunda ħuŧūŧ-ı (16) taǾyįşine emniyet ĥāśıl 

olacaġı vechile rābıŧa ve metānet virmeksizin (17) seyr u Ǿažįmet itmek ġayr-i 

mümkün olub bu ise istilā ĥarbine dahā ziyāde śuǾūbeti (18) mūceb olacaġı ve 

ħāmisen baĥrıŋ ķarįb bulunması ħuśūśı bir ordunuŋ (19) tedārik-i erzāķ ve źeħāǿiri 

maślaĥatına pek çoķ sühūletleri mūriŝ olub (20) deŋize mālik olan böyle bir 

ordunuŋ hįçbir zamānda taǾyįş bābında zaĥmet (21) çekmeyecegi žāhir gibi 

görinür ise de bu fāǿide daḫi bir büyük ķara ordusı (22) ĥaķķında maĥźūrsuz 

degildir. Zįrā źaħįre anbārlarıyla olan münāsebetleriniŋ (23) emniyetine ħalel 

gelmek mülāĥažasıyla ordu-yı meźkūre aǾmāl-i ĥarbiyyesini  

[63] sevāĥil-i deryādan tebǾįd itmege meyl idecegi muĥtemel olub bu ise (2) 

düşman var olan ķuvvet ve Ǿasākirini cemǾ idüb  ordu-yı mezbūreniŋ ķaranıŋ (3) 

içerüsinde olan nihāyetini ķaśd iderek manevra ider ise Ǿažįm-i mażarrat (4) ve 

ziyānlarıŋ vuķūǾuna bāǾiŝ olabilecegi ve eger ordu-yı meźkūre sevāĥil-i (5) 

baĥrdan çoķ tebāǾüd idecek olur ise ħuŧūŧ-ı mütevāśılası tehlikeye (6) dūçār ve 

belki daḫi bütün bütüne eyādį-i aǾdāya giriftār olması iĥmālatdan (7) baǾįd 

olmadıġından ordu-yı mezbūre sevāĥil-i meźkūreden taķdir-i tebāǾüd ider (8) ise 

ol ķadar iĥtiyāc ve tehlikeleri daḫi teźāyüd idecegi ve sādisen işbu (9) 

mülāĥažalara bināen źaħįre ve aķvātınıŋ tevarüd ve vuśūlüne sühūlet virmek (10) 

zuǾmıyla sevāĥil-i deryāyı istiśĥāb ü istiǾmāl iden bir ķara ordusunuŋ iĥtiyāŧa (11) 

ķarada daḫi mebdeǿ-i aǾmāl-i ĥarbiyyesi bulunmasına ve baĥra kendüsine vāśıl 

(12) olacaķ źeħāǿirden başķa ķarada bile iĥtiyāŧa źeħāǿiriŋ tedārik olunmasa (13) 

ihmāl ve musāmaĥa olunması ehemm olacaġı ĥuśūślarından ġaflet (14) 

olunmalıdır. 
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(15) Mādde-i RābiǾa-ǾAşer 

(16) RicǾatler beyanındadır (17) RicǾatler ħuśūśen memālik-i aǾdāda vāķıǾ olurlar 

ise aǾmāl-i ĥarbiyyeniŋ (18) ziyāde daķįķ ü nāzik olan māddelerinden maǾdūd 

olduķları taǾrįfe muĥtāc (19) olmayub bir ricǾatiŋ mebdeǿ-i vuķūǾı sınurlar ile 

mebdeǿ-i aǾmāl-i ĥarbiyyeden ne ķadar (20) uzaķ olur ise ricǾat-i meźkūreniŋ 

icrāsı daḫi śaǾb u müşkil (21) olacaġı maǾlūmātdandır ķaŧǾ olunacaķ mesāfeleriŋ 

baǾdiyy ü mürūr ķılına (22) caķ memleketleriŋ nevǾį ve bu memleketleriŋ taǾyįş 

bābında olan ĥāli ve düşmanıŋ yan (23) ve arķa ŧaraflarından ibrāz itmesi melĥūž 

olan taǾcįz-i mümānaǾatlarıŋ keyfiyyeti 

[64] ve aǾsākir-i süvāriyānıŋ aǾdāya nažara keŝret veyāħūd ķılleti ve Ǿumūmen 

Ǿasākiriŋ (2) ŧur ve ĥareketi miŝillü māddeler ricǾatleriŋ emnen u sālimen icrā 

olunub olunmamasına (3) teǿŝįr-i keŝįreleri derkār olan sebebler oldıġı her çend 

inkār olunamaz (4) ise de māhir ser-Ǿaskerleriŋ tedābįr-i Ǿaķilāneleri daḫi meźkūr 

ricǾatleriŋ (5) ĥüsn-i ĥuśūlüne bādį olageldikleri çoķ kerre görülmüş ve kendi 

źaħįre (6) anbārlarınıŋ ħaŧŧı üzerine çekilmekde olan bir orduyı taǾyiş (7) itmek 

içün belde ve ķaryelerde teskįn itmege ve miķdār-ı kifāye belde ve ķaryeleri (8) 

bulmaķ içün eŧrāf u eknāfa temeddüd eylemege muĥtāc olan ordudan ziyāde (9) 

Ǿasākirini müctemiǾ ŧutaraķ ve nižām u tertįbini bozmayaraķ güzel emniyet (10) u 

selāmet üzre ricǾat itmege muvaffaķ oldıġı daḫi defǾatle tecrübe (11) ve müşāhede 

olunmuşdır. (12) MaǾlūm ola ki ricǾat beş tertįb üzre icrā olunur. İş bu terātįb-i 

ħamseden (13) birincisi yalŋız bir yoldan ŧop yürümek ve ikincisi meźkūr yoldan 

iĥmāl (14) ve eŝķāl ve Ǿaraba ve ŧoplarda bir iħtilāŧ ve perįşāniyyet vāķiǾ olmasun 

deyü (15) her bir ķısım birbirinden bir günlük mesāfede baǾįd-i māşį olmaķ üzre 

iki üç (16) ķısım olub tedrįcle yürümek ve üçüncisi cümlesi bir maķśada mütevāśıl 

(17) olan birķaç muvāzį yollardan bir ĥiźāda yürümek ve dördüncüsi bir maķśad-ı 

(18) müteĥaddü’l-merkeze vāśıl olmaķ içün birbirinden baǾįd olan iki maĥallden 

(19) ķalķub yürümek ve beşincisi bil-Ǿakis bir merkezden Ǿazįmet iden birķaç (20) 

yoldan yürümek olub meźkūr ricǾatlerden her ķanġısında olur ise (21) olsun 

verāda bir eyü düm-dār cemāǾati bulunması ve bu cemāǾate muǾāvenet içün (22) 

maǾiyyetine iĥŧiyāŧā bir miķdār süvāri-i Ǿaskeri daḫi virilmesi lāzımdır  (23) Gerek 

bir bekledigi imdāda ķavuşdıġı ve gerek bu gözetdigi mevķiǾ-i ĥarbiyyeye 

[65] ulaşdıġı anda düşmanla muĥārebe itmek merāmıyla Ǿizz ü nāmūsı yerinde 

olaraķ (2) girüye çekilmek isteyen ordu źikr olunan birinci tertįb üzre yaǾni yalŋız 

(3) bir yoldan ŧop yürüyerek ricǾat itmesini tercįĥ itmelidir. Zįrā bu tertįb (4) üzre 
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ricǾat itdigi ĥalde cemįǾa Ǿasākiri eli altında müctemiǾa ve müheyyā buluna (5) 

caġından her ne zamān murād eylese faķaŧ ķol başlarını tevķįf ve bāķį Ǿasākiri (6) 

vürūd itdikçe ŧabur śūretine vażǾ u tertįb ile muĥārebe itmesi kendüsine (7) 

sühūletlü olacaġı ednā mülāĥaža ile ĥiss olunur ammā ikinci tertįb üzre (8) ricǾat 

olunsa Ǿasākir cemāǾatleri birbirlerinden uzaķ bulunduķları sebebiyle (9) ħuśūśan 

düşman daḫi yandan gelüb meźkūr müteferriķ cemāǾatleriniŋ Ǿumūdan (10) 

arasına hücūm ider ise her bir cemāǾat ayruca varŧa-i hezem ü perįşāniyyete (11) 

ilķā olunacaġı tehlikeleri melĥūždur yalŋız bir yolda bu vechile tedrįcle (12) ricǾat 

tertįbinden merām-ı izdiĥāmıŋ vuķūǾunı menǾ itmekden başķa bir şey (13) 

olmadıġından cemāǾatlerden her biriniŋ ārāste bir günlük mesāfe virmek (14) 

Ǿabeŝ olub hemān iĥmāl u inķāl ile ŧop ve Ǿarabalarıŋ yola girüb revān (15) 

olmalarına vaķt olacaķ ķadar bir cemāǾatiŋ Ǿazįmetinden śoŋra diger cemāǾatiŋ 

(16) Ǿazįmetine degin meydān virilmesi kāfį olmaġla meŝelā ordunuŋ başı fecr 

vaķti Ǿazįmet (17) ider ise vasaŧ andan dört saǾat soŋra nihāyeti vasaŧından iki üç 

(18) saǾat śoŋra Ǿazįmet itdirilmesinde bir maħžūr yoķdur ammā yollar birbirlerine 

(19) yaķįn olurlar ise ricǾatin üçünci ŧarzı yaǾni bir ķāç muvāzi yollardan (20) 

yürümek tertįbi pek münāsib ise de meźkūr yollar birbirlerinden biraz uzaķca (21) 

olurlar ise ordunuŋ cenāĥlarından her birisi daḫi digerlerden uzaķ (22) 

bulınacaġından düşman ekŝer ķuvvetini cenāĥ-ı meźkūruŋ üzerine yıġub anı 

ġavġāya (23) mecbūr itdigi ĥālde cenāĥ-ı meźkūruŋ Ǿažįm-i muħāŧaraya dūçār 

olacaġı 

[66] āşiķārdır bir merkeze ŧoġrı Ǿāzim ve vāśıl olan iki yoldan yürümekden (2) 

Ǿibāret olan dördinci tertįbiŋ ricǾati iş bu ricǾat ĥareketi emr olundıġı (3) zamān 

birbirlerinden uzaķ bulunan Ǿasākir ĥaķķında ziyāde münāsib oldıġı (4) bį-

iştibāhdir. Zįrā bu miŝillü ĥāletde Ǿasākir-i müteferriķayı cemǾ itmek ehemm olub 

(5) bu ise faķaŧ bu gūne ricǾatle ķarįn ĥüsn-i ĥuśūl olabilür gelelim beşinci (6) 

tertįb üzre olan ricǾate ki bir merkezden Ǿazįmet iden birķaç yolı (7) ŧutub 

yürümekden Ǿibāretdir bu dürlü ricǾat-i Ǿayn-ı ķarārı firāra tebdįl (8) ve cemǾiyyeti 

intişāre taĥvįl dimek olub heźįmete uġramış ve ħaŧŧ-ı ŧabįǾi (9) ricǾatinden devrü  

mehcūr olmuş olan bir ordunuŋ baķiyyelerinden her birini (10) ayruca eyādįǿ-i 

aǾdādan taħlįś itmek içün faķaŧ kendi evvelki ve memleketinde (11) icrā 

olunabilür. İş bu perākende ricǾat-i milletce olan bir cengde ordunuŋ (12) bu 

vechile münteşir olan her bir ķıŧǾası varub birer eyāleti ayaġa ķaldırmaġa (13) 

vāsıŧa ittihāź olundıġı śūretde fi’l-vāķįǾ fāǿideden ħālį olmaz ise de (14) milletce 
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olmayub muŧlaķā Ǿaskerįce olan cenklerde bu miŝillü ricǾat maĥż-ı (15) ĥamāķat 

ve mażarrat Ǿadd olunur. 

(16) MaǾlūm ola ki tertįbāt ħamse-i meźkūreden başķa ricǾatiŋ bir diger tertįbi 

(17) daḫi vardır ki ħaśśa-i sevķ-i Ǿasker fennine dāǿir olub ne zamānda ĥudūddan 

(18) ķalbgāh-ı memālike ŧoġrı Ǿumūden ve ķanġı ĥālde ĥudūdumız buranıŋ 

imtidādına (19) muvāzebet-i ricǾat olunması münāsib olacaġını bilüb taǾyįn 

itmekden (20) Ǿibāretdür. İş bu ĥudūduŋ imtidādına muvāzį ricǾatler düşmanı bir 

devletiŋ (21) ķalbi ve iķtidār u ķuvvetiniŋ merkez ķalbi meŝābesinden bulunan 

pāy-ı taħta ŧoġrı menǾ (22) ü tecnįb eylediklerinden ekŝer aĥvālde memālikiŋ 

içerüsüne ŧoġrı ĥudūda (23) Ǿumūden icrā olunan ricǾatlere tercįĥ olunmaġa her 

çend şāyeste iseler de  

[67] bunlarıŋ anlardan enseb olub olmadıķları źikr olunan ĥudūduŋ şekl (2) u 

śūretiyle ĥudūd-ı mezkūrede bulunan ķalǾalarıŋ Ǿaded ve keyfįyetine ve ordunuŋ 

(3) ĥareket itmek içün orada bulacaġı zemįn ve  meydānıŋ vüsǾatına ve ķalb-gāh-ı 

(4) memālik ile münāsebet-i müstaķįmeleri olması bābında nāǿil olacaġı 

sühūletine (5) ķıyās u nažar olunaraķ maǾlūm olur ve iş bu ricǾatlerde aǾdānıŋ 

Ǿasākiri (6) ricǾatiden ordunuŋ ziyāde olmayub hemān taķrįben anıŋ ķadar olması 

lāzım (7) gelür. Zįrā hücūm u istįlā iden düşmanıŋ ordusı ricǾat iden ordudan (8) 

iki ķat ziyāde oldıġı śūretde nıśfını ayırub ĥudūd-ı memālike muvāżiyet-i ricǾat (9) 

iderek ordu-yı meźkūreniŋ verāsına taǾķįb itdirir ise diger nıśfını (10) daḫi 

pāyitaħtıŋ üzerine sevķ u tesrįb eylemesi mümkün olur ama ŧarafeyniŋ (11) daḫi 

orduları müsāvį olur ise düşmanıŋ bu ĥareketi icrāya ķadar tuyāb olmaya(12) caġı 

āşikārdır. 

(13) RicǾatleriŋ envāǾi tertįbātı bālāda źikr olunub şimdi meźkūr ricǾatleriŋ (14) 

ĥüsn-i icrālarını sühūlet ve müsāʻade viren baǾżı fenn-i muĥārebe tedbįrlerini (15) 

daḫi beyān u taǾrįf eylemek lāzım gelmekle ber-vech-i ātį şurūǾa olunur ħafį (16) 

olmayaki bir ricǾatiŋ güzelce icrā olunub ĥüsn-i ĥuśūlünde şekk ü şübhe (17) 

ķalmamaķ içün düşman bir ķoluŋ başından mı veyāħūd verāsından mı žuhūr ider. 

(18) Her ne ŧarafdan vürūd ider ise itsün aślā farķı olmayub  müsāvį oldıġı (19) ve 

ricǾat iden Ǿasākiri meźkūr düşmanıŋ taǾcįz ü tasalluŧından ķurtarmaķ (20) içün 

Ǿasākir-i meźkūreniŋ meyānında tertįb ü intižāmı ĥıfž ü ibķā  (21) itmekden aǾlā 

ŧarįķ olmadıġı žann ü iǾtimādına gerek neferātı ve gerek żābiŧānı (22) meǿlūf 

ķılmaķ düm-dār cemāǾatiniŋ başına gerek bārān-dįde nevǾinden tecrübesi (23) çoķ 

ve hįçbir zamānda telāşı yoķ bir metįn ve müdebbir źāt taǾyįn olunmaķ daḫi  
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[68] düşmanı eŝnā-yı taǾķįbinde baśub ŧard ü ircāǾ itmege münāsib ve müsāǾid (2) 

olan mevķiǾleri evvelce keşf itmek ve böyle mevķiǾler žuhūrunda źikr olunan (3) 

düm-dār cemāǾatiniŋ iĥtiyāŧiyye-i Ǿasākiriyle ŧoplarını oraya vażǾ u taǾbiyye 

eylemek (4) içün iķtiżā iden ricāl-i cihādiyye żābiŧleri terfįķ ķılınmaķ ve tedrįcle 

(5) śūretinde bulunan Ǿasākire hįçbir vaķtde birbirine pek yaķın teķarub ile birbir 

(6) lerini tażyįķ itmelerine ruħśat virilmemek içün Ǿasākir-i mezbūreniŋ vaķtiyle 

(7) tebdįl ü taġyįrine diķķat ü iĥtimām  olunmaķ muķteżįdir.  

(8) ǾAsākir-i süvāriyān bir miķdār girüye ķalsa bile seyriniŋ sürǾatiyle orduya (9) 

ulaşmaķda zaĥmet çekmeyecegi vāżıĥ oldıġından iş bu Ǿasākir-i kifāye (10) 

miķdārı bulundıġı ĥālde āheste ve nižām-ı müstaĥsene üzre icrā olunan (11) 

ricǾate pek çoķ nefǾ ü sühūleti ve düşman žuhūr-ı nāgehānisiyle gelüb ķollarıŋ 

(12) meşeyy ü ĥareketlerini taǾcįz ü tażyįķ ve belki daḫi baǾżılarını digerlerinden 

ķaŧǾ (13) u tefrįķ idebilmesün deyü ŧarįķiŋ eŧrāf ü cevānibini güzelce keşf (14) 

itdirilmesine ħaylį fāǿide ü menfaǾati olacaġı āşikār olub düm-dār cemāǾati (15) 

düşman-ı merķūm ordudan hemān nıśf-ı merĥale mesāfede baǾįd ŧutsa (16) kifāyet 

ider. Zįrā cemāǾat-i meźkūreniŋ ordudan dahā ziyāde uzaķ bulunması (17) hem 

beyhūde ve hem Ǿayn-ı tehlikedir ammā cemāǾat-i meźkūreniŋ verāsında 

derbendler (18) olub kendi ordusı Ǿasākiriniŋ żabŧ u ĥıfžında bulunurlar ise (19) ol 

zamān ordudan bir merĥale mesāfesine ķadar uzaķ girüde ķalması żarar (20) 

itmez. Zįrā meźkūr derbendler düşmanıŋ elinde bulunduķları vaķt ricǾate ne ķadar 

(21) Ǿusret įrāŝ iderler ise ricǾat iden ordunuŋ żabŧından olduķları zamān (22) ol 

ķadar meźkūr ricǾate müsāǾade ve sühūlet virirler. Eger bu derbendler olmayub 

(23) ordu-yı meźkūre ġāyet cesįm ü düm-dār cemāǾati daḫi buŋa nisbetle ķavį  

[69] ve Ǿažįm olur ise bu taķdįrde daḫi cemāǾat-i mezbūreniŋ kendi ordusundan 

(2) bir merĥale mesāfe baǾįde girüye ķalması cāyiz ise de bu ķadar uzaķ ķalmasını 

(3) tensįb itmezden evvelce cemāǾat-i meźkūreniŋ şümār-ı nüfūs bābında olan (4) 

ķuvvetiyle memleket ve arāżįniŋ nevǾ u keyfiyyeti taǾķįb iden düşmanıŋ ĥal (5) u 

ĥareketini güzelce vezn u mülāĥaža eylemek lāzımdır. 

(6) RicǾat vaķtinde nehirleri mürūr itmek maślaĥatı daḫi birŧaķım deķāyıķ-ı umūr-ı 

(7)şāmildir ki ihmāl ü müsāmaĥaları bir vechile cāyiz degildir mürūr olunması 

lāzım (8) gelen nehir pek cesįm olmayub üzerinde temellü köprilü daḫi bulunur ise 

bunı (9) mürūr eylemek Ǿadetā bir derbendi geçmek gibi śayılur feemmā nehr-i 

meźkūr cesįm olub (10) mürūr içün ķayıķ köprileriniŋ naśb ü istiǾmāllerine żarūret 

mes ider ise (11) bunı geçmek dahā ziyāde daķįķ u nāzik bir maślaĥat oldıġından 
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lāyıķıyla (12) ĥüsn-i icrāsına muvaffaķ olmaķ içün tenbįh ve teǿkįd itmez lāzım 

gelen (13) iĥtirāzāt izdiĥām ve mużāyaķa āfetine giriftār olmaķ içün iĥmāl (14) ü 

eŝķāl ile ŧop ve Ǿarabaları ilerüye geçirüb yol aldırmaķdan Ǿibāret (15) olub 

bināǿen-Ǿaleyh ordunuŋ nehirden hįç olmaz ise nıśf merĥale mesāfede baǾįd-i (16) 

tevfįķ idilmesi lāzım gelür daḫi böyle oldıġı ĥalde memleketiŋ śuǾūbetleri ve (17) 

düşmanıŋ mümānaǾatları māniǾ olmaz ise düm-dār cemāǾati muǾtāddan biraz 

ziyāde (18) ce ordudan uzaķ bulınması eyü olur işte bu vechile orduya arķa (19) 

ŧarafdan izdiĥām ve tażyįķa dūçār olmayaraķ meźkūr nehri rāĥat geçmesine (20) 

vaķt ķalur. Ancaķ bu bābda bir saķāmetiŋ žuhūr itmemesiçün meźkūr (21) düm-

dār cemāǾatiŋ meşeyy ü ĥareketini şöyle bir ŧarz ile tertįb u tanžįm eylemek (22) 

gerekdir ki māru’ź-źikr ordunuŋ aħar fırķaları meźkūr nehri mürūr itmege (23) 

başladıķlarında cemāǾat-i mezbūre köprileriŋ pįşgāhında mevcūd ve ĥāżır  

[70] ve meźkūr fırķalarıŋ Ǿaķabince bu daḫi nehri geçmege amāde ve muntažir 

bulına ve işbu  (2) vaķt-i nāzikde meźkūr düm-dār cemāǾatiniŋ bir diger taze 

cemāǾatle tebdįl (3) idilmesi münāsib olacaġından tebdįline taǾyįn olunan meźkūr 

digeri cemāǾat (4) güzelce keşf ve teftįş olunmuş olan bir zemįnde aķdemce vażǾ u 

tertįb (5) oluna ve işte düm-dār-ı cemāǾati kendüyi tebdil itmege meǿmūr olub 

duran (6) meźkūr diger cemāǾatiŋ aralıķlarında mürūr iderek źikr olunan nehri 

bundan (7) evvelce Ǿubur eyleye öyle idilince yaǾnį aǾdā kendüsini lāyıķıyle 

istiķbāl (8) eylemege ĥāżır ve amāde olan tāze Ǿasākiri müşāhede idince ĥayret u 

istiġrāba (9) uġrayaraķ bunları tārūmār ķalub yerlerinden ķımıldatmaķ ħuśūśına 

muvaffaķ (10) olamayacaġı aġleb-i meǿmūl olmaġla bu vechile ħasāratsız giceye 

(11) nāǿil olunur ve ol vaķt iş bu cedįd-i  düm-dār-ı cemāǾati daḫi köprileri geçüb 

(12) meźkūr köprileri kesr u şikeste eylemesi mümkün olur ve meźkūr nehri (13) 

mürūr iden Ǿasākir birbirine baķmayaraķ hemān mürūrları Ǿaķabinde köprileriŋ 

(14) maĥreci aġzında durub tabur baġlamaları ve bataryalarını düşman alıķomaķ 

(15) içün nehriŋ ol bir ŧarafında ķalan cemāǾatlere ĥimāyeleri olacaġı vechile (16) 

vażǾ ü taǾbiyye eylemeleri lāzım gelür ricǾat ĥālinde nehri geçmek maślaĥatında 

(17) der-kār olan tehlikeler ve bu maślaĥatı teshįl itmek içün lāzım gelen iĥtirāzlar 

(18) güzelce mülāĥaža olunur ise köprileriŋ atılacaġı maĥallde köpribaşı (19) 

tesmiye olunan bir ŧābiyye-i müstaĥkemeniŋ inşāsıçün iķtiżā iden tertįb (20) ve 

tedārikleri maślaĥat-ı mezbūreye mübāşeret itmezden evvelce itmiş bulunmaķ (21) 

ĥüsn-i ĥuśūl merāma bir ķat daḫi vesįle-i ĥüsne oldıġı fehm ü taǾaķķul olunur. (22) 

Böyle bir ŧābiyye-i müntežimeniŋ inşāsına vaķtiŋ müsāǾadesi olmadıġı (23) zamān 

bunuŋ yerine hįç olmaz ise śoŋraya ķalan Ǿasākiriŋ daḫi ricǾat  
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[71] itmelerine küllį menfaǾatleri derkār olan birķaç rābıŧalu planķalar yapılur. (2) 

Verāsından düşmanıŋ taǾķįb itdigi bir ordunuŋ bir büyük nehri geçmesi (3) her ne 

ķadar nāzik ve ħaŧarnāk bir mādde ise de düşman ordu-yı meźkūreniŋ (4) hem 

ilerüsi ve hem girüsi üzerine musallaŧ olub nehr-i meźkūr daḫi elinde (5) ve 

ħaylįce cesįm bir cemāǾat-i Ǿaskeriyyeniŋ żabŧında bulunur ise bunı geçmek (6) 

dahā ziyāde tehlikelü bir maślaĥat oldıġından bu miŝillü ĥālet ü ħaymetü’l-Ǿāķıbe 

(7) dūçār olmaķdan ħaźer u ictināb eylemek içün śırf muķadderet-i mā-melek 

olunması (8) enseb ve evvelį śayılur. Zįrā böyle muśįbete uġrayub taħlįś-ger beyān 

birle (9) kenār-ı selāmete çıķmaķ müyesser oldıġı nādirātdandır ammā eger ķażā-

yı ittifāķ (10) ĥālet-i mezbūreye dūçāriyyet vāķiǾ olur ise ol zamān aǾdāyı kendüye 

(11) çoķ yaķįn taķarrub itdirilmemesi ve nehriŋ ne ŧarafdan mürūr olunmaķ 

muśammem (12) oldıġı ketm birle bu bābda aǾdānıŋ iġfāl idilmesi ve ŧarįķ-i ricǾati 

sedd iden (13) cemāǾate ordunuŋ verāsından gelen cemāǾat daḫi gelüb 

yerleşmezden evvelce (14) ŧarįķi sed iden meźkūr cemāǾatiŋ üzerine hücūm 

olunaraķ tār u mār (15) olunması ħuśūślarına dāmeni dermeyān idüb śaǾy u ġayret 

itmekden başķa (16) çāre ve ŧarįķ yoķdur 

(17) RicǾat itmekde olan ordu gerek bir muntažam köpribaşı ŧābiyesini ve gerek 

(18) hįç olmaz ise düm-dār cemāǾatine ĥimāye olsun deyü bir śıra planķaları (19) 

inşā iderek köprilerini keyd ü tasalluŧ-ı aǾdādan emįn itmege var olan saǾy (20) u 

cehdini śarf eyleyecegi miŝillü verāsından taǾķįb iden aǾdānıŋ daḫi (21) meźkūr 

köprileri telef u ħarab eylemege mezįd-i iǾtinā ve bu bābda cemįǾ-i tedābįr-i (22) 

mümkineyi icrā eyleyecegi bir emr-i ŧabįǾi ve meźkūr ricǾat-ı nehriŋ her yanı (23) 

gibi yuķarudan aşaġıya nāzil olarak vāķiǾ olur ise źikr olunan 

[72] köprileri kesr u şikest itmek içün birŧaķım ħaşeb-i ebniye ve degirmenler (2) 

ve icrā-yı muĥarriķa ile memlū ķayıķlar gibi şeyleri nehr-i mezbūra ilķā itmesi 

iĥtimālden (3) baǾįd olmadıġı bedįhį olmaķdan nāşį bu köpriyi bu dürlü tasalluŧ (4) 

u mażarratlardan maśūn ķılmaķ içün nehre deŋiz olunan ġāyet büyük ķazıķlar (5) 

ile bir sedd çekmege veyāħūd aķındıya atılub gelen şeyleri alıķoymaķ içün (6) 

ħalāŧlar ile birķaç ķayıġı birbirlerine rabŧ eylemege ve eczā-yı muĥarriķa ile 

memlū (7) ateş ķayıķlarını vaķtiyle söndürmek içün iķtiżā iden tedārikātı görmege 

(8) vaķtiŋ müsāǾadesi olmaz ise źikr olunan köprinüŋ selāmeti ķalmayub (9) 

meźkūr mażarratlarŋ tevarüd ü terākümiyle elbet żāyiǾ u telef olacaġı (10) 

bedįdārdır. 
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(11) Mādde-i Ħāmise-i-ǾAşer 

(12) Menāzil-i Ǿaskeriyye ile meştālar beyanındadır (13) Çengin evāsıŧı 

eŝnālarında meştālar girmek Ǿumūmen ħayli nāzik ü daķįķ (14) bir maślaĥat olub 

meźkūr meştālarıŋ her ne ķadar żıyķ u teng olmalarına diķķat (15) olunur ise olsun 

aǾdānıŋ mekr u tasalluŧundan emįn olacaķları ķadar (16) żıyķ u teng olmaları 

müşkil u mümteniǾ ise de bu bābda bir çoķ büyük şehirleri (17) olan bir 

memleketiŋ şehirleri nādir bulunan vilāyetlerden ziyāde münāsib u eshel (18) Ǿadd 

olunduķları şunuŋ içün ki meźkūr şehirlerde Ǿasākiriŋ taǾyįşi (19) içün iķtiżā iden 

aķvāt ü źeħāǿiriŋ tedārikinde zaĥmet çekilmeyecegi (20) şöyle dursun Ǿasākir 

fırķalarını tefrįķ itmeksizin bir yerde iskān (21) olunmalarına müsāǾid ü muvāfıķ 

ve birbirine yaķįn kāǿin olan meskenleriŋ daḫi (22) bulunması ķolay olur. (23) 

ǾAsākiri dāǿimā içlerine girmek aǾdāya yesįr ü ĥįn-i iķtiżāda nehri bir yere 

[73] cemǾ itmek beġāyet Ǿasir olan bir ħaŧŧ-ı medįd üzre inzāl u iskān itmekden (2) 

ictināb23 eylemek içün źikr olunan menzil ü meştalarıŋ beġāyet birbirlerine (3) 

żıyķ ü yaķįn ve Ǿarżį ŧuluna müsāvi vüsǾatda olan bir zemįn üzerinde (4) naśb u 

tertįb olunub cevānįb ü civārları bir nehr ile veyāħūd ķulubeler (5) altında birŧaķım 

taĥśināt-ı seferiyyeniŋ zįr-i ĥimāyesinde olan bir śıra Ǿasākir ile (6) setr ķılınması 

ve ĥįn-i ĥācetde aǾdādan aķdem varub ve aśl olmaķ mümkün olan (7) cemǾiyyet 

maĥalleri taǾyįn olunması ve orduya mütevāśıl ne ķadar ŧarįķler var ise (8) Ǿale’d-

devām süvāri ķollarını gezdirerek yoķlatdırılması ve aǾdā-i meźkūre (9) ŧarįķleriŋ 

birinden žuhūr idüb ķaśd u hücūm śūretlerini gösterir ise (10) derĥāl āgāh olmaķ 

ve herkesi āgāh ķılmaķ içün lāzım gelen işāret (11) ve Ǿalāmetleriŋ daḫi vaķtiyle 

tertįb olunması ħuśūśları menāzil ü muştālarıŋ (12) ĥıfž u selāmetine bāǾiŝ u bādį 

olan ķāǾide-i merǾiyyeler olmaġla bunlar yigirmi (13) dört sāǾat žarfında miķdār-ı 

kifāye Ǿasākiri cemǾ itmek ve gitdikce (14) bu Ǿasākiriŋ miķdār-ı tezāyüd 

ayıracagını muĥaķķaķan ümįd eylemek mümkün olacaġı (15) vechile icrā olunmuş 

olurlar ise bütün ordunuŋ tecemmuǾuna degin aǾdāya (16) tāb-āver muķāvemet 

olmaķ āsān olur ancaķ düşman bir yaķįn yerde cemįǾ ķuvvetini cemǾ (17) birle 

sākin olub mümānaǾat ü tażyįķden ħālį olmadıġı zamān meźkūr iĥtirāzlar (18) her 

ne ķadar icrā olunsalar bile muħāŧara ve tehlikeleriŋ mündefiǾ ve zāǿil olmayacaġı 

āşikār (19) oldıġına mebnį bundan fehm olunan budur ki gerek eŝnā-yı şitāda ve 

gerek bir cengiŋ (20) evāsıtı hengāmında bir orduyı teneffüs u istirāĥate nāǿil 

itmek içün ordu-yı (21) mezbūreyi bir nehr-i śaǾb  veyāhūd bir mütāreke-i ĥarb ile 

                                                 
23 Yazmada ictibāb olarak yazılmıştır 
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maĥfūž u emįn olan (22) menzillere itdirüb iskān eylemekden aǾlā ve ıślaĥ-ı ŧarįķ 

yoķdur. 

(23) Faśl-ı Ŝānį 

[74] Fenn-i muĥārebe ile aśıl muĥārebeler beyānındadır 

(2) MaǾlūm ola ki muĥārebeler üç neviǾ üzre olub evvelā bir ordunuŋ düşmanıŋ 

(3) vürūdına muntažir iķrār eyledigi bir mevķiǾ-i münāsebede itdigi 

muĥārebelerdir ki (4) taĥaffuž-ı muĥārebeleriŋ ve ŝāniyen bir ordunuŋ 

muķaddemce keşf itmiş oldıġı mevķiǾ-i (5) maǾlūmede bulunan düşmanıŋ üzerine 

varub eyledigi (6) muĥārebelerdir ki taǾarruż muĥārebeleri ve ŝāliŝen iki ordu 

yolda yürür iken birbirine rast geldiklerinde (7) vāķiǾ olan muĥārebelerdir ki 

bunlar daḫi teśādüf muĥārebeleri deyü tesmiye (8) olunur. 

(9) Birinci nevǾiden olan taĥaffuž-ı muĥārebelerine temŝįl Ķonya muĥārebesidir ki 

(10) Mıśır ordusı bir mevķiǾ-i münāsebede durub verāsı Ķonya şehrini örtmüş (11) 

ve saġ ķolunuŋ imtidādı baŧaķlıķ yerlere ve śol ķolunuŋ imtidādı Sille isminde 

(12) olan bir ķarye-i müstaĥkemeye istinād eylemiş ve ħaŧŧ-ı muvāśaleti daḫi 

geregi gibi (13) emįn olub cānib-i yesārda deryāda bulunan donanma-yı Mıśriyye 

ile ve cānib-i (14) Yemen’de Urfa ve MarǾaş üzerlerine ve Sivas ve Ķayśeriyye 

semtlerine taǾyįn (15) ķılınmış olan birķaç cemāǾatler ile maĥfūž bulunmuş idi ve 

ikinci nevǾiden olan (16) taǾarruż muĥārebelerine miŝāl Beylan muĥārebesidir ki 

Mıśır ordusı Beylan cebelleriniŋ (17) tepesinden taĥaffuž śūretiyle cāy-gįr olan 

Türk ordusunuŋ üzerine vardıķda (18) meźkūr Türk ordusı mevķiǾ-i nāfiǾasınıŋ 

şāmil oldıġı menāfiǾ ķuvvetden fiǾile (19) iħrāc itmegi bilmeyüb Mıśır ser-Ǿasker 

śalābet peykeri ise hücūma (20) muvāfıķ olan zemįn temevvücāt ü tenevvuǾatlarını 

māhirāne istiǾmāl birle (21) ordu-yı meźkūreniŋ verāsına geçmege muvaffaķ 

oldıġından ordu-yı (22) meźkūreyi Beylanıŋ üzerine sürerek varŧa-i kemāl hezįmet 

ve perįşāniyyete (23) ilķā eyledigi ve üçünci nevǾiden olan teśādüf muĥārebelerine 

ordunuŋ Ĥımś  

[75] muĥārebesidir ki Mıśır ile Türk orduları biri digeriniŋ üzerine yürür iken (2) 

ķażāra Ĥımś śaĥrāsında birbirine rast geldiklerinde ŧarĥ-ı ķurǾa-i ceng (3) ü 

peykāre mübāderet eylediler. 
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(4) Mādde-i Evvelį 

(5) Ħuŧūŧ-ı muĥārebe beyanındadır (6) Ħafį olmaya ki bir ordunuŋ ħaymelerini 

naśb idüb altlarına girmek veyāħūd (7) bir zemįnde ķarār ü iķāmet itmek içün 

ŧabur açaraķ veyāħūd orŧalarını (8) hücūm ķolları śūretine ķoyaraķ baǾdehu orada 

bir maķśadsız muĥārebeye (9) dūçār olaraķ taǾlįmnāme mūcebince bir veyāħūd 

birķaç ĥiźā üzre bulundıġı (10) heyǿetine ħaŧŧ-ı muĥārebe dinilür ammā 

muśemmem ve maķśūd olan bir manevrayı icrā itmek (11) żamįriyle Ǿasākire 

virilen nižām u śūrete tertįb-i muĥārebe ıśŧılāĥı (12) maħśūś olub tertįb-i meźkūr 

daḫi vaķt u ĥāle iķtiżā-yı maślaĥata göre (13) ya muvāzį veyā māǿil veyāħūd 

cenāĥlar üzerine Ǿamūdi olur meŝelā Ķonya’da (14) iken Mıśır ordusunuŋ ħaŧŧ-ı 

muĥārebesi ordu-yı meźkūreniŋ saġ ķolı müntehį (15) bulundıġı baŧaķlıķlardan śol 

ķolunuŋ mütenāhį oldıġı Sille nām ķaryeye (16) degin vāśıl ü tertįb muĥārebesi 

daḫi śol ķol girüde bulınaraķ māǿil (17) olub birinci ĥiźāsı ŧabur açmış ve ikinci 

ĥiźāsı her bir orŧa-i vasaŧ (18) üzerine çifte ŧar ķol olmaķ üzre tertįb ķılınmış ve iş 

bu iki ĥiźānıŋ (19) mābeyni vasaŧında cenāĥ-ı yemįn ile cenāĥ-ı yesārda ķalǾa 

şeklinde birer orŧa (20) vażǾ olunub iĥtiyātiyye-i Ǿasākiri keźalik her bir orŧa vusŧā 

üzerinde (21) çifte ķol śūretinde olaraķ üçünci ĥiźāya ķonulmuş ve süvarį leşkeri 

(22) meźkūr piyāde iĥtiyāŧiyye-i Ǿasākiriniŋ cenāĥları verāsına ve ŧoplar birinci 

(23) ve ikinci ĥiźālar ile źikr olunan iĥtiyāŧiyye-i Ǿasākirine tevziǾ ü terfįķ  

[76] olunmuş idi. İşte mebĥūŝ Ǿanh olan muĥārebe ħaŧŧı hem muntažam Ǿaskerden 

(2) ve hem ġayr-i muntažam leşkerden mürekkeb olub taķrįben üç saǾatlik 

mesāfeye (3) ķadar mümted idi ammā muĥārebe tertįbi ħaŧŧ-ı mezbūruŋ ħilāfı olub 

manevra itmek ve (4) düşman ile muĥārebe eylemek maķśadıyla Ǿasākiriŋ bir 

heyǿet-i maħśūśada tecemmuǾ (5) üzre bulundıġı śūret mecmūǾası idi dimek 

oluyor. 

(6) Pes ne yapacaġını bilmeyerek aǾdānıŋ vurūdına muntažir olan bir ordunuŋ (7) 

tertįb eyledigi muĥārebe ħaŧŧı ķarārsız ve maķśadsız bir heyǿetden Ǿibāret (8) 

oldıġına mebnį ħaŧŧ-ı mezbūruŋ taǾalluķı taĥaffuža dahā ziyāde olub muĥārebe (9) 

tertįbi muĥārebe eylemek ve muķaddemce taśmįm ve karār virilmiş olan bir 

manevrayı (10) icrā itmek niyyetiyle iķtiżā iden tertįbe girmiş olan Ǿasākiriŋ nižām 

(11) u śūreti dimek oldıġından meźkūr tertįbiŋ daḫi intisāb u taǾalluķı taǾarruż (12) 

maślaĥatına ezyed ü ekŝer oldıġı źikrį taķaddüm itmiş olan evśāfdan (13) Ǿalā 

vechi’l-kifāye žāhir u meşhūd olmaġla ziyāde tafśįle ĥācet yoķdur (14) žann 

olunur. 
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(15) Mādde-i Ŝāniye 

(16) Ħaŧŧ-ı muĥārebeniŋ sāde taĥaffuža tażyįķ beyanındadır (17) Muĥārebe ħaŧŧı 

yaǾnį taĥaffuž tertįbi hem zemįn ü mekānıŋ keyfiyet ĥāline ve hem aǾmāl-i (18) 

ĥarbiyyeniŋ nefǾ-i Ǿumūmiyyesine menūŧ u mevķūf bir maślaĥat oldıġından bu 

bābda (19) ekŝer zamānlarda diķķat ü riǾāyet olunması vācib olan ķāǾideler ber-

vech-i ātį (20) beyān olunur 

(21) Evvelā aǾdā ħaŧŧ-ı muĥārebeye taķarrub itmege fırśat bulamayub üzerine (22) 

hücūm olunması tamam vaķti oldıġı müşāhade olundıġı zamān çıķub (23) merķūm 

aǾdanıŋ üzerine hücūm olunmaķ içün sehlü’l-ħurūc maħrecleri  

[77] bulınması  

(2) ŝāniyen ŧoplarıŋ aǾdāyı ŧard birle eŝer-i  taĥaffužları ĥüsn-i ĥuśūle gele (3) 

bilecegi vechile vażǾ u taǾbiyye olunması (4) ŝālisen Ǿasākiri muķteżį ve münāsib 

Ǿadd olunan mevķiǾa sevķ ü cemǾ itmek (5) içün bir cenāĥdan diger cenāĥa ķadar 

idilecek ĥareketleri setr u ketm (6) itmege müsāǾid olan zemįniŋ intiħāb ü 

temellük ķılınması (7) rābiǾan ĥįn-i ĥācetde ricǾat olunmaķ lāzım gelür ise zaĥmet 

çekilmeyecegi (8) vechile arķa ŧarafınıŋ emįn ve azāde bulunması (9) ħamisen 

nihāyetleriŋ üzerine hücūm eylemesi aǾdāya ziyāde śaǾb ü düşvār (10) olsun ve 

hücūm itmek ister ise muŧlaķā öŋden gelüb ķalb-gāhıŋ (11) üzerine hücūm itmege 

mecbūr bulunmasun deyü cānib-i Yemen ile cānib-i Yesārıŋ (12) emįn bir maĥalle 

ŧayandırılması ħafį olmaya ki iş bu şarŧ-ı āħiriŋ taĥsįli ġāyet (13) müşkil u Ǿasįrdir. 

Zįrā ordu mümteniʻu’l-mürūr be her nehre veyā cebellere veyāħūd ormanlara (14) 

ŧayanmış bulundıġı ĥālde źerre ķadar yer ħasārata dūçār olsa kesr olunan (15) 

Ǿasākir kendüsine ĥimāyeleri olur meǿmūlüyle istinād eyledigi mevāniǾ-i (16) 

mezbūreniŋ üzerine düşüb yaķılmaġla źikr olunan ħasāreti bütün bir hezįmete (17) 

tebdįl eylemesi mümkün olabilür. 

(18) Sādisen cānib-i Yemen ile Yesārıŋ istinādlar içün bālāda meźkūr (19) olan 

mümānaǾatlar bulunmadıġı vaķt-i meźkūr mümānaǾatlarıŋ yerine ŧabur 

nihāyetlerinden (20) verāya ŧoġrı çengel miŝillü ķoltuķ śūretinde Ǿasākir vażǾ u 

iķāme (21) itdirülür isede bu tertįbiŋ küllį mażarrat ve muħāŧarası derkārdır. Zįrā 

(22) bu miŝillü çengel śūretinde ķoltuķlar ħaŧŧ-ı Ǿasākire mütteĥid ve mütelāśıķ 

(23) olmadıķlarından başķa ĥarekāt-ı Ǿasākire māniǾ olub düşman daḫi ŧoplarını 
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[78] iki ĥiźā üzre uydurur ise oraya pek çoķ mażarrat ve ĥasaratları (2) įrāŝ 

idebileceginden tasalluŧ-ı aǾdādan emįn ķılınması imrād olunan cenāhıŋ (3) 

verāsına ķol śūretinde iki ķat iĥtiyāŧiyye Ǿasākiri tertįb olunsa (4) maru’ź-źikr 

çengel24den ziyāde maķśadı ĥüsn-i ĥuśūle getürecegi muĥtemel (5) gibi görinür ise 

de bu iki tertįbden ķanġısınıŋ istiǾmālį evvelį ve aĥsen (6) olacaġı aĥvāl-i zemįn u 

mekāndan istiǾlām olunması münāsib olur maǾ- (7) źalik bu tertįbleriŋ cümlesi 

ķalįlü’n-nefǾ oldıġından düşmanıŋ vürūdına (8) taĥaffuž śūretinde muntažır olan 

bir orduya göre tertįbleriŋ enfaǾ ve aǾlāsını (9) taĥaffuž ĥālini muvaffaķan ve 

mužafferan taǾarruż ķıyāmına tebdįl itmeniŋ vaķt-i münāsibi (10) geldikde vaķt-i 

mezbūreyi żāyiǾ itmeyerek taĥśįl-i menfaǾat içün istiǾmāline (11) mübāderet 

eylemekdir nitekim Ķonya’da Mıśır ordusı egerçi taĥaffuž-ı ĥālį (12) üzre idi ise 

de Türk ordusunuŋ süvāri Ǿaskerleriniŋ saġ ķolı (13) iki piyāde leşkerleriniŋ śol 

ķolı arasında iķtiżāsından ziyāde açıķlıķ (14) ķaldıġını Mıśır ser-Ǿasker-i celādet-

rehberi teşħįś ü müşāhede buyurınca (15) derĥāl taĥaffužı taǾarruża tebdįl ü 

meźkūr açıķlıġın içine şįrāne śavletle (16) gürūh-ı muħālifini tenķįl idüb kemāl-i 

žafer u nuśrete mažhar u nāǿil oldıġı 

(17) Mādde-i Ŝelāŝe 

(18) Taĥaffuž maǾa’t-taǾarruż ħuśūśı beyanındadır (19) TaǾarruż ħuśūśınıŋ fenn-i 

sevķ-i Ǿasākir Ǿamellerinde fevāǿid-i keŝįresi oldıġı (20) egerçi maǾlūm ise de 

ħaśmınıŋ vürūdına muntažırān muķįm olan ser-Ǿasker (21) vaķt-i münāsebede 

taĥaffuždan taǾarruża intiķāl itmegi bilür ise fevāǿid-i (22) mezbūreyi fenn-i 

muĥārebe uśūli üzre kendi cānibine cāźib olacaġı daḫi (23) mechūl olmaķ 

lāzımdır. Gelecegi var ise görecegi daḫi vardır diyerek  

[79] faķaŧ şecįǾāne muĥārebe itmekden başķa bir tedārik ve tertįbi taśmįm itmeyen 

(2) ve ķımıldanmaķsızın ĥaśmınıŋ gelmesini bekleyen ser-Ǿaskeriŋ üzerine 

düşman (3) gelüb güzelce hücūm ider ise ser-Ǿasker-i mūmā-ileyhiŋ maġlūb 

olacaġı (4) şekk u iştibāhdan Ǿārį ve ammā savlet-i taǾarrużāneden neşǿet iden 

Ǿasākire (5) ġayret ü aǾdāya taǾaccub u ĥayret ü Ǿasākirini mevķiǾ-i ehemmde 

cemǾ ve işġāl (6) itmege emn ü sühūlet miŝillü fāǿideleriŋ taĥśįli içün ħaśmına 

ķarşu lāzım (7) gelen cesįm manevraları icrā eylemek niyyet-i ŝābitesiyle meźkūr 

ħaśmınıŋ (8) gelmesine muntažır olan ser-Ǿasker tertįb ü tedāriksiz ķımıldanmayub 

(9) duran ol bir ser-Ǿasker ĥaķķında derkār olan muħāŧaralardan emįn ü berį (10) 

                                                 
24 Yazmada cengel olarak yazılmıştır.  
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olur ve işte bu miŝillü ĥareket pesendįde taĥaffuž maǾat-taǾarruż deyü müsemmā 

olub (11) aślā sāde taĥaffužda vāķiǾ olmaz. 

(12) Ĥaśmınıŋ vürūdına muntažıran iķāmet iden bir ser-Ǿasker ordusı cemįǾa 

ĥarekātına (13) müsāǾade itmek üzere intiħāb olunmuş olan bir eyü zemįnde kāǿin 

olub (14) Ǿasākir daḫi aķdemce zemįn-i meźkūre münāsibi vechile tertįb u tanžįm 

(15) ķılınmış ve fiǾil ü eŝerleri ziyāde olacaķ maĥallerde vażǾ ü taǾbiyye ķılınmış 

olan (16) bataryalar ile ĥimāye ve müsāǾade olunmuş bulunur ise aǾdānıŋ küllįsini 

(17) görerek ve iķtiżāsına göre ĥareket iderek iki ordunuŋ beyninde olan zemįni 

(18) aǾdā-yı merķūmeye bį-pervā ve bād-ı hevā atlatmayub  geregi gibi çoķ 

telefiyāt (19) ve ħasārātın įśāline anı nişāne idecekleri faǿidesinden başķa aǾda iş 

bu (20) hücūmı ĥālinde meźkūr telefiyat ve ħasārata mažhariyetle zedelendikde 

hemān nuśrete (21) dest-rest olmaķ ümįdinde iken berüden kendiniŋ üzerine ġāyet 

şiddet (22) ü ġayretlü hücūm ve iķtiĥām olunur ise źikr olunan nuśretiŋ nesįmi 

yine anıŋ (23) ŧarafına vižān olmaķ iĥtimāli ķalmayub andan rū-gerdān ve belki 

daḫi berü ŧarafa  

[80] nümāyan olması mümkün ve muĥtemel olur. İmdi bu keyfiyete nažaran bir 

ser-Ǿaskeriŋ (2) muĥārebelerde hem taĥaffužun ve hem daḫi taǾarrużun maĥallinde 

istiǾmāliyle ŝemeresini (3) görebilecegi vāżıĥ u aşikār ise de ŝemere-i mezbūreniŋ 

taĥśįli içün (4) evvelā ser-Ǿasker-i mūmā-ileyhiŋ fiǾilsiz muķāvemetle ķanāǾat 

itmeyüb vaķt (5) u zamānı geldigi birle taĥaffuždan taǾarruża intiķāl itmegi 

bilmesi ve ŝāniyen (6) eŝnā-yı muĥārebede kemāl-i baśįret ve sükūnet śāhibi 

olması ve ŝāliŝen taĥt-ı (7) yedinde muǾtemed u emįn Ǿasākiriŋ bulunması ve 

erbaǾan evvel emirde hücūm ve tasalluŧı (8) kendüsi bedeaǿ itmişdi ise tekrār 

taǾarrużı ele aldıķda min aśl-ı tertįb (9) muĥārebesiniŋ esāsı meŝābesinde 

bulunmuş olan uśūl-ı Ǿumūmiyyeyi icrā (10) itmekde tecvįz-i ihmāl eylemesi 

ehemm u elzemdir. 

(11) Mādde-i RābiǾa 

(12) Muĥārebe tertįbleri beyanındadır (13) MaǾlūm ola ki hücūm iden bir ordu 

kendi Ǿasākirini maŧlūbı olan manevralar (14) içün istedigi eşkāl-i müteneviǾaya 

naķl ü taĥvįl itmege muraħħaś ü ķādir (15) oldıġından tertįb-i muĥārebe maślaĥatı 

umūmen bu miŝillü hücūm iden ordulara (16) müteǾallıķ ve dāǿir olub seniyye 

olub on envāǾı vardır birinci nevǾi birinci şekilde irāǿe (17) olundıġı vechile Ǿadetā 

muvāzį tertįb ve ikinci nevǾi ikinci şekilde beyān (18) ķılındıġı üzre nihāyetlerden 
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birisi veyāħūd ikisi mütecāviz olmaķ üzre (19) muvāzį tertįb ve üçinci nevǾi üçinci 

şekilde resm olundıġı gibi (20) bir cenāĥıŋ üzerine māǿil tertįb ve dördinci şekilde 

merǿį oldıġı (21) miŝillü ĥiźā-yı aǾdānıŋ bir nihāyetini üzerine Ǿamūdį tertįb ve 

beşinci (22) nevǾi beşinci şekilde irāǿe olundıġı vechile ĥiźā-yı aǾdānıŋ iki 

nihāyeti (23) üzerine Ǿamūdį tertįb altıncı nevǾi altıncı şekilde merǿį oldıġı üzre 

vasaŧ 

[81] üzerine maķǾarr-ı tertįb ve yedinci nevǾį yedinci şekilde mersūm bulundıġı 

gibi (2) maĥdūb tertįb ve sekizinci nevǾi sekizinci şekilde oldıġı vechile cenaĥınıŋ 

(3) birisi veyāħūd ikisi üzerine tedrįci tertįb ve ŧokuzıncı nevǾi ŧokuzıncı (4) 

şekilde gösterildigi vechile vasaŧ üzerine tedrįci tertįb ve onıncı nevǾi (5) onıncı 

şekilde müstebān oldıġı üzere vasaŧ ile nihāyetlerden biriniŋ (6) üzerine ān-ı 

vāĥidde bir hücūmı ĥāvį tertįb olub bunlarıŋ ķanġısı (7) sāǿirlerden enseb oldıġını 

istidlāl eylemek  içün sābıķda vażǾ itmiş (8) oldıġımız ķāǾide-i Ǿumūmiyye ile 

ķanġısınıŋ münāsebetleri ziyāde bulundıġını (9) taĥarrį ve mülāĥaža itmek 

lāzımdır. Meŝelā Ǿādetā muvāzį olan birinci nevǾi tertįb-i (10) muĥārebe cemįǾa 

tertibat-ı sāǿireniŋ erźel ü aķbaĥıdır. Zįrā eŧrafınıŋ orŧaya ķarşu (11) olaraķ musāvį 

ĥalāt ve mütesāvį iĥtimālātla muĥārebe itdirmekde fenn-i (12) muĥarebece bir 

hüner ve mahāreti ižhār eylemek mümkün olmadıġından istiǾmālinde (13) aślā bir 

źevķ yoķdur. Faķaŧ bir ordu sevķ-i Ǿasākir-i fenniniŋ aǾmāl-i cesįmesinde (14) 

taǾarruż ĥareketini iħtiyār idüb ħaśmınıŋ muvāśalat ħaŧŧları üzerine (15) gelmekle 

ve kendi ħaŧŧ-ı ricǾatini setr u ĥıfž birle meźkūr ħaśmınıŋ ħaŧŧ-ı (16) ricǾatini 

kesmege žaferyāb olmuş bulunur ise muĥarebeden evvelce maślaĥata (17) netįce 

ve ķarār virecek manevrayı ber-vech-i meźkūr icrā itmiş yaǾnį ħaśmınıŋ (18) 

verālarını kesmiş bulunacaġından düşmanıŋ memerr bulub sökmek babında (19) 

idecegi saǾy u ictihādını menǾ u ibŧāl itmekden başķa bir maķśad u maślaĥatı (20) 

ķalmayacaġı ĥasebiyle ol zamān źikr olunan düşman ile tertįb-i muvāżį üzre (21) 

muĥārebe eylemesi cāyiz ve münāsib olur. Yoħsa sāǿir vaķt u ĥāletlerde tertįb-i 

meźkūr (22) beġayet merdūd u nā-münāsib Ǿadd olunur. (23) Ammā cenaĥlardan 

birisinde manevra idici bir çengel ķoltuķ ile ilerüde muvāżį  

[82] olan ikinci nevǾi tertįb-i muĥārebe sābıķu’ź-źikr  birinci nevǾi tertįb-i 

muĥarebeden (2) çoķ eyü olub ħuśūśan ĥareket iden cenaĥına münāsibi vechile 

metānet (3) u ķuvvet virilmiş olur ise dahā ziyāde eyü ve fāǿidelü śayılur bu cümle 

ile (4) meźkūr tertibiŋ istiǾmālinde düşmana muvāżiyeten gögüs virmek daḫi 

nihāyetlerden (5) birinde ĥaylįce metānet u ķuvvet göstermek içün hücūm iden 

ŧarafda (6) Ǿasākiriŋ ol bir ŧarafdan ziyāde olması lāzım gelür. 
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(7) Māǿil olan üçinci nevǾi tertįb-i muĥārebe ĥiźā-yı aǾdānıŋ bir maĥallį üzerine 

(8) çoķ Ǿasākir sevķ u naķl eylemek sühūletini şāmil ve girüde bulunan cenāĥ-ı (9) 

zaǾifiŋ aǾdānıŋ đarabātından emįn u maśūn olmasından başķa ĥiźā-yı (10) aǾdānıŋ 

hücūm olunması maŧlūb olmayan ķısmını dāǿire-i edebde ŧutması (11) ve ĥįn-i 

ĥācetde ĥareket iden diger cenāĥa imdād olması miŝillü menfaǾatleri (12) 

müştemil oldıġından kendüsinden ziyāde Ǿasākire mālik olan ordunuŋ (13) üzerine 

hücūm iden ķalįlü’n-nüfūs bir orduya göre pek münāsib (14) ve muvāfıķdır. 

(15) Cenaĥlardan biriniŋ üzerine Ǿamūdi olan dördüncü nevǾi tertįb-i muĥārebe 

daḫi (16) meźkūr tertįb māǿil miŝillü žafer u nuśret iĥtimāllerini şāmil ise de 

düşmanıŋ (17) ħaberi olmaķsızın cenāĥlarından biriniŋ üzerine bu vechile gelüb 

yerleşmek (18) bir ķolay nesne olmadıġı içün meźkūr tertįb māǿil ķadar münāsib 

Ǿadd olunmaz (19) ve bundan ķaŧǾa nažar-ı ĥiźā-yı aǾdānıŋ taǾcįz ve taŧbįķ 

olunmayan ŧarafı önünde hįç (20) bir düşmanı görmeyecegi ĥasebiyle ziyāde 

tehlike ve muħāŧarada bulunan ŧarafa (21) ķoşub įśāl meded u dest-yāri itmesi 

sühūletlü olub tertįb-i māǿilde (22) ise ŧaraf-ı meźkūr girüde bulunan cenāĥıŋ zįr-i 

nežāretinde bulundıġından (23) tertįb-i meźkūrda bu maĥźūr daħi vāķiǾ olmaz. 

[83] İki cenāĥıŋ üzerine Ǿamūdi olan beşinci nevǾi tertįb-i muĥārebe-i hücūm iden 

(2) ordu mehcūm ordudan ziyāde Ǿasākire mālik oldıġı ĥālde ġāǿib menfaǾatlü (3) 

olabilür ise de Ǿasākiri ķarşusundaki ordudan eķall oldıġı zamān (4) mużırr olub 

zįrā böyle ķalilü’n-nüfūs bir ordunuŋ keŝirü’n-nüfūs bir orduya (5) ķarşu iki 

ŧarafdan hücūm göstermek içün bu vechile iki ķısma munķasim olması (6) ekŝer-i 

fevtini maślaĥata netįce ve ķarār virecek maĥalliŋ üzerine sevķ (7) itmek ķāǾide-i 

mühimmesine ŧaban ŧabana żıdd u muħālif olmuş olur. 

(8) Vasaŧlık üzerine maķǾarr olan altıncı nevǾi tertįb-i muĥārebe düşman bir 

ordunuŋ (9) ķalb-gāhı üzerine śoķulub bu daħi ātį cenāĥlar ile iĥāŧa itmek içün 

(10) girüye çekilmek miśillü ĥarekāt-ı muĥārebeden śoŋra vāķiǾ olur ise geregi 

gibi (11) fāǿidesi olmaķ mümkündür ammā muĥārebeden evvelce bu tertįb-i 

istiǾmāl olunsa (12) düşman-ı ķalb-gāhıŋ üzerine hücūm eyleyecegi yerine 

kendüye bi’ŧ-ŧabiǾ yaķįn (13) bulunan cenāĥlarıŋ üzerine hücūm itmegi tercįĥ 

ideceginden meźkūr (14) cenāĥlar gūyā üzerlerine yandan olunmuş gibi bir ĥālet u 

ıżŧırāba dūçār (15) olacaķları ežher-i mine’ş-şemsdir. Binā’en-Ǿaleyh iş bu nıśf-ı 

dāǿire śūretinde (16) olan tertįbiŋ istiǾmāli nādir olub bunuŋ yerine diger altıncı 

şekilde irāǿe (17) olundıġı vechile vasaŧı içerüye ŧoġrı dāħil olan ħaŧŧ-ı münkeŝir 

resmini (18) ķullanılsa daha güzel olur şunuŋ içünki meźkūr ħaŧŧ-ı münkesir 
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resminde tertįb (19) olunmuş olan ordu nıśf-ı dāǿire şeklinde bulunan ordu ķadar 

yanlarını düşmana (20) virmediginden māǾadā tedrįcle ilerüye yürümesi mümkün 

olub āteşi daḫi (21) perākende olmayaraķ ŧop ķalur ancaķ bu fāǿideler daḫi taĥśįl 

olunmaķ (22) müşkilce olub düşman vasaŧ-ķaǾrıŋ içine segerdüb soķulmaķsızın 

meźkūr (23) vasaŧ-ķaǾrı uzaķdan gözetdirerek ekŝer ķuvvetini istiśĥāben 

cenāĥlardan 

[84] biriniŋ üzerine yürüyecek olur ise fevāǿid-i mezbūreniŋ burada zāǿil ve (2) 

ġāǿib olacaġı bedįdardır. 

(3) Vasaŧlık üzerine muĥaddeb olan yedinci nevǾi tertįb-i muĥārebe başķa 

zamānda (4) müstaǾmel olmayub faķaŧ bir nehr-i mürūr olundıġı Ǿaķabinde vāķiǾ 

olan muĥārebede (5) ordunuŋ cenāĥlarını nehre ŧayayub köprileri örtmek içün 

meźkūr (6) cenāĥları girüye teclįb eylemekle mecburiyyet mess eyledigi vaķt 

istiǾmāl (7) olunur lakin ferāmuş olunmaya ki aǾdā var olan saǾy u ķuvvetini 

muĥaddeb-i (8) meźkūr üzerine veyāħūd nihāyetlerden faķaŧ biriniŋ üzerine sevķ u 

ĥaml (9) eyleyecek olur ise tertįb-i meźkūr ordu-yı merķūmeniŋ bütün telef (10) u 

inkisārine sebeb olabilür. 

(10) İki cenāĥın üzerine tedrįci olan sekizinci nevǾi tertįb-i muĥārebe beşinci (11) 

nevǾi olan Ǿamūdį tertįb-i muĥārebe gibi ise de dereceleriŋ iĥtiyāŧiyye (12) 

Ǿasākiriniŋ muķįm olacaġı ķalb-gāhdan yana birbirlerine ķarįb bulunmaları (13) 

diķķat olunur ise düşmanıŋ meźkūr ķalb-gāha gelüb yüklenmesine sühūlet (14) ve 

meydān ve vaķt ķalmayacaġı ĥasebiyle iş bu tedrįci tertįb digeri altıncı (15) 

şekildeki vasaŧı içerüye toġrı dāħil olan tertįbe müşābih olaraķ (16) źikr olunan 

Ǿamūdį tertįbden evlā ve aǾlā olur. 

(17) Faķaŧ vasaŧlık üzerine tedrįci olan ŧoķuzıncı nevǾi tertįb-i muĥārebe münķatǾ 

(18) ü münkesir ve pek ziyāde mümted u musŧatįl bir ħaŧŧ üzre muķįm olan orduya 

(19) ķarşu istiǾmāl olunmaġa münāsib ve muvāfıķdır. Zįrā bu miŝillü ordunuŋ 

ķalb-gāhı (20) cenāhlarından tefrįķ olunmuş bulunacaġından ayruca meźkūr ķalb-

gāhıŋ (21) üzerine hücūm olunduġı ĥālde ordu-yı mezbūre iki iki parça idilmiş 

(22) bulunacaġına mebnį selāmetsiz varŧa-i telefe dūçār olacaġı āşikārdır. 

[85] Biŋāberįn źikr olunan ordu ve Ǿasākiri birbirlerine bilā-fāśıla merbūŧ u 

mülāśıķ (2) ve ĥiźāları munķabż u żıyķ bir heyǿetde bulunur ise iĥtiyāŧiyye leşkeri 

(3) ķalb-gāhına yaķįn bulunacaġı ve cenāĥlarınıŋ gerek ġāyet śarb ve sert (4) 



72 

āteşbāźlıķ ve gerek taǾarrużı ele almaķlıķ ile icrā-yı fiǾil itmeleri sühūletlü ola (5) 

caġı sebebiyle böyle orduya ķarşu tertįb-i meźkūr üzere hücūm muħāŧaralu olub 

(6) hücūm ideniŋ külliyen hezįmete dūçāriyyetinden ħavf olunmaġa yer olur. 

(7) Vasaŧ ile nihāyetlerden biriniŋ üzerine ķol śūretinde ān-ı vāĥidde hücūm (8) 

itmekden Ǿibāret olan onıncı nevǾi tertįb-i muĥārebe ħuśūśan aǾdānıŋ (9) ĥiźā-yı 

muttaśılasına ķarşu olur ise źikr olunan ŧokuzıncu nevǾi tertįb-i (10) muĥārebeden 

enseb u enfaǾ śayılur. Zįrā ordu düşmanıŋ ķalb-gāhı üzerine (11) idilen hücūma 

meźkūr düşmanıŋ ĥiźāsına tecāvüz iden bir cenāĥıŋ daḫi (12) müsāǾadesi oldıġı 

śūretde düşmanıŋ hücūm iden ordu üzerine yandan (13) gelüb tasalluŧ idebilmesi 

māniǾ olacaġından başķa ķalb-gāh üzerine olan (14) hücūm ile nihāyetlerden 

biriniŋ üzerine idilen hücūmuŋ arasında ķıśılub (15) ķalan cenāĥ ordu-yı aǾdā 

hemān hücūm iden ordunuŋ bütünüyle güleşmege (16) mecbūr bulunacaġına 

mebnį bu ķadar zor ve tażyįķine ķarşu tāb-āver muķāvemet (17) olamayub encām-

ı kār bozılub perįşān olması iĥtimāle pek yaķındır. 

(18) İşbu bālāda źikr u beyān itdigimiz envāǾ-ı muħtelife-i muĥārebe tertįblerini 

hemān (19) eşkāl-i hendesiyye vāsıŧasıyla irāǿe ve temŝįl ķılındıġı gibi ŧıbķı öylece 

(20) levĥa-i ħāŧıra naķl u istinsāħ idüb bilā-fażıla ve noķśān icrālarına saǾy (21) 

olunmaķ Ǿayn-ı naķķaşlıķ dimek olur. Bu ise ziyādesiyle Ǿabeŝ bir şey olmaġla 

ħaŧŧ-ı (22) muĥārebesini bir kāġıdda menfūş ve mersūm veyāħūd bir taǾlįm 

meydānında mefrūş u (23) manžūm oldıġı intižām u ihtimām üzre naśb u taǾyįn 

eylemege emel 

[86] ve ictihād iden ser-Ǿaskeriŋ öyle emel u ictihādį sehv u ħaŧāya ve böyle (2) 

hezeyānlar sebebiyle kendüsi bir Ǿažįm muśįbete ve belki daḫi cesįm hezįmete 

giriftār (3) olacaġında aślā iştibāh olunmamalarıdır. Zįrā fį eyyāmnā hāźa 

ordularıŋ çadırsız (4) gezüb giceleri açıķ śaĥralarda beytūtet ve birķāç cemāǾatlere 

inķisām olmaķ (5) tertįbleriyle seyr u meşeyylerde dahā ziyāde peydā sehl ü sürǾat 

ve aǾdādan uzaķ (6) olaraķ ıśdār ķılınan evāmire mebnį ekŝeriyā güzelce keşf 

idememiş (7) olduķları mevķiǾlerde birbirlerine ķavuşub muĥārebe ve muđārabeye 

mübāderet (8) eylemeleri uśūl-ı cāriyeden olmuş oldıġına binā’en evdeki ĥesāb 

pāzāra uymaz (9) meŝel-i meşhūrı üzre köşe-i istirāĥatde birkār-ı asāyişle resm 

olunan muĥārebe (10) tertįbleriniŋ daḫi vaķt u ĥāle muŧābıķ ve iķtiżā-yı maślaĥata 

muvafıķ geldikleri (11) nādirdir. İşte müdįr u māhir olan ser-Ǿasker bu tertįbleri ne 

külliyen istiħdām (12) ve ne daḫi cümleten terk ü iǾdām itmeyüb işe yarayacaķ 

olan cihetleri (13) istiǾmāl ve her bir ĥareketlerini mümkün oldıġı ķadar anlara 
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taķrįb ve taŧbįķ (14) itmege saǾy-ı behemehāl eyleyerek meydān-ı muĥārebeniŋ 

mevķiǾ-i mühimmesini güzelce (15) keşf ü münāžara ve ĥiźā-yı aǾdānıŋ maślaĥata 

ķarār u netįce virici semtler ile (16) olan münāsebetlerini eline geçirir ise ne 

yapabilecegini tefekkür ü muŧālaǾa (17) eylemesi ve baǾdehu var olan diķķat ve 

ictiĥādıni mevķiǾ-i mezbūr üzerine śarf (18) u beźl idüb ķuvvetiniŋ ŝülüŝüni aǾdā-

yı merķūmeyi żabŧ idüb gözetmek (19) içün istiħdām ider ise diger iki ŝülüŝini 

żabŧ u tesħįri bādį nuśret (20) olması meǿmūl olan mevķiǾ-i mezbūreniŋ üzerine 

sevķ u ĥaml itmesi (21) ve işte bu vechile fenn-i cesįm-i muĥārebeniŋ şurūŧını 

yerine getürmesi ehemm-i (22) mehāmmdan Ǿadd olunur. 

(23) Bu daḫi pūşįde ve nihān olmalıdır ki bālā da źikr eylemiş oldıġımız muĥārebe 

[87] tertįblerden her kanġısında olur ise olsun orŧaları ŧabur açmaķ (2) veyāħūd ķol 

śūretine ķomaķ mümkün oldıġı gibi meźkūr orŧaları ķalǾa (3) daḫi yapmaķ öylece 

mümkün ve cāǿiz olub ħuśūśan māǿil olan üçinci nevǾi (4) ve nihāyetlerden biriniŋ 

üzerine veyāħūd vasaŧıŋ üzerine tedrįci olan (5) sekizinci ve ŧoķuzuncı nevǾi ve iki 

dürlü muvāzi birinci ve ikinci nevǾi tertįbler (6) źikr olunan orŧalarıŋ ķalǾa śūretine 

ķonmasına ziyāde muvāfıķdır ve keźalik (7) muķaǾarr-ı tertįb daḫi śūret-i 

meźkūreyi ķabul itmekden mümteniǾ degildir. Bir çoķ (8) süvāri Ǿasākirine mālik 

olan milletlere ķarşu idilen cenklerde bir ordu (9) cemāǾatini birķaç alay veyāħūd 

orŧa ķalǾalarından mürekkeb olmaķ üzre (10) bir büyük ķalǾa şekline teşkįl itmek 

cāǿiz oldıġından bu vechile bir büyük (11) cemāǾat heyǿetine teşkįl olunduķda 

cemāǾat-i meźkūreniŋ ŧopları aralıķlara (12) ve ŧopħāne ile iĥmāl u eŝķāli 

ķalǾalarıŋ vasaŧ-ı Ǿumūmįsi derūnına (13) vażǾ olunmaķ lāzım gelür ve iş bu tertįb 

Ǿale’l-ħuśūś ovalıķ memleketlerde (14) istiǾmāl olunmaķ pek münāsib olur. 

(15) Mādde-i Ħāmise 

(16) İki ordunuŋ eŝnā-yı ŧarįķde birbirine rast gelmeleri beyanındadır (17) İki 

ordunuŋ eŝnā-yı ŧarįķde birbirine rast gelmelerinden neşǿet iden nā-gehānį (18) 

muĥarebelere dāǿir ķavāǾid-i ŝabiteniŋ taǾyįn ve taǿrįfi her-çend nā-mümkin ise de 

(19) fenn-i ĥarbiŋ uśūl u esāsını lāyıķıyla bilmek ve derĥāl iķtiżā iden 

manevralarıŋ (20) şamāŧa-i esliĥa arasında tedbir ü tenbįhinde Ǿāciz bulunmaķ 

içün uśūl (21) ve āsān-i mezbūreyi vaķt u ĥāle göre ķuvvetden fiǾile götürmek be-

taħśįś (22) böyle zamānlarda ehemm u elzem oldıġı vareste-i ķayd-ı irtiyāb 

olmaġla bu miŝillü ĥālāŧ-ı (23) meǿmūle içün nā-gehānį žuhūr ider manevralar 

ĥaķķında sābıķda źikr u beyān  
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[88] itmiş oldıġımız mevāddan başķa gösterecegimiz ķavāǾid olmayub bunlar daḫi 

(2) ŧarafeyn ordularınıŋ gerek cismānį ve gerek rūĥānį olan keyfiyet ve ĥallerine 

(3) taŧbįķ ü tevfįķ olunmaġa muĥtācdırlar. 

(4) Źikr olunan iki ordu eski zamānlarda cārį oldıġı vechile cemįǾ çadır (5) ve 

aġırlıķlarını müstaśĥib olaraķ birbirine teśādüf iderler ise ilerülerinde (6) bulunan 

çerħacı cemāǾatlerine nāşį olduķları yollarıŋ śaġına ve śoluna (7) ŧabur 

açdırmaķdan ve kendüleri daḫi evvel eŝnāda żamįrlerinde ķorumuş (8) olduķları 

maķśada göre ekŝer ķuvvetlerini bir yere cemǾ ķılmaķdan aǾlā ŧarįķ (9) ve ķavāǾid 

olamaz zįrā meźkūr çerħacı cemāǾatiniŋ verāsında bütün orduyı (10) ŧabur 

śūretinde küşād itmek murād olunur ise büyük ħaŧā idilmiş olur (11) şunuŋ içün ki 

bu murādıŋ icrāsı mümkün olsa bile netįcesi ķuśūrlu (12) ve maĥźūrlu muvāzį 

tertįbini ĥuśūle getürmüş olacaġından başķa bu tertįbi (13) icrā ider iken düşman 

kendi çerħacı cemāǾatini ilerüye biraz şiddetli (14) ŧabur açmaķ emeliyle ĥareket 

üzre bulunan Ǿasākiriŋ hezįmet ve perįşāniyyete (15) dūçār olmalarına bāǾiŝ 

olabilür ammā şimdiki cenklerde merǾiyyü’l-Ǿamel (16) ŧutulan uśūl üzere ordular 

çadır ve aġırlıķlarını berāber ŧaşımayub ziyāde (17) ħafįf u sebükbār ve ekŝeriyā 

birbirine baķmaķsızın ĥareket itmege muķtedir olan (18) cemāǾatler bulunaraķ 

birķaç yoldan Ǿāzim u reftār olduķları ĥasebiyle źikr (19) olunan hezįmet ve 

perįşaniyyetlerden ol ķadar ħavf itmezler ise de ŧarįk (20) ü ķavāǾide mezbūreden 

tebāǾüd ve ġafletleri ber-vechile cāǿiz olmadıġından (21) bunlar daḫi birbirine 

baġteten teśādüflerinde dāǿimā çerħācı cemāǾatlerini durdırub (22) ŧabur 

açdırmaları ve ol aralıķ kendüleri Ǿazįmet vaķtinde taśmįm eylemiş olduķları (23) 

maķśada göre münāsib olan maĥall neresi ise ekŝer ķuvvetlerini oraya yıġub  

(89) ŧoplamaġa sāǾi ve meşġūl bulunmaları iķtiżā ider. Zįrā bu vechile ĥareket (2) 

olundıġı śūretde düşman her ne dürlü manevralar ider ise itsün cümlesini (3) 

muķābele ve müdāfaǾa eylemek āsān u eshel olur 

(4) Mādde-i Sādise 

(5) Ordu baśķınları beyanındadır (6) İşbu baśķınlardan murād fevc u seriyyeleriŋ 

icrā itdikleri küçük baśķınlar (7) olmayub bütün ordularıŋ ŧarafından icrā olunan 

baśķınlardır. Zįrā meźkūr (8) küçük baśķınlar ġazveciler ile Ǿasākir-i ħafįfeniŋ icrā 

eyledikleri (9) çapulcılıķlar nevǾinden olan ĥarblerdir esliĥa-i nādiriyyeniŋ 

iĥdāŝından berü ŧop (10) ve tüfenk śadāları bütün bir orduyı baśmaġa ruħśat 

virmediklerinden źikr (11) olunan baśķınlar esliĥa-i mezbūreniŋ icādından aķdem 
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dahā sühūletlü idiler. (12) Ammā şimdilerde bir ordu dış ķaraķollarını çıķarmaķ 

gibi ehemm-i mehāmı terk (13) ve ferāmuş ile aǾdāyı yanına degin Ǿale’l-ġafle 

taķarrub itdirdigi nādir (14) oldıġından meźkūr baśķınlar daḫi evvel ķadar çoķ 

olmaz bināǿen aǾlā źalik şimdiki (15) baśķınlar faķaŧ ħˇāb-ı ġaflete ŧalmış ve 

kendülerini güzelce gözetmekde (16) taśavvur itmiş olan Ǿasākiriŋ içine 

girmekden Ǿibāret olmayub (17) belki Ǿasākir-i meźkūreniŋ cenāĥlarından biriniŋ 

üzerine baġteten (18) gelüb hücūm eylemek ve bu vechile Ǿasākir-i mezbūreniŋ 

eŧrāfını kesmek içün (19) idilen tedbįrlerden kināyet olmaķdan nāşį Ǿasākir 

ħaymelerinde mütefarrıķ ve münferid (20) bulunduķları ĥālde üzerlerine hücūm 

olunmaķ içün düşman ordusunı ġafletde (21) bulmaġa ol ķadar saǾy u ihtimām 

olunmayub ancaķ düşman-ı meźkūre muķābeleye ĥāżır (22) olmasına vaķt 

virilmeyerek hücūm olunması murād olunan maĥalliŋ üzerine (23) Ǿasākir-i 

külliye ile gizlüce gelüb vāśıl olmaġa diķķat u iǾtinā ķılınur. 

[90] Baśķınları evvelce taśmįm itmek içün düşman ħayme-gāhınıŋ vażǾ u śūretini 

(2) sıĥĥat üzre bilmek lāzım geldiginden ordular çadır ķurub ħayme-nişįn olmaķ 

(3) Ǿādetini terk ve ibŧāl eylediklerinden berü bu miŝillü evvelden muśammem 

baśķınlarıŋ vuķūǾı (4) nādir ve hem daħi icrāları müteǾassir olub ħayme-nişįn olan 

bir orduyı baśmaķ (5) murād olunduķda ħayme-gāhınıŋ üzerine vaķt-ı fecrden bir 

az evvelce hücūm (6) olunması enseb ve evfaķ olacaġı bahirdür. Şunuŋ içün ki ol 

vaķt bu miŝillü (7) žuhurātıŋ vuķūǾı ordu-yı meźkūreniŋ ġayr-i meǿmūlı 

olacaġından bulundıġı (8) mevżiǾiŋ aĥvāl u eşkāli hücūm ideniŋ raǾnā maǾlūmı 

olur ise ve daḫi (9) Ǿasākirini uśūl-ı ĥarbiyye üzre münāsib olan semte ŧoġrı sevķ 

(10) ve tevcįĥ itmiş bulunur ise ħayme-gāh-ı mezbūreniŋ perįşāniyyete dūçār ola 

(11) caġı ve baǾżı vaķāyiǾ-i nā-meǿmūleniŋ žuhūrı māniǾ olmaz ise kemāl-i žafer 

u nuśret (12) daḫi taĥśįl olunacaġı aķrab-ı iĥtimāldir. İş bu baśķın maślaĥatı her-

çend (13) muĥārebeniŋ vuķūǾundan aķdem-i nuśrete bāǾiŝ olan sevķ-i Ǿasākir-i 

fenniniŋ (14) tedābįr-i cesįmesi ķadar çoķ vāķiǾ olmaz ve ol ķadar şaǾşaǾa baĥş-i 

ŧanŧana-i (15) şöhret Ǿadd olunmaz ise de ziyāde daķįķ u nāzik olan aǾmāl-i 

ĥarbiyyeden maǾdūd (16) oldıġından ĥįn-i mübāşeretinde ķatį çoķ diķķat u 

ihtimām ile ĥüsn-i itmāmına (17) saǾy-ı mālā-kelāmda taķśįr olunması ve ħaśmını 

ġafletde bulmaġa ne ķadar ictihād (18) olunmaķ lāzım ise bu miŝillü ġafletlerden 

ol ķadar daḫi ĥaźer ve mücānebet ve źikr (19) olunan baśķınlara fırśat virmemek 

içün iķtiżā iden iĥtirāz ve ĥazem (20) ve iĥtiyāŧlarıŋ tedbįrine diķķat ve mübāderet 

ķılınmaķ mühimm olub iş bu iĥtirāz (21) ve ĥazem ve iĥtiyāŧlar ise 

ķānūnnāmelerde Ǿalā vechi’l-kifāye įżāĥ ve irāǿe (22) olunmuş bulunduķlarından 
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meźkūr ķānūnnāmeleriŋ tenbįĥātı ĥarf be ĥarf düstūr (23) u’l-Ǿamel ŧutulması 

muķteżiyyātdandır. 

[91] Faśl-ı Ŝelāŝe 

(2) ǾAsākiriŋ muĥārebeye ne tertįbde sevķ olunacaġı ve ecnās-ı ŝelāŝe-i Ǿasākirden 

(3) her biriniŋ nerede ve ne de istiħdām ķılınacaġı beyānındadır. (4) Fenn-i celįl-i 

muĥārebeden olmaķ üzre baĥŝ ve taǾrįf itmez muķteżį ve ehemm olan (5) dahā iki 

mādde ķalub birisi Ǿasākiriŋ muĥārebeye ne tertįbde götürülecegine (6) ve digeri 

ecnās-ı muħtelife-i Ǿasākirden her biriniŋ ne vechile istiħdām idile (7) cegine 

dāǿirdir. Māddeteyn-i meźkūreteyn egerçi nev-i Ǿamā fenn-i manevraya müteǾallıķ 

(8) iseler daḫi muĥārebeye mübāşeret zamānında bir ser-Ǿaskeriŋ idecegi tertįbāt-ı 

(9) mühimmesiniŋ ehemmleri olduķları inkār olunamayacaġı ecilden māddeteyn-i 

(10) mezbūreteyn bu ĥįniyetle hem fenn-i manevranıŋ aķsāmından ve hem daḫi 

fenn-i (11) muĥārebeniŋ ehemm-i mehāmından Ǿadd olunmaķ lāzımdır. Zįrā fenn-i 

muĥārebeden murād (12) bir bütün ordunuŋ saŧĥ-ı zemįnde icrā idebilecegi cemįǾ 

Ǿameller olub (13) tedbįrleri cihetiyle fenn-i sevķ-i Ǿasākire taǾalluķları der-kār 

olan aǾmāl-i (14) sāǿire daḫi icrāları ħuśūśıyla fenn-i muĥārebeye dāǿir iǾtibār 

olunurlar ammā fenn-i (15) manevra yalŋız bir fırķaya ve bir livāya veyāħūd her 

ķanġı bir fevce maħśūś olan (16) ĥarekātı şāmil oldıġından işte māddeteyn-i 

meźkūreteyn bunuŋ içün hem fenn-i (17) muĥārebeye ve hem daḫi fenn-i sevķ-i 

Ǿasākire müteǾallıķ śayılur. 

(18) Mādde-i Evveli 

(19) ǾAsākiriŋ ħaŧŧ-ı muĥārebede mevżiǾ ve maķāmları beyanındadır (20) Ħaŧŧ-ı 

muĥārebe ne dimek oldıġı śābıķan źikr u beyān ķılınmış oldıġına mebnį (21) şimdi 

Ǿasākir-i mütenevviǾanıŋ ħaŧŧ-ı mezbūrede ne vechile tertįb ķılınması lāzım (22) 

gelecegi baĥŝ u taǾrįf eylemek münāsib olmaġla şöylece şurūǾ olunur ki (23) elli 

altmış biŋ ķadar nüfūsı şāmil olan bir ordunuŋ ķalb-gāhı bulundıġı  

[92] zemįn nihāyetlerinden birisiniŋ vāķiǾ oldıġı zemįn ķadar süvarį-i Ǿasākirįne 

(2) muvāfıķ olmaz ise Ǿasākir-i mezbūre ordu-yı merķūmeniŋ cenāĥlarına vażǾ (3) 

olunmaķ egerçi münāsib olabilür ise de Ǿasākir-i merķūmeniŋ mevżiǾ-i (4) ensebi 

ħaŧŧ-ı muĥārebeniŋ vasaŧı oldıġından bir miķdārı nihāyetlere vażǾ (5) olunur ise 

baķıyyesi daḫi iĥtiyāŧiyye pāyesiyle iki ķol śūretine (6) ķonulub meźkūr ķollardan 

birisi ķalb-gāhıŋ saġ ķola mütelāśıķ bulundıġı (7) maĥallde ve digeri ķalb-gāh ile 
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śol ķoluŋ arasında vażǾ olunmaķ ķāǾide-i (8) merǾiyyeden oldıġı ferāmūş 

olunmalıdır. Şunuŋ içünki meźkūr ķollar (9) bu vechile mevżūǾ bulunduķları 

śūretde ħaŧŧ-ı muĥārebeniŋ her neresinde (10) ħavf ve ħaŧar ziyāde artar ise derĥāl 

oraya sühūletle vāśıl olmaları (11) mümkün olur. 

(12) Her bir fırķanıŋ ŧopları berāber bulundıġından meźkūr ŧoplar müvācehe-i ħaŧŧ-

ı (13) muĥārebede bulunmaları her-çend cārį ise de vaķt u ĥāle ve iĥtiyāc-ı 

maślaĥata (14) göre dahā ziyāde münāsib vechile vażǾ u tevzįǾleri mümkün 

oldıġından (15) bu bābda enseb-i evvelini şöylece iħŧār ideriz ki evvelā süvarį 

bataryalar (16) her cihete devr u ĥareket itmeleri  mümkün olan bir maĥalle 

ķonulmaķ ve ŝāniyen piyāde (17) bataryalar ve ħuśūśāniyyāt üzre bulunmaları 

lāzım gelenler düşman süvārileriniŋ (18) baġtaten gelüb hücūmlarından emįn 

olmaķ içün ħandaķ ve çalı dįvar miŝillü (19) şeyleriŋ arķasında siperlenmeleri 

mümkün olabilecek bir maĥalle vażǾ olunmaķ (20) ve daḫi ateşleriniŋ teǿŝįr u 

fiǾil-i keŝįrlerine ħalel gelmesün deyü pek ziyāde mürtefiǾ (21) mevķiǾlere 

ķonulmayub belki düz yerlere veyāħūd şu śūretde māǿil maĥallere (22) 

ķonulmaları aĥsen olacaġı ħaŧırdan çıķarılmamaķ ve ŝāliŝen süvarį bataryalar (23) 

ħāśśaten süvarį Ǿasākiriniŋ maǾiyyetlerine taħśįś ķılınmış bulunduķları ĥālde  

[93] żabŧ u tesħįri mühimm olan bir mevķiǾa serįǾan vāśıl u nāǿil olabilmek (2) 

içün her bir cemāǾat ordunuŋ yanında dāǿimā kendi süvarį bataryaları bulunmaķ 

(3) ve bundan māǾada muħāŧaraya dūçār olmuş olan ŧarafıŋ imdādına daha (4) 

ziyāde sürǾatle ulaşmaķ içün iĥtiyāŧiyye bataryalarından daḫi birķaç süvārį (5) 

olmaķ ve erbāǾan ordu taĥaffuž śūretinde bulunur ise düşmanı mümkün oldıġı 

ķadar (6) uzaķdan gelenlere nişāne idüb hücūmunuŋ şiddetini menǾ ü tevfįķ ve 

ķolları (7) derūnına ilķā-yı perįşāniyyetle Ǿasākirini taħvįf itmek ehemm oldıġına 

bināǿen (8) büyük çaplu bataryalarıŋ cümlesi iĥtiyāŧiyye pāyesiyle verālarda 

ŧurmaķdan (9) ise bir miķdārı müvācehe-i ħaŧŧ-ı muĥārebede bulunmaķ ve ħāmisen 

muĥārebe ŧopları (10) düşmanıŋ bataryalarına cevāb virmekden ziyāde aǾdānıŋ 

ķolları üzerine (11) endāħt eylemege ħaśśaten meǿmūr olduķlarını hįçbir zamānda 

unutmamaķ ve ammā (12) meźkūr ŧoplar pek çoķ olur ise ol vaķt düşman 

bataryalarını taǾcįz itmek (13) ve ateşlerine ħalel virmek içün meźkūr ŧoplardan bir 

miķdārıŋ źikr olunan (14) düşman bataryaları üzerine ateş itmege taǾyįn ķılınması 

münāsib olur (15) ise de hįç olmaz ise iki ŝülüŝi ķadarı aǾdānıŋ piyāde ile süvārį 

(16) Ǿasākiri üzerine istiǾmāl ķılınmaķ ve ĥįn-i istiǾmālde aġızları Ǿasākir-i (17) 

meźkūre ŧaburlarıyla ķollarınıŋ imtidādine ŧoġrı uydurulmaķ ve daḫi (18) ŧoplarıŋ 
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ateşleri daha ziyāde müĥlik ve mühįb olsun deyü ekŝerįsiniŋ (19) nişānları bir 

maĥalle ŧoġrı olmaķ lāzımdır.  

(20) Mādde-i Ŝāniye 

(21) Piyāde Ǿasākiriniŋ śūret-i tertįbiyle ŧarįķ istiǾmāli beyanındadır (22) Bir 

ordunuŋ cüzǿ-i aǾžamı piyāde Ǿasākiri olub mevķiǾleri ĥıfž veyāħūd (23) żabŧ 

itmek anıŋ himmet ü ġayretine menūŧ oldıġından meźkūr piyāde 

[94] Ǿasākiri ecnās muħtelife-i Ǿasākiriŋ ehemm u elzemi oldıġı aşikār ise de (2) 

süvāri ile ŧopcı leşkerleriniŋ kendüsine iǾāne-i külliyeleri oldıġı ķābil ü (3) inkār 

olmadıġından bunlarıŋ aŋa destyārį ve muǾāvenetleri olmasa idi çoķ (4) kere 

tehlike ve muħāŧaralara dūçār ve tamām-ı nuśretlere nāǿil olması daḫi ġāyet Ǿasįr 

(5) ve düşvār olur idi. MaǾlūm ola ki aǾdā Ǿaleyhine Ǿazįmet itmek içün (6) 

Ǿasākiri beş veche ile tertįb itmek mümkün olub Ǿasākir-i mezbūre evvelā (7) yā 

çarħacı śūretinde ve ŝāniyen yāħūd cümle orŧalar ŧabur açmış bulunmaķ (8) üzre 

meźkūr orŧalardan mürekkeb ĥiźālar ve ŝāliŝen yāħūd meźkūr orŧalardan (9) her 

birisi vasaŧıŋ üzerine ķol idilmiş olmaķ üzre keźalik meźkūr (10) orŧalardan 

mürekkeb ĥiźālar heyǿetinde ve rābiǾan (11) yāħūd derin ķolları ve ħāmisen yāħūd 

murabbaǾ ķalǾalar resminde tertįb olunur. ǾAsākiriŋ çarħacı śūretinde (12) tertįb 

olunması yā aśl-ı Ǿasākir ĥiźāsını müsāǾade-i zemįn ile ortamıŋ (13) veyā ķolları 

eŝnā-yı ŧarįķde ĥıfž u ĥirāset itmek veyā Ǿasākiriŋ aralarında (14) bulunan 

açıķlıķları sedd eylemek veyāħūd bir maĥalliŋ eŧrāf u civārlarını (15) muĥāfaža 

itmek içün oldıġından tertįb-i meźkūr başlu tertįblerden (16) śayılmayub belki 

tertįbleriŋ furūǾatından Ǿadd olunur ammā orŧalar ŧabur açmış (17) bulunaraķ 

Ǿasākiriŋ iĥtiyāŧiyye ile berāber iki ĥiźā üzre olan tertįbi ekŝeriyā (18) taĥaffuž 

içün istiǾmāl olunub meźkūr ĥiźālar muttaśıl olmaķ veyāħūd (19) şaŧranc veyāħūd 

nerdübān śūretinde daĥı bulunmaķ cāǿiz olur ve bir ĥiźāda (20) bulunan orŧalardan 

her birisi vasaŧıŋ üzerine fırķaca hücūm ķolı (21) heyǿetinde teşķįl ķılınmış 

bulunmaķ üzere olan tertįb daha ziyāde metānetlü (22) olub ufaķ ķollardan 

mürekkeb bir ĥiźā dimek oluyor ve ġāyet derin ķollar (23) śūretinde olan tertįb-i 

źikr olunan tertįbler ķadar münāsib ve maķbul śayılmaz. 

[95] Zįrā bu miŝillü ķollarıŋ metānete bir fāǿideleri olmadıġından başķa seyr (2) u 

ĥareketleriniŋ sühūlet ve sürǾati ve ĥamle ve hücūmlarınıŋ đarb u şiddeti eķall (3) 

olub düşmanıŋ ŧopları daḫi anlara çoķ mażarrat ve ħasāratı įrāŝ ķılmaķ (4) gibi 

maĥźūrları vardır. Eger bu maĥźūrlara baķılmayub Ǿasākiriŋ muŧlaķa derin (5) 



79 

ķollar śūretinde tertįb olunması murād olunur ise meźkūr ķollarıŋ cānib-i (6) 

yemįn ile cānib-i yesārlarında ķaŧārca yürümek birer orŧa Ǿaskeriŋ vażǾ (7) u terfįķ  

ķılınması lā-bed ü lāzım olur şunuŋ içünki düşman gelüb meźkūr (8) ķollarıŋ 

yanları üzerine hücūm idecek olur ise yanlarda bulunan (9) meźkūr orŧalar 

yüzleriyle düşmana dönüb ķarşu duracaķlarından źikr (10) olınan ķollar durmaġa 

mecbūr olmaķsızın maķśad-ı muǾayyeneye ķadar yürümege (11) müdāvemete 

muķtedir olurlar. Zįrā böyle olmasa yaǾni yanlarından māru’ź-źikr orŧalar (12) 

bulınmasa merķūm ķollar düşmanıŋ şiddetlü āteşine ķarşu muķāvemet ve üzerine 

(13) münāsib olan şiddetle hücūm-ı vuśūlet itmege ķādir olamayacaķlarından nāşį 

varŧa-i (14) perįşāniyyete ve belki daḫi kemāl-i hezįmete dūçār olacaķları 

muķarrerdir. 

(15) Bālā da źikr-i mürūr iden murabbaǾ ķalǾa şekilleri düz śaĥrālarda ve süvārį 

(16) Ǿasākiri çoķ olan aǾdāya ķarşu cenklerde münāsib olub zamān-ı (17) sābıķda 

meźkūr ķalǾalar pek büyük olmaķ üzre istiǾmāl olunurlar idi (18) ise de şimdilerde 

taĥaffuž içün birer alaydan ve taǾarruż içün birer orŧadan (19) mürekkeb olan 

ķalǾalarıŋ dahā ziyāde münāsib olduķları bi’t-tecrübe ŝābit (20) olmuşdur. İş bu 

ķalǾalar vaķt u ĥāle göre gāh eżlāǾ-ı erbaǾları birbirine (21) musāvį olmaķ üzere 

Ǿādetā murabbaǾ resminde ve gāh daḫi düşmanıŋ gelmesi meǿmūl (22) olan ŧarafa 

ŧoġrı ziyāde āteş virmek içün ol ŧarafıŋ żalaǾı eŧvel (23) olsun deyü musŧatįl 

şeklinde tertįb olunurlar ve süvārį Ǿasākiri  

[96] düşmandan ziyāde olmayub bulunan zemįn daḫi düz ve müsāvį ve meźkūr 

düşmanıŋ (2) hücūmlarına muvāfıķ ve müstaǾad oldıġı ĥālde alayca veyāħūd 

orŧaca (3) ķalǾalarıŋ tertįbi her ķanġı hücūma münāsib gibi görinüyor ise de źikr 

olunan (4) tertįblerden ķanġısı olur ise olsun dāǿimā eyü veyāħūd fenā oldıġını (5) 

ber-vech-i ķaŧǾa faśl ü ĥükm itmek ġayr-i mümkün oldıġından hemān taǾarruż içün 

(6) sühūlet-i ĥareket ile metānet ü şiddet ve taĥaffuž içün mümkün oldıġı ķadar (7) 

ziyāde āteş ile metānet-i fāǿidelerini ĥāvį olan tertįbleriŋ sāǿirlere tercįĥ ķılınması 

(8) ķavāǾid-i merǾiyyeden oldıġını bilmek lāzım ve kāfįdir. 

(9) Pes netįce-i kelāmımız budur ki evvelā orŧaca hücūm ķolı tertįbi bir mevķiǾi 

(10) żabŧ u tesħįr itmek içün sāǿir tertįblerden enseb ise de ĥįn-i ĥācetde (11) āteşi 

ziyāde olmaķ ve düşman ateşiniŋ mażarratı ol ķadar doķunmaķ içün (12) meźkūr 

ķoluŋ Ǿamaķı mümkün oldıġı ķadar az olması ve daḫi meźkūr ķolıŋ (13) bir çoķ 

çarħacılar ile setr idilüb süvārį  Ǿasākir ile ĥimāye ve imdād (14) olunması lāzım 

gelür. 
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(15) Ŝāniyen Ǿasākiriŋ birinci ĥiźāsı ŧabur açmış ikinci ĥiźāsı meźkūr (16) birinci 

ĥiźānıŋ imdādına yetişmege āmāde ve ĥāżır olan ķollar śūretine (17) ķonmuş 

olmaķ tertįbi taĥaffuž içün ziyāde münāsib olur.  

(18) Ŝāniyen Ǿasākirini münāsibi vechile istiħdām ve idāre itmekde māhir olan 

(19) ser-Ǿaskere göre tertįbleriŋ cümlesi müsāvį oldıġından tertįbin (20) 

meźkūrından her ķanġısı olur ise olsun bādį-i nuśret olması (21) meźkūr ser-

Ǿaskeriŋ tedbįr ve şeŧāretine menūŧ Ǿadd olunur. (22) Bu daḫi ħāŧırda bāķį ve 

maĥfūž ķalmalıdır ki Ǿasākir-i piyādegānı ġavġāya (23) götürür iken mümkün 

oldıġı ķadar düşmanıŋ ŧopları āteşinden tecnįb  

[97] ve śıyānet ķılınmaları lāzım ise de bu tecnįb ve śıyānet bahānesiyle Ǿasākir-i 

(2) mezbūreyi girüye çekmek iķtiżā itmeyüb ancaķ ilerüde bulunan zemįn-i (3) 

temevvücleriyle sāǿir Ǿārıżaları śāyesinde Ǿasākir-i merķūmeyi düşmanıŋ batarya 

(4) ları āteşinden siperlendirerek yine ŧoġrı śavb-ı meǿmūreye gidilmesi (5) ve bir 

kerre düşmanıŋ ķurşunı menziline varıldıķda siperlenüb śaķınmaķ gāǿileleri (6) 

külliyen terk olınaraķ vaķt ü muķadderat var ise hemān düşmanıŋ üzerine śavlet-i 

(7) dilįrāne ile hücūm idilmesi muķteżįdir. Zįrā böyle yaķįn bulunur iken zemįn-i 

(8) temevvücleriniŋ verāsında siperlenmek çarħacılar ile taĥaffuž üzre ŝābit dura 

(9) caķ Ǿaskerlerden başķalara münāsib ve nāfiǾ olmaz ve daḫi müvācehet ħaŧŧ-ı 

muĥārebede (10) bulunan ķaryeleri taĥaffuž ĥālinde muĥāfaža ve taǾarruż ĥālinde 

żabŧ ü muǿāħaźe (11) eylemege saǾy olunması egerçi mühimm ise de ĥadden 

ziyāde anlar ile meşġūl (12) olmaķ ve başķa yerde istiǾmāl olunsa fāǿideleri olması 

mümkün olan bir çoķ (13) Ǿasākiri meźkūr ķaryelerde bıraķmaķ lāzım gelmez 

ammā ufaķ ormanlar Ǿasākiri (14) āteşlerden ĥıfž u śıyānet ve icrā olunan ĥarekātı 

ketm u iĥfāya müsāǾade (15) ve ruħśāt u ħuśūśan süvārį Ǿasākiriniŋ ĥareketlerini 

ĥimāye ve ĥirāset (16) itdiklerinden nāşį onlara mālik olan orduya Ǿažįm-i mesned 

u penāh bulunduķları (17) derkār olmaġla meźkūr ormanlarıŋ żabŧ u tesħįrine ne 

ķadar saǾy u ihtimām (18) ķılınsa birü digeri vardır. 

(19) Mādde-i Ŝelāŝe 

(20) Süvāri Ǿasker beyanındadır (21) Bir ser-Ǿaskeriŋ süvāri Ǿasākirini ordusunda 

bulunan nüfūs-ı Ǿaskeriyeniŋ (22) gerek Ǿaded ü keŝreti ve gerek nevǾi ve keyfiyeti 

bābında Ǿadāya nisbetle olan derece-i (23) ķuvvetine göre istiħdām eylemesi 

kāǾideden olub bir ordunuŋ süvārį  
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[98] Ǿasākiri aǾdānıŋ atlularından her çend ednā olsa bile lāyıķıyla idāre (2) ve 

istiǾmāl olunur ise büyük ħıdmetler vücūda getürmege fırśat-yāb (3) olacaġı derkār 

oldıġından bu Ǿasākiriŋ mevķiǾinde ve vaķtinde istiǾmāl (4) olunmasına diķķat 

ķılınmaķ ve Ǿasākir-i mezbūre hem ne ķadar aǾlā olur ise daḫi piyāde (5) 

Ǿasākiriniŋ muǾāvenet ve mužāhereti olmadıķca yalŋız başına bir mevķiǾin ĥıfž (6) 

u ĥirāsetine muvaffaķ olmayacaġı daḫi maǾlūm olmaķ mühimmdir. Süvārį (7) 

Ǿasākiriniŋ ħıdmet ü meǿmūriyetleri žafer u nuśretiŋ taĥśįline vesįleler (8) virmek 

ve üserā ve ġanāyim żabŧıyle žafer u nuśreti kemāle irişdirmek ve aǾdāyı (9) taǾķįb 

itmek ve bir śıķılmış ŧarafa imdād yetiştirmek ve źedelenmiş düşman (10) piyāde 

Ǿasākirini külliyen varŧa-i hezem u perįşaniyyete ilķā itmek ve piyāde Ǿasākiriyle 

(11) ŧoplarıŋ ĥareket-i ricǾatlerini örtmek oldıġından işte süvārį (12) Ǿasākirine 

mālik olmayan ordunuŋ büyük žafer u nuśretleri taĥśil itdigi (13) nādir ve 

ricǾatleriniŋ beġāyet śaǾb u müteǾassir olması bundan neşǿet itmiş (14) oluyor. 

(15) İntižām ve tertįbi birinde olan ĥiźāsı aǾdā üzerine süvāri Ǿasākiri ne ķadar 

(16) hücūm ider ise hįç olmaz ise biraz uzaķdan olsun piyāde Ǿasākiriniŋ (17) 

iǾānesi olmadıķça meźkūr süvārį Ǿasākiriniŋ ħod-be-ħod žafer (18) u nuśretiŋ 

taĥśįline muvaffaķ olamayacaġı mücerreb ve ŝabitdir. Egerçi baǾżen (19) süvārį 

Ǿasākiriniŋ yalŋız başına hücūm itdirilmesi daḫi įcāb itdigi (20) vāķiǾ olur ise de 

bu miŝillü hücūm-ı ŧarafeyn-i piyāde Ǿasākiri birbirleriyle (21) ŧutuşub müđāreb 

iderler iken vuķūǾ bulur ise daha ziyāde fāǿidesi (22) olur binā’enǾaleyh yalŋız 

süvārį Ǿasākiriniŋ piyāde leşkerine ġalebe ve tefevvuķı (23) olmayub mekr-i 

yaġmur veyāħūd ķarıŋ keŝret-i nüzūliyle meźkūr piyāde Ǿasākiriniŋ 

[99] silāĥları ıślanub āteşinden maĥrūm bulunur ise faķaŧ ol zamān süvārį (2) 

leşkeri başbaşına piyāde Ǿaskerine ġālib ü fāǿiķ olabilür. 

(3) Süvārį  Ǿasākirini ne zamān ve ne vechile hücūm itdirmek münāsib olacaġı (4) 

ħuśūśı ser-Ǿaskeriŋ nažar u mülāĥažasına ve muĥārebeniŋ resm-i maķśadına (5) ve 

aǾdānıŋ ĥarekātına ve cümlesi taǾdād idebilmek ġayr-i mümkün olan daha biŋ (6) 

ķadar umūr u keyfiyātına menūŧ olub bunlarıŋ ziyāde meşhūr ve maǾlūm olanları 

(7) ber-vech-i ātį beyān u taǾrįf olunur. Şöyle ki düşmanıŋ ŧoplarını żabŧ itmek ve 

(8) piyāde ķollarına bir mevķiǾ-i maŧlūbeyi tesħįr eylemelerini teshįl eylemek içün 

(9) süvāri Ǿasākiri maǾrifetiyle büyük hücūmlar icrā olunur ise de bu dürlü (10) 

hücūmlarıŋ fiǾil ve ŝemereleri ķalįlü’l-müdde olub laĥžā-i vāĥįdede hem ĥāśıl (11) 

ve hem zāǿil olduķlarından aǾdā ŧavranub meźkūr süvārį Ǿasākirini ŧard (12) ü 

perįşān itmezden evvelce mezbūr fiǾil ve ŝemereleri taĥśįl itmek içün piyāde (13) 
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Ǿasākiriniŋ źikr olunan hücūmlara muǾāvenet itmege ĥāżır u amāde bulunması 

(14) lāzımdır. Bundan başķa ŧop veyāħūd tüfenk āteşleriyle zedelenmiş olan (15) 

aǾdānıŋ piyāde Ǿasākirini bütün bütüne bitürmek içün bunlarıŋ üzerine ve daḫi 

(16) aǾdānıŋ süvārįlerini meydān-ı muĥārebeden ŧard u tebǾįd itmek ve baǾdehu 

piyāde (17) Ǿasākiriniŋ üzerine dönüb ĥamle eylemek içün meźkūr süvārįleriŋ 

üzerine (18) büyük hücūmlar itdirilür ve keźalik ĥiźā-yı aǾdanıŋ üzerine piyāde 

Ǿaskeri  (19) öŋünden hücūm ider iken süvārį leşkerini ĥiźā-yı mezbūreniŋ üzerine 

(20) verāden hücūm itdirmek daḫi münāsib olur. Zįrā bu vechile hücūm (21) 

itdirilen süvārį leşker-i düşmanıŋ içine giremeyüb girüye (22) püskürtdirilür ise 

dört naǾl gelüb ordusına Ǿavdet u ilticā (23) ve eger hücūmına muvāfıķ olur ise 

aǾdā ordusını perįşān idüb külliyen varŧa-i  

[100] helāk u telefe ilķā itmesi eshel olur ve başında bulunan ser-gerde anı güzelce 

(2) ķullanub baśįret üzre ŧavranur ise düşmanıŋ verāsında bulunmasıyla (3) 

ordusundan ķaŧǾ u tefrįķ olunmaķ tehlikesinden daḫi emįn u maĥfūž (4) bulunur. 

(5) Ordu taĥaffuž ĥāletinde iken üzerine düşman Ǿasākiri gelüb ĥiźālara (6) 

yanaşmış ve ĥiźālarıŋ içine girmege yaķlaşmış veyāħūd hemān bir ŧarafdan (7) 

sükūn bulub girmiş bulundıġı zamān daḫi süvārį Ǿasākiri vaķtini (8) alub meźkūr 

düşmanıŋ üzerine güzelce hücūm ider ise maślaĥatı (9) taǾmįre yaǾni maġlūbiye 

nişānlarını ġālibe şāǿibelerine tebdįl u taġyįre  ķādir (10) ve iş bu ilk hücūmlarıyla 

düşmanıŋ şįrāze-i ġayret ve nižāmına įrāŝ-ı ħalel ide (11) bilür ise bütün bütüne 

helāk u hezįmete sebeb olabilmege muķtedir ola(12)caġı bāhir ve daḫi ordu 

cemāǾatlerine maħśūś olub dāǿima maǾiyyetlerinde refāķat (13) iden süvārį 

Ǿasākiri düşmanıŋ ĥarekātında bir sehv u ħaŧāsı žuhūr (14) itdigi zamān fırśat-yāb 

olmaķ veyāħūd semt-i ricǾate yüz çevirdigi vaķt (15) bozġınlıġını artırmaķ içün 

düşman-ı meźkūruŋ üzerine der-ān-ı ĥāl hücūm (16) u iķtiĥām ider ise ħaylį iş 

becerebilecegi bedįhį ve žāhirdir  

(17) ǾAsākir-i süvārįyānıŋ ne vaķt hücūm itmeleri münāsib oldıġı bālāda źikr (18) 

olundı. Ancaķ ne gūne hücūm eylemeleri lāzım gelecegi ħuśūśını her ĥālde (19) 

hücūmdan murād maślaĥat ile birŧaķım ĥālāt-ı sāǿireye menūŧ u vābeste (20) 

olındıġından pūşįde ve nihān olmalıdır ki ŧabanca ile hücūm idüb (21) çarħalaşmaķ 

faķaŧ dış ķaraķollara veyāħūd otlaķçı miŝillü hücūmlara (22) ve piyāde Ǿasākirini 

taǾcįz idüb āteşlerini tüketdirmek ve bu vechile daha (23) ziyāde şiddetlü ve 

ķuvvetlü taśmįm olunan aśl büyük hücūma müsāǾade eylemek içün 
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[101] süvārįyān-ı ħafįfeniŋ icrā eyledikleri saħte ĥamlelere göre münāsib olur (2) 

ve bir süvārį Ǿasākiri diger süvārį Ǿasākiri üzerine hücūm eyledikde (3) meźkūr 

hücūmı şiddet üzere olur ise ol bir Ǿasākire ġālib ü fāyiķ gele (4) cegi žann 

olunmalıdır. Zįrā bu miśillü ĥāllerde tefevvuķ u ġālibiyyet Ǿasākiriŋ (5) ittiĥād u 

ve metānet ü nižāmı üzre bulunmasına mevķūf oldıġından böyle ittiĥād (6) ve 

nižām üzre olan hücūmlar içün muǾtedil dört naǾlden veyāħūd elgārdan (7) aǾlā 

reftār olamaz ammā otlaķcılar śūretinde olan hücūmlar bunuŋ ħilāfı (8) olub bu 

vechile muĥārebe itmek bedevilere Ǿādet olmuş ve bu ĥuśūśda (9) bunlar milel-i 

sāǿireden ziyāde mahāret ü şöhret bulmuş olduķlarından nāşį (10) meźkūr 

hücūmları anlar gibi icrā itmek münāsib olur iş bu otlāķcılar siyāķında (11) 

hücūmlar ricǾat ü perįşāniyyet üzre bulunan gerek piyāde ve gerek süvārį (12) 

Ǿasākirine ķarşu ġāyet muvāfıķ gelür ve daḫi bir ser-Ǿasker aǾdānıŋ ne (13) heyǿet 

ve śūretde bulundıġını keşf itmek murād itdiġi vaķt istiǾmāl (14) olunur. YaǾni 

ser-Ǿasker evvel vaķt münāsib Ǿadd itdigi maĥallin üzerine ŧoġrı (15) bir ķac orŧa 

süvāriyān-ı ĥafįfe Ǿasākirini otlaķcılar śūretinde (16) śaldırub ve bunlara imdād 

içün verālarına diger birķaç orŧa süvārįyānı (17) śafbeste-i ŧabur olmaķ üzre taǾyįn 

ve tertįb idüb kendüsi daḫi (18) meźkūr otlaķcılar çarħalaşaraķ düşmanı girüye 

sürer iken ŧaleb (19) eyledigi ħuśūśātı keşf u teşħįś itmege saǾy u ihtimām eylemek 

ve źikr (20) olunan otlaķcılar her ne ķadar düşmanıŋ üzerine öŋden hücūm iderler 

ise (21) daḫi çarħalaşur iken dāǿimā merķūm düşmanıŋ yanlarıyla verāsını ele 

geçirmege (22) ve hücūm vaķtinde esįr ŧutmaķ ķaydına düşmeyüb hemān 

silāĥlarını boşaldaraķ (23) ve ķılıc ve mızrāķ çalaraķ ziyāde itlāf-ı nüfūs itmege 

diķķat itmek ve imdādları içün  

[102] verālarında bulunan Ǿasākiriŋ ŧoplayamayub bıraķmış oldıġı esirler bulunur 

(2) ise hücūmdan Ǿavdetleri zamānında olub berāber getürmek lāzımdır. MaǾlūm 

(3) ola ki Ǿasākir-i piyādegānıŋ śūret-i tertįbleri bābında sābıķan źikr u beyān (4) 

eylemiş oldıġımız ħuśūśāt-ı ātįde taǾrįf idecegimiz maĥv ü iŝbātlar ile (5) Ǿasākir-i 

süvāriyān ĥaķķında daḫi düstūrü’l-Ǿamel ŧutulmaķ mümkündür. 

(6) Evvelā şaŧranc śūretinde ŧabur açmış olan ĥiźālarıŋ açıķ yerleri çoķ (7) 

bulundıġı sebebiyle derūnlarına aǾdā atlusı girüb orŧalarıŋ yanlarını (8) ele geçirir 

ise Ǿažįm tehlike ve mażarratıŋ vuķūǾı der-kār oldıġından iş bu (9) tertįb-i ŧabur 

açmış olan Ǿasākir-i piyādegān içün her çend nā-münāsib ise de (10) Ǿasākir-i 

süvāriyāna göre tertįb-i meźkūr Ǿādetā düz ŧabur açmış olan (11) ĥiźālarıŋ 

tertįbinden çoķ ziyāde münāsib olur. Ammā hücūm ķolları śūretinde (12) olan 

piyāde Ǿasākiri aǾdā süvārisi her ne ŧarafdan gelür ise gelsün (13) kendülerini 
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muĥāfaža idebilecekleri ĥasebiyle źikr oldıġı üzre hücūm (14) ķolları śūretinde 

bulunan Ǿasākir-i piyādegān ĥiźāları içün (15) daḫi şaŧranc tertįbi tecvįz olunur. 

Süvāri asākiri gerek şaŧranc (16) śūretinde ve gerek Ǿādetā düz ŧabur heyǿetinde 

olsun hücūmda mužaffer ola (17) mayub girüye dönmege mecbūr bulunduķları 

zamān ne derecelerde seyr-i (18) serįǾa ile dönmek Ǿādetleri oldıġı mulāĥažasıyla 

Ǿasākir-i mezbūreniŋ (19) hiźāları birbirinden taķrįben dört beş yüz ħaŧve uzaķ 

bulunmasına ve iş bu (20) buǾdun bundan eķall olması şaŧranc tertįbinde cāǿiz ise 

de düz ŧabur açmış (21) olan ĥiźālarda aślā cāǿiz görülmediġi ħāŧırda ķalmasına ve 

daḫi ikinci ĥiźānıŋ (22) hįçbir zamānda düz ŧabur açmış bulunması tecvįz 

olunmayaraķ birinci ĥiźā bozılub (23) döner iken perįşāniyyet virmeksizin 

śavuşması mümkün olsun deyü meźkūr  

[103] ikinci ĥiźāda ikişer orŧalıķ aralıķlarıŋ açıķ bulunmasına ve iş bu ikişer (2) 

orŧalıķ aralıķlarıŋ bulunması içün meźkūr orŧalarıŋ her bir alayıŋ nihāyetini (3) 

üzerine ķol olub devirmesine iǾtinā ve diķķat olunması ehemm-i mehāmdan 

śayılur. (4) Ŝāniyen vasaŧın üzerine hücūm ķollarınıŋ tertįbi Ǿasākir-i süvāriyānda 

alayca (5) ve Ǿasākir-i piyādegānda faķaŧ orŧacaķ olmaķ ve ŝāliŝen Ǿasākir-i 

süvāriyāndan (6) müretteb olan hücūm ķolları Ǿasākir-i piyādegāndan tertįb olunan 

ķollar gibi (7) ŧar olmaları hįçbir vaķtde tensįb olunmadıġına mebnį orŧalara 

ķoldan (8) çıķub hücūm itmege meydān ķalsun deyü meźkūr süvāri ķolları orŧa (9) 

boyunca tertįb olunmaķ iķtiżā ider. İş bu ķollarıŋ orŧa boyunca olmalarını lāzım 

(10) gördügimiz muĥārebeye gönderildikleri zamān içün oldıġı müstaġnį Ǿani (11) 

’l-įżāĥdır amma muĥārebeye yaǾnį hücūm göndürülmeyüb ĥiźānıŋ verāsında (12) 

ve düşmanıŋ gülleleri oħşamayacaġı bir siper arķasında veyāħūd uzaķ (13) yerde 

cāy-gįr-i istirāĥat bulunurlar ise az yer żabŧ itmek ve hücūm-ı Ǿazįmetlerinde (14) 

ķatǾ idecekleri mesāfeyi taķśįr u taķlįl eylemek içün meźkūr ķolları (15) daha 

ziyāde ŧar itmek cāǿiz olur. 

(16) RabiǾan yandan olan yaǾnį yanlar üzerine idilen hücūmlar birbirine ķarşu (17) 

ceng u cidāl iden Ǿasākir-i piyādegāndan ziyāde Ǿasākir-i süvāriyān ĥaķķında ĥavf 

(18) u ħaŧarnāk olduķlarından meźkūr Ǿasākir-i süvāriyān ĥiźāsınıŋ nihāyetlerine 

(19) bölükçe tedrįci tertįbi üzre birķaç Ǿaded süvāri orŧaları naśb u vażǾ (20) 

olunsa gerekdir. Şunuŋ içünki ĥiźā-yı merķūmeniŋ yan ŧarafından aǾdā gelüb (21) 

taǾcįz u tasalluŧ ķaśdlarını gösterecek olur ise meźkūr bölükler iķtiżāsına (22) göre 

ya bir saġa veyāħūd bir śola dönmek ĥareketiyle derĥāl merķūm aǾdāya (23) ķarşu 

ŧabur śūretine girüb muķābele ve ĥiźā-yı mezbūreyi tasalluŧdan ĥıfž  
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[104] ve ĥimāye eylemeleri mümkün ola.  

(2) ǾAsākir-i süvāriyānıŋ birbirlerine ķarşu olan ġavġāları Ǿumūmį olaraķ Ǿādet (3) 

olmuş olan iki ķāǾide cārį ve vāķiǾ olub birisi budur ki Ǿasākir-i (4) mezbūreniŋ 

hücūm iden birinci ĥiźāsı ister er ve ister gic olsun muŧlaķā (5) tekrār girüye 

dönmege mecbūr bulunacaķdır. Zįrā źikr olunan hücūmı ne ķadar (6) eyü itmiş 

oldıġı farż olunsa bile aǾdānıŋ aŋa birŧaķım tāze süvārį (7) orŧalarını taķdįm iderek 

meźkūr birinci ĥiźāyı ikinci ĥiźānıŋ arķasına (8) dönüb tecemmuǾ itmege mecbūr 

idecegi aġleb-i iĥtimāldir. Diger ķaǾide daḫi (9) şudur ki ŧarafeyniŋ Ǿasākir ve 

sergerdeleri müsāvį derecede bahādır ve māhir (10) olduķları ĥālde ķanġı sergerde 

ħitām-ı maślaĥat içün iĥtiyāŧā birķaç (11) orŧa Ǿasākiri ayruca mevcūd müheyyā 

ŧutub bunları kendi (12) ĥiźāsıyla muđārabeye meşġūl olan düşman ĥiźāsınıŋ 

yanları üzerine (13) vaķt-i münāsebeti bularaķ hücūm itdirir ise žafer u nuśreti ol 

sergerde (14) taĥśįl itmiş olacaġı şekk u iştibāhdan Ǿārįdir. Pes ķāǾideteyn-i (15) 

mezbūreteyniŋ netįceleri güzelce mülāĥaža ve muŧālaǾa olunur ise bir cesįm-i (16) 

süvāri cemāǾatini ġavġāya ne tertįb u uśūl üzre getürmek lāzım gelecegi (17) bi’ŧ-

ŧabiǾ derk u istidlāl olunacaġından şübhe yoķ ise de cemāǾat-i (18) meźkūreniŋ her 

ne tertįb u uśūle vażǾ olunması taśvįb olunur ise (19) olunsun düz ŧabur açmış 

ĥiźālarıŋ taĥrįk ve idāre ve istiǾmālleri Ǿasįr (20) ve birinci ĥiźā bozılub dönek ider 

ise bunuŋ perįşāniyyeti ikinci ĥiźāya daḫi (21) sirāyet u teǿŝįr ideceginden cesįm-i 

süvārį cemāǾatlerini źikr olundıġı (22) vechile Ǿādetā ŧabur açmış ĥiźālar tertįbine 

ķomaķdır. Ķatı çoķ ĥaźer u iĥtirāz (23) olunması vācibātdandır.  

[105] Mādde-i RābiǾa 

(2) Topcı Ǿasākiri źikrinde ve piyāde ve süvāri ve topcı Ǿasākiriniŋ (3) bi’l-iştirāk 

śūret-i istiħdāmları beyānındadır. (4) ǾAsākir-i ŧopcıyān gerek taǾarrużda ve gerek 

taĥaffužda olsun ĥāliteyn-i (5) mezbūreteyniŋ ikisinde daḫi musāviyet üzre mehįb 

ü maħūfdur. Zįrā (6) taǾarrużda bir büyücek batarya eyüce ķullanılur ise ĥiźā-yı 

aǾdāya tezelzül (7) ve ħasārat ve ĥiźā-yı mezbūre üzerine hücūm iden Ǿasākire anı 

bütün bütün (8) perįşān münhazim eylemelerine sühūlet ve taĥaffuž maślaĥatında 

istiħdām olunur (9) ise batarya-i meźkūre hücūm iden aǾdāya uzaķdan įrāŝ idecegi 

đarb (10) ü mehābetinden başķa yaķından śalķım menzilinde gösterecegi ziyān ve 

dehşetiyle (11) daḫi muĥāfažası maŧlūb olan mevķiǾa ķuvvet ve metānet virdigi 

erbāb-ı (12) tecārib Ǿindinde maǾlūm ve müsellem ise de muĥārebelerde cengin 

ŧavr u śūreti (13) ve zemįniŋ aĥval ve heyǿeti ve aǾdānıŋ vażǾ u ĥareketi miŝillü 

ĥāletler bir ķarārda (14) olmayub ān be ān televvün ve taġayyür itmekde 
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olduķlarından nāşi Ǿasākir-i ŧopcıyānıŋ (15) her bir aǾmāl ü faǾāli Ǿasākir-i 

sāǿireniŋ aǾmāl u efǾāline bir derece de tābiǾ (16) ve merbūŧdur ki ceng günlerinde 

Ǿamel u ĥareket itmeleri lāzım gelece (17) gini Ǿalā vech-i’t-taĥķįķ beyān u taǾrįf 

idebilmek geregi gibi müşkil (18) u müteǾassir Ǿadd olunur. MaǾ-źalik bir miķdār 

Ǿasākiriŋ bir ŧarafa meǿmūren Ǿazįmeti (19) sebebiyle ħālį ķalan aralıġı temliye 

itmek ve bu vechile rū-be-rū pįş-gāhda bulunan (20) aǾdāyı bulundıġı yerde żabŧ 

eylemek içün meźkūr ħālį ķalan aralıġa (21) bir çoķ ŧoplarıŋ tertįb ve taǾbiye 

ķılınması baǾżı kerre cāǿiz olacaġı āşikār (22) ve ammā esās meŝābesinde olan 

sāǿir ķavāǾid-i merǾiyyeleri Ǿalā ķadri’l-mekān-ı (23) ātįde źikr ü eşǾār olunur. 

[106] Evvelā taǾarruż maślaĥatında nereye ziyāde ĥamle ve tasalluŧ olumaķ 

muśammem ise oraya (2) miķdār-ı kifāye ŧoplar cemǾ olunub bunlarıŋ āteşleri 

đarbıyla ĥiźā-yı aǾdāya (3) įrāŝ-ı żaǾaf ü perįşāniyyet ve bu vechile gerek piyāde 

ve gerek süvārį Ǿasakiriniŋ (4) hücūmlarına imdād u muǾāvenet ķılınmaķ lāzımdır. 

(5) Ŝāniyen źikr olunan ŧoplardan başķa hücūm ķollarına refāķat ve muǾāvenet (6) 

itmek içün maǾiyyetlerine ħafįf piyāde bataryalarından māǾadā kifāye idecek (7) 

ķadar süvārį batarya ŧoplarınıŋ daḫi taǾyįn ķılınması muķteżįdir. Ancaķ (8) ħafį 

olmayaki hücūm vaķitlerinde meźkūr piyāde ŧoplarını çoķ ilerüye (9) śalmaķ iķtiżā 

itmez. Hemān meźkūr ķollar ile berāber gitmeksizin gülleleri maķśad-ı (10) 

maŧlūbeye ayrışacaķ ķadar uzaķ bir maĥallde tevfįķ olunub işletdirilseler (11) daha 

güzel olur. 

(12) Ŝāliŝen iķtiżā iden maĥalle serįǾan imdād üleşdirebilmek içün süvārį batarya 

(13) larınıŋ hįç olmaz ise nıśfı ķadarı iĥtiyāŧa ayruca ĥāżır u müheyyā bulunması 

(14) lāzımeden oldıġını sābıķan źikr itmişiz. İmdi iş bu iĥtiyāŧen ĥāżır u müheyyā 

(15) bulunacaķ süvārį bataryalarınıŋ her bir cihete devr u ĥareket idebilmeleri (16) 

āsān olacaķ bir mekşūf zemįnde vażǾ u tertįb ķılınması ve daḫi ŝābit (17) duracaķ 

bataryalar içün düşman atlusunuŋ hücūmlarından emįn olaraķ (18) fiǾil ü teǿŝįrleri 

ziyāde olacaķ mevķiǾden aǾlā mevżuǾ olmayacaġını (19) muķaddemā işrāb itmiş 

oldıġımızdan iş bu ħuśūśa bilā-ihmāl riǾāyet (20) ve ihtimām olunması muķteżįdir. 

(21) Rabiʻan taĥaffuž üzre bulunan ordunuŋ bataryaları egerci bir yerde müctemiǾ 

(22) durmayub ĥiźānıŋ her bir ŧaraf u cihetlerinde münteşir bulunurlar ise de (23) 

düşmanıŋ ŧavr u ĥareketlerine diķķat birle nereye ziyāde ŝıķlet gösterir ise  
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[107] ve nereye duħūl itmege sühūlet bulur ise meźkūr bataryalar daḫi oraya (2) 

ŧoġrı nişān idüb āteş itmeleri iķtiżā ider.  

(3) Ħāmisen düz śaĥrada veyāħūd cüzǿįce māǿil olan şol bir maĥallde mevżūǾ (4) 

olan toplarıŋ gerek ŧoġrıdan ŧoġrıya ve gerek sekdirme endāħt olunan (5) gülleleri 

ziyāde teǿŝįr idecegi ve daḫi aġızları bir ŧarafa ŧoġru müteveccih (6) bulunan 

ŧoplarıŋ ziyāde ziyān u żarar virecegi geçenlerde źikr olunmuş olmaġla (7) işbu 

mehāmıŋ ferāmuş olunması lāzımdır.  

(8) Sādisen muĥārebe ŧopçularınıŋ eħaśś-ı meǿmūriyetleri düşmanıŋ bataryalarına 

(9) cevāb virmek olmayub belki meźkūr düşmanıŋ Ǿasākir ĥiźālarına įśāl-i (10) 

ħaşārat eylemege diķķat eylemeleri ehemm-i ferāǿiż źimmetlerden oldıġı 

tenbįhiniŋ źikrį (11) her çend sābıķda mürūr itmiş ise de iş bu tenbįhi berā-yı 

teǿkįd tekrār ideriz (12) ve daḫi aǾda ŧoplarına çoķ ruħśat virmemek içün anları 

taǾcįz eylemek (13) üzre baǾżen meźkūr ŧoplarıŋ üzerine āteş idilmesi cāǿiz ise de 

batarya (14) larıŋ bir ŝülüŝi źikr olunan düşman ŧoplarınıŋ üzerine đarb itmege 

taǾyįn ķılınur (15) ise hem-ĥāl iki ŝülüŝi daḫi aǾdānıŋ süvārį ile piyāde Ǿasākiri 

üzerine (16) istiǾmāl ve tevcįĥ ķılınması muŧlaķā mühimm oldıġını iħŧār eyleriz. 

(17) SābiǾan aǾdā-i ŧabur açmış ĥiźālar śūretinde ilerüye ŧoġrı gelmekde (18) olur 

ise berü ŧarafıŋ bataryaları meźkūr ĥiźāları muķarrā süvārį āteşleriyle (19) istiķbāl 

itmeleri aǾdāya ziyāde mūceb-i ħasārat ve eger meźkūr bataryalardan (20) birķaçı 

źikr olunan ĥiźāları yanlarını ele geçirüb dökmege muvaffaķ (21) olur ise bu daḫi 

aynı niǾmet olub aǾdāya mevrūŝ-ı hezįmet olacaġı (22) bį-iştibāhdır. (23) Ŝāmįnen 

eger źikr olunan aǾdā ķollar tertįbinde gelür ise ol zamān meźkūr  

[108] ķollarını gülle ve dānelere boydan boya nişāne itmek içün ŧoplarıŋ aġızları 

(2) ŧoġrı źikr olunan ķollarıŋ öŋlerine nişān idilmesi lāzım ise de (2) baǾżıları daḫi 

ķollarıŋ yanlarından veyāħūd verālarından maķarr-ı eśvārı āteşleriŋ (3) icrāsıyla 

meşġūl olsalar fāǿideden ħālį olmaz. Zįrā oradan gelen gülle (4) leriŋ Ǿasākire ne 

mertebelerde ħavf u dehşet virdiklerini taǾrįf ile taśavvur itmek (5) ġayr-i 

mümkündür. Bināǿen ħafįf ŧoplardan birķaç danesi herçi bādābād deyüb (6) 

aǾdānıŋ yanları üzerine śaldırsa bu miŝillü cesāret ŝemeresiz olmayacaġı (7) pek 

meǿmūldür. 

(8) TāsiǾan bataryalarıŋ dāǿimā piyāde veyāħūd süvārį Ǿasākiriniŋ zįr-i sāye-i (9) 

ĥimāyelerinde bulunmaları muķteżį ve meźkūr bataryalarıŋ yanları daḫi baǾżı 
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mevāniǾa (10) müstenid ü müttekį olmaları fāǿideyi müǿeddā oldıġı egerçi ŝābit ü 

Ǿayān (11) ise de bu ķāǾideye her-bār riǾāyet itmek mümteniǾ ve düşvār olub baǾżı 

(12) ĥālātda ķāǾide-i mezbūreniŋ terk ü ibŧāli lāzım geldigi mechūl olmalıdır. 

(13) ǾĀşiran bataryalarıŋ üzerine düşman atlusı hücūm ķaśdıyla geldigi zamān 

(14) ŧopcılar şaşırmayub ve beyhūde yere ķorķmayub hemān ŧoplarını ibtidālarda 

(15) gülle ile ve śoŋralarda śalķım ile doldıraraķ mümkün oldıġı ķadar çoķ müddet 

(16) āteşfişānlık itmege muķayyed ve müctehid olmaları ve bu eŝnāda meźkūr 

bataryaları (17) ĥimāye eylemege meǿmūr olan piyāde Ǿasākiri daḫi evvelā esb u 

bārgįrleri (18) ve baǾdehu ŧopcıları derūnlarına alub ĥıfž itmek içün meźkūr 

bataryalarıŋ (19) ķurbunda ve murabbaǾ ķalǾa śūretinde ĥāżır müheyyā durumları 

muķteżiyātdandır. (20) Ħafį olmaya ki źikr olunan piyāde Ǿasākiri ŧoplarıŋ 

verāsında ise (21) śūret-peźįr olacaġı ķalǾayı bataryanıŋ imtidād-ı muvācehesine 

mütenāsib (22) u münāsib olan müsteŧįl resminde ve eger Ǿasākir-i mezbūre 

meźkūr ŧoplarıŋ 

[109] yanı başlarında ise Ǿādetā murabbaǾ şeklinde teşkįl u tertįb eylemesi daha 

ziyāde (2) münāsib olur. 

(3) Ĥādį Ǿaşer āteşe pek uzaķdan başlamaķ şarŧıyla mümkün oldıġı ķadar (4) çoķ 

zamān āteş-bāzlıķ idilmesine saǾy u ihtimām olunması her dāǿim muķteżį ise de 

(5) Ǿale’l-ħuśūś bataryalarıŋ üzerine düşmanıŋ piyāde Ǿasākiri hücūm itdigi (6) 

vaķt daha ziyāde mühimm u lāzımdır. Zįrā ŧopcılar źikr olundıġı vechile lāyıķıyla 

(7) ĥimāye ķılındıķları śūretde meźkūr piyāde Ǿasākiriniŋ vurūd u vuśūlünden (8) 

evvelce siperlenüb śaķlanmalarına vaķt bol bol müsāǾade ider ve meźkūr (9) 

ŧoplarıŋ āteşi ile aǾdā piyādesi zedelenüb mütezelzil olur ise (10) bütün bütüne 

derekāt telef u helāka dūçār ķılınmasıçün üzerine piyāde ile süvārį (11) leşkeri 

bi’l-ittiĥād hücūm itdirilmek münāsib olub maślaĥatıŋ bu perseye (12) götürülmesi 

ise Ǿasākir-i ŧopcıyānıŋ himmet u ġayretiyle olmuş olacaġından (13) ve bu miŝillü 

vaķǾalarda vāķiǾ olur. 

(14) Mādde-i Ħāmise 

(15) Ecnās-ı ŝülüŝe yaǾni piyāde ve süvāri ve ŧopcı Ǿasākiriniŋ (16) bi’l-iştirāk 

istiħdāmları (17) beyānındadır. (18) Ecnās-ı ŝülüŝe Ǿasākiriŋ śanǾat istiħdāmı 

Ǿasākir-i mütenevviǾadan her birini (19) berü ŧarafıŋ maķśadıyla düşmanıŋ ķaśdına 

göre münāsib oldıġı vechile (20) zemįnde vażǾ u tensįķ ve cemįǾ Ǿamel u fiǾillerini 
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her biriniŋ keyfiyet ü aĥvāline (21) nisbetle nažm u tevfįk itmek mahāretinden 

Ǿibāret olub iş bu śanǾat u mahārete (22) ve bunları ķuvvetden fiǾile götürülmesi 

yaǾni ĥįn-i iķtiżāda icrā ide 

[110] bilmek içün lāzım gelen ŧabįǾat ve mümārasete mālik u nāǿil olmaķlıġı 

murād (2) iden bir żābiŧ-i aǾžam esfār-ı māżiye ile ĥurūb-ı sābıķayı güzelce 

tetebbuǾ (3) ve muŧālaǾa ve lāsiyyemā çoķ tecrübe ve Ǿameliyāt-ı (4) ĥarbiyyeyi 

reǾyu’l-Ǿayn nažar u müşāhade (5) itmege saǾy u ihtimām (6) eylese gerekdir. 

(7) Temmem 
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2. ASKERÎ TERİMLER 

Aa 

aḳsām-ı erbaǾa-i ḥarbiyye: (Ar.is.t) Savaşın dört kısım, bölümü(2/2-3) 

Ǿaķd u şurūŧ: (Ar.is.t) Anlaşma ve şartlar(16/11)  

aķvāt ve źaħāǿir: Azıklar ve erzaklar (18/10) 

alay: i. (Yun. Alayi < Bizans Yunancası allagion) [Kelime, Bizans ordu 

teşkilatındaki allagion “seferde imparatorun maiyetindeki asker”den dilimize 

girmiş, ayrıca âlây şeklinde Arapça ve Farsça’ya geçmiş, bu telaffuzu ile Osmanlı 

Türkçesi’nde de kullanılmıştır] Orduda iki veya daha fazla taburun birleşmesiyle 

meydana gelen birlik. (87/9, 95/18, 96/2, 103/2, 103/4) (Kubbealtı Lügatı) 

Ǿasker: (Ar.is.) Er. (3/13, 6/21, 12/9, 15/4, 15/8, 15/10, 15/12, 15/13, 15/14, 16/7, 

16/10, 17/10, 22/2, 22/6, 22/7, 22/17, 22/21, 23/5, 23/18, 23/18, 23/19, 24/2, 24/4, 

24/12, 24/17, 25/2, 25/3, 25/4, 25/7, 25/9, 26/2, 26/4, 26/5, 26/6, 27/6, 27/8, 27/8, 

27/15, 28/2, 28/8, 28/21, 29/13, 29/17, 30/5, 30/20, 31/13, 31/22, 33/1, 33/22, 

37/7, 40/17, 46/22, 48/2, 49/7, 49/7, 49/15, 51/9, 52/20, 54/13, 55/4, 57/5, 58/17, 

60/17, 61/4, 64/4, 64/22, 66/14, 66/17, 71/5, 72/12, 74/19, 76/1, 78/12, 78/14, 

78/20, 79/2, 79/3, 79/8, 79/9, 79/12, 80/1, 80/4, 86/1, 86/11, 91/8, 95/6, 96/19, 

96/21, 97/9, 97/20, 97/21, 97/21, 99/2, 99/4, 99/18, 101/12, 101/14) (Devellioğlu 

Lügatı) 

Ǿasākir: (Ar.c.) Askerler, erler (2/3, 2/17, 2/18, 3/9, 7/18, 14/12, 14/21, 15/1, 

15/14, 15/16, 15/18, 15/23, 16/3, 19/5, 19/17, 19/20, 20/20, 22/2, 22/10, 23/7, 

23/20, 23/21, 23/22, 24/3, 24/5, 24/7, 24/11, 24/14, 24/17, 24/17, 26/3, 26/7, 

26/10, 26/11, 26/11, 26/13, 26/15, 26/16, 26/17, 27/3, 27/10, 27/13, 27/18, 23/22, 

23/23, 28/6, 28/19, 29/6, 29/9, 29/20, 30/1, 32/7, 32/11, 32/13, 33/2, 33/100, 

33/11, 33/14, 33/19, 33/20, 34/1, 34/13, 34/17, 34/23, 35/3, 35/7, 37/6, 37/11, 

38/2, 38/7, 39/12, 40/5, 41/7, 41/22, 42/5, 42/8, 42/17, 43/2, 43/4, 43/13, 43/15, 

43/17, 43/18, 44/4, 44/5, 44/10, 44/19, 44/22, 45/3, 45/7, 45/9, 45/10, 45/12, 

45/23, 46/15, 46/19, 47/8, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 48/11, 48/12, 48/13, 48/15, 

48/17, 48/18, 48/20, 48/22, 49/2, 49/10, 49/12, 49/16, 50/6, 50/10, 50/13, 51/11, 

51/11, 51/15, 51/16, 51/18, 52/1, 52/6, 52/8, 53/5, 54/13, 54/18, 55/8, 55/17, 56/1, 

56/8, 56/10, 56/19, 57/1, 57/14, 58/7, 58/21, 59/1, 59/6, 59/7, 59/13, 60/16, 61/6, 
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61/8, 61/16, 61/20, 61/21, 61/23, 62/2, 64/1, 64/9, 65/4, 65/5, 65/8, 66/3, 66/4, 

67/5, 67/19, 67/20, 68/3, 68/5, 68/6, 68/8, 68/9, 68/18, 70/8, 70/13, 70/23, 72/18, 

72/20, 72/23, 73/5, 73/13, 73/14, 75/11, 75/20, 75/22, 75/23, 76/4, 76/10, 77/4, 

77/15, 77/20, 77/23, 78/3, 78/19, 79/4, 79/5, 79/14, 80/7, 80/13, 81/13, 82/6, 82/8, 

82/12, 83/2, 83/3, 84/12, 85/1, 87/8, 88/14, 89/8, 89/16, 89/17, 89/18, 89/19, 

89/23, 90/9, 90/13, 91/2, 91/2, 91/5, 91/7, 91/13, 91/17, 91/19, 91/21, 92/1, 92/2, 

92/3, 92/23, 93/7, 93/16, 93/16, 93/21, 93/22, 94/1, 94/1, 94/6, 94/6, 94/11, 94/12, 

94/13, 94/17, 95/4, 95/23, 96/13, 96/15, 96/18, 96/22, 97/1, 97/3, 97/13, 97/13, 

97/15, 97/21, 98/1, 98/3, 98/4, 98/5, 98/7, 98/10, 98/10, 98/12, 98/15, 9816, 98/17, 

98/19, 98/20, 98/22, 98/23, 99/3, 99/9, 99/11, 99/13, 99/15, 99/17, 100/5, 100/7, 

100/13, 100/17, 100/22, 101/2, 101/2, 101/4, 101/12, 101/15, 102/1, 102/3, 102/5, 

102/9, 102/10, 102/12, 102/14, 102/18, 103/4, 103/5, 103/5, 103/6, 103/17, 

103/17, 103/18, 104/2, 104/3, 104/9, 104/11, 105/2, 105/2, 105/4, 105/7, 105/14, 

105/15, 105/18, 107/9, 107/15, 108/4, 108/8, 108/17, 108/20, 108/22, 109/5,  

109/7, 109/12, 109/15, 109/18, 109/18) (Devellioğlu Lügatı) 

Ǿasākir cemāǾati: asker topluluğu (2/18, 47/8, 64/8) 

Ǿasākir-i güzįde: Seçkin, seçilmiş asker (27/13) 

Ǿasākir-i piyādegān: Yaya askerler (96/22, 102/3, 102/9, 102/14, 103/5, 103/6, 

103/16) 

Ǿasākir-i ŧopcıyān: Topçu askerler (105/4, 105/14, 105/12) 

Ǿasākįr-i vefįre: Çoğu asker (14/4)  

 Ǿaskerįce taǾarruż ṭarįḳiyle iǾlān itdigi ḥarbler: askerî yöntemlerle saldırma 

yoluyla ilan edilen savaşlar. (6/21-22) 

Ǿavdet: (Ar.is.) Dönüş, geri geliş, gidilen yerden dönme (47/10, 48/3, 49/19, 53/11, 

54/14, 99/22, 102/2) (Kubbealtı Lügatı) 

Ǿavdet itdirmek: Döndürmek (47/11) 

Ǿasākir cemāǾatlerini sevḳ ve taḥrįk itmek fenni: asker topluluklarını sevk ve 

hareket ettirmek tekniği. (4. sayfa) 
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aṣḥāb-ı seyf: Kılıç, savaş ehli. Bizzat savaşa katılarak kılıçları ile savaşanlar(2/7-8, 

29/18) 

aṣl-ı muḥārebe (Ar.is.): gerçek, esas, asıl savaş. (2. sayfa) 

Bb 

baǾde’l-Ǿubūr: (a.b.i) Geçişten sonra (50/22) 

bahādır: (Far.is.) Usta savaşçı, cengâver, yiğit, kahraman, cesur (104/9) 

(Kubbealtı Lügatı) 

baśķın: Düşmanı gâfil avlayıp beklemediği zamanda ani olarak üzerine saldırma, 

ansızın hücum etme. (34/12, 89/5, 89/6, 89/6, 89/8, 89/7, 89/11, 89/14, 89/15, 

90/1, 90/3, 90/12, 90/19) (Kubbealtı Lügatı) 

baǾŝ ve tesrįb: Asker yollama ve gönderme (42/17-18) 

başbuġ: Başkumandan, başkan, reis, lider. (58/21) (Kubbealtı Lügatı) 

batarya: (İtal. i)  Topçu sınıfında bir subayın kumandasındaki ağır silâhlardan, 

tüfek, motorlu vâsıta, hayvan ve insanlardan meydana gelen ateş birliği. (70/14, 

79/16, 92/15, 92/17, 92/22, 93/2, 93/4, 93/8, 93/10, 93/12, 93/14, 97/3,105/6,  

105/9, 106/6, 106/7, 106/12, 106/15, 106/17, 106/21, 107/1, 107/8, 107/13, 

107/18, 107/19, 108/8, 108/9, 108/13, 108/16, 108/18, 108/21, 109/5) (Kubbealtı 

Lügatı) 

belāġat-ı Ǿaskeriye: Sözün etkili, güzel ve hitap edilen kimseye, içinde bulunulan 

duruma uygun düşecek şekilde söylenmesi; fasih ve hâle uygun söz söyleme. 

(24/2) 

bi’t-ṭarįḳ-i taǾarruż iḥdāś idilen çengiŋ taḥśįli: saldırı yoluyla ortaya çıkarılan 

savaşın öğrenimi. (6-6) 

bilād ü ķurrā: Beldeler ve köyler (26/10) 

bilād-ı aǾdā: Düşman beldeleri (57/12-13) 

bilād-ı sāǿire: diğer beldeler, diyarlar (6/9-10) 
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bil-iştirāk ṣūret-i istiḫdām:  ortaklaşa kullanılışlarının görünümü. (3. sayfa) 

bozġınlıķ: Bozgun olanın durumu, düzensizlik, perişanlık. (100/15) (Kubbealtı 

Lügatı) 

bölük: Taburu meydana getiren ve öbür birliklerin temeli sayılan askerî birlik. 

(30/19, 103/19, 103/21) (Kubbealtı Lügatı) 

Cc 

cāy-ı ricǾat ve ilticā: Geri çekilme ve sığınma yeri (49/17) 

cedāvil: (Ar.c.) Cedveller, su yolları, listeler (23/6, 30/13) (Devellioğlu Lügatı) 

celādet-rehber: (Ar.Far.b.sf.) Yiğitlik rehberi (78/14) 

cemāǾāt-ı müteferriķa: Zindanda bulunan suçlular. (42/21) 

ceng: (Far.is): savaş, vuruşma  (6/3, 6/8, 15/15, 21/23, 25/23, 26/1, 30/10, 33/18, 

33/21, 56/8, 58/10, 58/11, 62/13, 66/14, 87/8, 88/15, 95/16) (Devellioğlu Lügatı) 

cerįde: (Ar.is.) Resmî dâirelerde önemli olayların kaydedildiği kâğıt veya defter, 

kayıt defteri (31/18) (Kubbealtı Lügatı) 

cevāz: (Ar.is.) Caiz olma, izin, müsaade (11/15) (Devellioğlu Lügatı) 

Çç 

çaba: Bir işi yapmak için güç harcama; harcanan güç, gayret, ceht. (21/2, 23/20) 

(Kubbealtı Lügatı) 

çabalamak: Güç bir işi yapmak, içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak için 

çalışıp uğraşmak, gayret sarfetmek, didinmek. (21/2, 23/20) (Kubbealtı Lügatı) 

çadır: Barınmak maksadıyla ere çakılmış kazıklara keçe, kalın bez, kıl dokuma 

veya deri gerilmek suretiyle açık havada kurulan, kolayca sökülüp taşınabilir 

barınak. (86/3, 88/4, 88/16, 90/2) (Kubbealtı Lügatı) 

çalı dįvar: Çalıdan yapılmış set, duvar. (92/18) 
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çāpük-reftār: (Far.b.sf.) Çabukça, hızlıca giden. (27/11, 52/20) 

çarħa: (Far.is.) Ordunun ileri birliklerinin düşmana karşı giriştiği hareket, düşman 

kuvvetlerini çevirme hareketi (34/15, 34/18, 94/7, 94/11, 96/13, 97/8, 100/21, 

101/18, 101/21) (Kubbealtı Lügatı)  

çarħacı: Yürüyüş hâlindeki ordunun önünden giden en seçkin ileri kuvvet, öncü 

asker (34/15, 34/18, 94/7, 94/11, 96/13, 97/8) 

çeng: (Far.is) El, pençe. (6/6, 72/13) (Devellioğlu Lügatı) 

Dd 

dāǿire-i vācibe-i źimmet: Mesuliyet görevi çevresinde (11/7-8) 

dārü’s-salŧanat: Saltanat kapısı. İstanbul. (30/16) 

defterħāne: (Far.is) Osmanlı Devleti’nde araziye ait bütün kayıtları içine alan tahrir 

defterlerinin saklandığı ve bu topraklara ait muamelelerin yürütüldüğü daire (23/2, 

30/11, 30/16, 30/17, 30/19) (Kubbealtı Lügatı) 

defterħāne-i ĥarbiyye: Osmanlı Devleti’nde savaş kayıtlarının bulunduğu yer 

(30/16) 

defterħāne-i ricāl-i cihādiyye: Askerlerin kayıtlarının bulunduğu yer. (30/17) 

derbend: (Far.is) Dar geçit, boğaz (20/10, 58/1, 68/17, 68/20, 68/22, 69/9) 

(Kubbealtı Lügatı) 

der-beyān-ı tedbįr-i ḥarbiyye: savaşı önleyecek sözler. (5/19) 

der-dest: (Far.is) Tutma, ele geçirme, yakalama (19/18, 29/22) (Kubbealtı Lügatı) 

dest-gįr: (Far.sf.i) Elden tutan (kimse), yardımcı, muin. (6/15) 

dest-i aǾdā: düşmanların eli (16/7) 

döġişmek: Birbirini dövmek, birbirine saldırığ boğuşmak. Savaşmak, çarpışmak 

(33/22) (Kubbealtı Lügatı) 
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dūçār: (Far.sf.) Uğramış, tutulmuş, yakalanmış. (14/6, 16/4, 38/2, 44/6, 53/13, 

63/6, 63/23, 69/19, 71/7, 71/10, 75/9, 77/14, 83/14, 84/22, 85/6, 88/15, 90/10, 

93/3, 94/4, 95/14, 109/10) (Kubbealtı Lügatı) 

dūçār-ı inhizām: Bozguna uğramış (14/6) 

düm-dār: (Far.is.) Yürüyüş hâlindeki ordu birliklerinin güvenliğini sağlamak için 

geriden gelen kuvvet, artçı (34/15, 64/21, 67/22, 68/3, 68/14, 68/23, 69/17, 69/21, 

70/2, 70/5, 70/11) (Kubbealtı Lügatı) 

düvel: (Ar.c.) Devletler (12/4, 14/15, 23/4, 23/6, 30/1, 30/20)  

düvel-i cesįme: büyük devletler (13/15) 

düvel-i mütecāvir: Komşu devletler (30/1, 30/20) 

düvel-i saġįre: küçük devletler (12/4) 

düvel-i sāǿire: Diğer devletler (23/4) 

Ee 

ecnās-ı ŝelāŝe-i Ǿasākir: Askerlerin üç cinsleri. (91/2) 

ele geçirmek: Elde etmek, yakalamak, kazanmak (6/8, 19/19, 38/10, 39/1, 39/2,  

49/20, 57/10, 101/21, 102/8, 107/20) (TDK Yeni Tarama Sözlüğü) 

emr-i bedįhį  ve lāmiǾa: Parlak ve belli olan emir (20/12) 

emr-i cülayy: kahramanlık emri (13/14) 

emr-i müsellem: Yerine getirilmiş emir (47/7) 

endāħt: (Far.is.) Atma, atış. Silah atma (52/9, 93/11, 107/4) (Devellioğlu Lügatı) 

enbār (Ar.is. nibr’den c.): Anbarlar, anbar. (2. sayfa) 

erbāb-ı cihād: savaşçılar, usta savaşçılar (2/8, 24/7, 47/7) 

erbāb-ı ḳalem: kalem sahibi, yazarlar, edipler (2/8) 
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erbāb-ı tedbįr: tedbir sahipleri (2/9, 3/21, 6/18) 

esbāb ü ālāt-ı lāzım: Gerekli olan aletler ve sebepler (23/13-14) 

esbāb-ı muĥāśara: Kuşatma sebepleri (57/10) 

esir: (Ar.sf.) Savaşta düşman eline düşen kimse. *tutsak (102/1) (Devellioğlu 

Lügatı) 

eslāĥa-i ĥarbiye: Savaş silahları (22/8) 

esleĥā ve mühimmāt: Silahlar ve savaş araçları (28/16) 

esliĥa-i dāfiǾa: Yok edici silahlar (29/10) 

esliĥa-i ĥāfıža: Koruyucu silahlar (29/11) 

esliĥa-i nādiriyye: Nadir silahlar (89/9) 

eŝnā-i śulĥ ü śalāĥ: Barış ve huzur zamanı (30/9) 

eŝnā-yı ĥarb: Savaş sırasında (32/15) 

eŝnā-yı muķātele: Çarpışma esnasında (34/2) 

eŝnā-yı şitā: Kışın, Kış mevsiminde (73/19) 

eŝnā-yı taǾķįb: Takip sırasında (68/1) 

eŝnā-yı ŧarįķ: Yolda, Yolculuk sırasında (61/20, 87/16, 87/17, 94/13) 

esvar: (Ar.c.) Kuleler, hisarlar (52/8) (Devellioğlu Lügatı) 

eşkār: (Ar.is. ve s.)Al renkli at. (17/3) (Kubbealtı Lügatı) 

evāmir: (Ar.c.) Buyruklar, emirler (86/6) (Kubbealtı Lügatı) 

evśāf-ı mülkiyye: Memurların vasıfları (23/4) 

evtād-ı ḳūvve: Güçlü direkler (7/12) 
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eyādįǿ-i aǾdā: Düşmanın elleri (66/10) 

eyālet-i mezbūresiniŋ muḥāfaẓası: daha önce adı geçen eyaletin korunması. (7/4) 

Ff 

fenn-i celįl-i muĥārebe: Savaşın büyüklüğünün sanatı 

fenn-i ĥarb: Savaş sanatı, savaş taktiği (2/1, 2/2, 2,5, 2/14, 3/3, 3/8, 3/8) 

fenn-i hendese: Savaş mühendisliği (2/4, 3/2, 32/8) 

fenn-i ĥikmet-i harbiye: Savaş sanatının incelikleri. 

fenn-i ḥikmet-i ḥarbiyyeye: savaşla ilgili sahip olunan teknik. (4. sayfa) 

fenn-i manevra: Savaş hileleri, manevraları (3/3, 32/8, 91/7, 91/10) 

fenn-i muĥārebe: Savaş sanatı, savaş taktiği. (21/20, 32/8, 32/12, 33/12, 33/15, 

33/16, 33/17, 33/22, 34/5, 37/15, 38/5, 50/3, 50/14, 55/18, 67/14, 74/1, 78/22, 

91/11, 91/14) 

fenn-i tedbįr-i ḥarbiyye: savaş önlemlerinin ilmi (2/7, 2/13, 2/17) 

fevc u seriyye: Süvari birliği (89/6) 

fevc-i Ǿaskerį: Asker birliği (46/22) 

fırḳa-i ḳūmāndarine: Kumandan bölüğü (2/10) 

fütūĥāt-ı kesįre: Zarar verilmiş zaferler (16/16) 

Gg 

ġanāyim: (Ar.c.) Ganîmetler, savaşta düşmandan alınan mallar, esirler (98/8) 

(Kubbealtı Lügatı) 

göz yılmaķ: Korkmak (7/22)  
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güleş: İki kişi arasında, birbirlerini yenmek için olanca kuvvetlerini kullanmak, el 

ve ayak oyunları tatbik etmek sûretiyle yapılan ve belli kuralları olan karşılıklı 

mücâdele. Güreş (85/15) (Kubbealtı Lügatı) 

güleşmek: Rakiplerini yenmek için olanca kuvvetini kullanarak, el ve ayak 

oyunları yaparak mücâdeleye girişmek, güreş yapmak (85/15) (Kubbealtı Lügatı) 

gülle: (Fars. i. gūle “yuvarlak şey”) Top mermisi (103/12, 106/9, 107/5, 108/1, 

108/3, 108/15) (Kubbealtı Lügatı) 

Hh 

ĥad: (Ar.is.) Sınır, çizgi (12/3, 16/9, 16/18, 22/14, 31/19, 50/3, 56/22, 64/18, 

97/11)  (Kubbealtı Lügatı) 

ħandaķ: (a. i.) Hendek kelimesinin eski metinlerde rastlanan asıl şekli (92/18) 

(Kubbealtı Lügatı) 

ĥarb: (Ar.is.) Devletlerin birbirleriyle diplomatik münasebetleri keserek yaptıkları 

silahlı çarpışma, savaş, cenk. (2/1, 2/2, 2/5, 2/12, 2/13, 2/14, 2/16, 2/17, 3/3, 3/8, 

3/8, 3/22, 6/22, 7/1, 35/13)  

ĥarb u cidāl: Savaş  (14/16, 19/9) 

ĥarb ü ķıtāle: Savaş ve çarpışma (17/3) 

ḥarb ve ḍarbsız: Savaşmadan (7/1) 

ĥarb-ı taśmįm: Kesin olarak kararlaştırılan savaş (22/13) 

ḥarbiye: Harp işlerine ait, harp okulunun adı, harbiye mektebi (2/3, 2/7, 2/13, 2/17, 

3/4, 3/5, 3/6, 3/6, 3/9, 3/20, 3/21, 6/7, 7/7, 37/5) 

ḥarbiŋ vāḳiǾ oldıġı zemįn: savaşın gerçekleştiği yer. (2/17-18) 

ḥarekāt-ı taǾarrużiyeyi tekŝįr ve tevsįǾ eylemek: saldırı hareketlerini çoğaltma ve 

genişletme. (6/11) 

ḥarekāt-ı taǾarrużiye: Saldırı için hazırlanma (6/11) 
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ḥareket-i mecbūre: Zorunlu, mecbur hareket. (7-5) 

ħāric: (Ar.is.) Bir şeyin veya yerin veya memleketin dışında kalan (10/14, 11/8, 

11/9, 11/15, 12/3, 23/12, 25/14, 29/17, 32/11, 36/20, 41/9, 47/17) (Kubbealtı 

Lügatı) 

ħarįŧa-i ĥesāb: Hesap cetveli (25/13) 

ħasārat: (Ar.c.) Hasarlar, zarar ve ziyanlar (70/10, 77/14, 79/20, 95/3, 105/7, 

107/19) (Kubbealtı Lügatı) 

ḫaṣm: (Ar.is.) Düşman. (6/10, 7/2, 7/6, 7/9, 7/11, 7/14) (Kubbealtı Lügatı) 

ḫaṣmını iḫāfe ve tażyįḳ içün: düşmanını korkutmak ve sıkıştırmak için. (6/11-12) 

ħaŧar: (Ar.is.) Tehlike, güvensizlik (92/10) (Kubbealtı Lügatı) 

ħaŧarnāk: (Ar.Far.b.sf..) Tehlikeli, korkulu, korkunç (56/5, 71/3, 103/18) 

(Devellioğlu Lügatı) 

ħaŧā-yı cesįm: Büyük hata (42/10) 

ħaŧŧ-ı medįd: Çekilmiş hat, sınır (44/1, 73/1) 

ḫaṭṭ-ı muḥārebe: muharebe hattı, muharebe çizgileri. (2. sayfa) 

ħaŧŧ-ı muvāśalet: Varış noktası, sınırı (74/12) 

ħaŧŧ-ı münkeŝir: Kırılmış, ayrılmış sınır (83/17) 

ħaymegāh: (Ar.Far.b.is..) Çadır kurulan yer (33/4) (Kubbealtı Lügatı) 

ħayme-nişįn: (Ar.Far.b.is..) Çadırda oturan kimse, göçebe (90/2, 90/4) (Kubbealtı 

Lügatı) 

hedm eyleme: birl. geçişli f. (Ar. hedm + Türk. etmek, eylemek)Yıkmak, harap 

duruma getirmek. (51/19) (Kubbealtı Lügatı) 

hem-civar devlet: Komşu devletler (6/13, 6/23) 



100 

hem-sāye: (Far.b.is.) Komşu. Aynı gölge altında bulunan, birbirini kollayan, 

yardımlaşan (11/11, 11/15) (Devellioğlu Lügatı) 

hezįmet: (Ar.is.) Büyük ve kesin mağlûbiyet, bozgun, yenilgi (74/22, 77/16, 85/6, 

86/2, 88/14, 88/19, 95/14, 100/11, 107/21) (Kubbealtı Lügatı) 

ħıdemāt-ı cesįme: Büyük hizmetler (28/15) 

ĥıfz u ĥırāset: Koruma (13/14-15, 94/13, 98/5-6) 

ĥıfž u viķāye: Koruma ve kollama (7/17-18) 

ĥıfž-ı nāmūs: Namusunu ve şerefini koruma (27/18) 

ĥikmet-i ĥarbiyye: Savaşın incelikleri (21/22, 22/12, 29/13) 

hindistān: Orta Asya’da bulunan bir devlet.(27/10) 

ħitām-ı maślaĥat: Dirlik ve düzenin son bulması (48/3, 104/10) 

ħiyām: (Ar.c.) Haymeler, çadırlar (18/9, 33/18, 34/6) (Kubbealtı Lügatı) 

ħiźā: (Ar.is.) Bir şeyin karşısı. Bir doğru çizginin devamı ile hasıl olan sıra. (22/2, 

29/2, 50/23) (Kubbealtı Lügatı) 

ḥuḳūḳ-ı ḳadįmesi iddiǾāsıyla hücūm itdigi zamān: eskiden beri olan tanışıklık 

iddiasıyla saldırdığı zaman. (6/23-7/1) 

ĥurūb: (Ar.c.) Harpler, savaşlar (10/5, 18/4, 110/2) (Kubbealtı Lügatı) 

ĥurūb-ı sāǿire: Diğer devletler (10/5, 18/4) 

ḫurūc: (Ar.c.) Çıkma, dışarı çıkma, çıkış (7/11) (Kubbealtı Lügatı) 

ḫuṣūmet: (Ar.is.) Hasımlık, düşmanlık, adavet. (6/15) (Kubbealtı Lügatı) 

ḫuṣūmet olunan devlet: Düşmanlık bulun devlet. (6/15) 

ħuŧūŧ: (Ar.is.) Hatlar, çizgiler. Sınırlar. (35/21, 35/21, 36/17, 36/17, 36/21, 36/22, 

40/11, 40/12, 40/20, 40/23, 41/3, 41/4, 41/8, 41/9, 41/10, 41/12, 41/15, 41/17, 
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43/1, 48/1, 54/17, 59/17, 59/17, 59/21, 59/22, 61/2, 62/15, 63/5, 75/5) (Kubbealtı 

Lügatı) 

ħuŧūŧ-ı Ǿamįķ: Derin sınırlar (41/10) 

ḫuṭūt-ı muḥārebe: savaş çizgileri (2. sayfa) 

ħuŧūŧ-ı müteĥaśśın: Kale sınırları (59/17) 

ħuŧūŧ-ı mütevāśıl: Birleşik sınırlar (35/21, 63/5) 

ħuŧūŧ-ı taǾayyüşiye: Geçinme sınırları, Yaşanılan sınırlar (36/17-18, 36/22) 

hücūm-ı vüsūl: Varış sınırları (53/1) 

ĥükkām ve żubbāŧ: Hakimler ve zabitler (60/19) 

ĥüsāmet: (Ar.is.) Keskin kılıç (11/3) (Devellioğlu Lügatı) 

ĥüsn-i itmām: Güzel bitirme, tamamlama 

ĥüsn-i tertįb: Sıralamanın güzeli 

ḥüsn-i vifāḳ ve muḥabbet: Barış ve sevginin güzelliği 

Iı 

ıṭlāḳ: (Ar.is.) Salıvermek, bırakmak, serbest bırakmak, cezadan kurtarmak (2/5) 

(Kubbealtı Lügatı) 

ıŧlaǾ: (Ar.is.) Bildirme, haberdar etme. (30/21) (Kubbealtı Lügatı) 

İi 

iǾāne: Yardım, imdat (11/17, 13/13, 19/22, 27/16, 37/21, 48/15, 51/13, 56/1, 94/2, 

98/17) 

ibŧāl: (Ar.is.) Hükümsüz bırakma, bozma, feshetme (25/17, 81/19, 90/3, 108/12) 

(Kubbealtı Lügatı) 
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ictiĥād: (Ar.is.) Gücü yettiği kadar çalışma, gayret gösterme (86/17) (Kubbealtı 

Lügatı) 

idāre: (Ar.is.) Gerektiği gibi yürümesi için bir işin başında bulunup düzene sokma, 

şartlarını ayarlayıp çekip çevirme, döndürme, yönetme (7/19, 13/22, 22/4, 29/19, 

61/4, 62/1, 96/18, 98/1, 104/19) (Kubbealtı Lügatı) 

iḫāfe: (Ar.is.) Korkutma, tehdit etme (6/10) (Kubbealtı Lügatı) 

iĥāŧa: (Ar.is.) Bir şeyin etrafını çevime, çevreleme, kuşatma, sarma (32/21, 53/12, 

53/14, 55/22, 83/9) (Kubbealtı Lügatı) 

iħŧār: (Ar.is.) Hatırlatma (16/10, 22/16, 48/20, 50/8, 92/15, 107/16) (Kubbealtı 

Lügatı) 

iĥtimālāt-i ĥarbiye: Savaş ihtimalleri (31/1) 

iĥtiyātiyye-i Ǿasākir: Askerlerin önlem alması (75/20)  

iĥtiyāŧ: (Ar.is.) Olabilecek şeyleri hesâba katarak tedbirli ve ölçülü davranma, 

sakınma (15/13, 26/13, 27/6, 30/3, 62/1, 62/5, 62/12, 63/10, 63/12, 68/3, 75/22, 

75/23, 78/3, 84/11, 85/2, 90/20, 90/21, 92/5, 93/4, 93/8, 94/17, 104/10, 106/13, 

106/14) (Kubbealtı Lügatı) 

iĥtiyātiyye-i Ǿasākir: Askerlerin önlem alması (75/20)  

iĥżār: (Ar.is.) Hazır etme, hazır bulundurma, hazırlama (35/3) (Kubbealtı Lügatı) 

iķrar: (Ar.is.) Gizlemeyip açıklama, itiraf etme.. (16/23) 

iķtiĥām: (Ar.is.) Göğüs germe, karşı durma, dayanma, tahammül etme (79/22, 

100/16) (Kubbealtı Lügatı) 

iķtiżā: (Ar.is.) Gerekme, gerektirme (19/20, 23/3, 23/10, 30/3, 30/21, 32/21, 34/6, 

36/10, 41/22, 50/13, 52/7, 54/2, 57/19, 58/19, 59/4, 60/23, 61/4, 61/11, 68/4, 

70/19, 72/7, 72/19, 72/23, 75/12, 76/10, 78/13, 79/17, 86/10, 87/19, 89/1, 90/19, 

97/2, 103/9, 103/21, 106/9, 106/12, 107/2, 109/22) (Kubbealtı Lügatı) 
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ilticā: (Ar.is.) Sığınma, himâyesi altına girmeyi isteme (36/1, 49/17, 54/5, 55/14, 

58/11, 99/22) (Kubbealtı Lügatı) 

inbā: (Ar.is.) Haber verme, bildirme (33/7) (Kubbealtı Lügatı) 

inhizām: (Ar.is.) Yenilme, bozulma, hezimete uğrama (14/6) (Kubbealtı Lügatı) 

inķıyād: (Ar.is.) Boyun eğme, baş eğme, itaat etme (24/19, 24/20) (Kubbealtı 

Lügatı) 

inķisām: (Ar.is.) Bölünme, kısımlara ayrılma, parçalanma (44/4, 86/4) (Kubbealtı 

Lügatı) 

iǾŧā: (Ar.is.) Azat etme, ıtık. (28/15) (Kubbealtı Lügatı) 

irtibāŧ: (Ar.is.) Bağlı oluş, bağlanma. İlişkili, alakalı oluş. (22/4) (Kubbealtı 

Lügatı) 

irtiķā-yı merātib: Rütbelerde yükselme (28/8) 

iskān: (Ar.is.) Sürekli oturmak üzere bir yere yerleştirme, yerleştirilme (61/6, 

72/20, 73/1, 73/22) (Kubbealtı Lügatı) 

istiħbār: (Ar.is.) Haber alma, duyma (49/3) (Kubbealtı Lügatı) 

istiḫdām: (Ar.is.) Bir hizmette kullanmak, bir işte çalıştırmak (3/17) (Kubbealtı 

Lügatı) 

istiḫdām ḳılmak: Bir hizmette kullanmak, hizmete almak, hizmet ettirmek (3/17) 

istiĥkām: (Ar.is.) Düşmana karşı savunmak için yapılan yer, savunma amacıyle 

arâzi üzerinde yapılan her türlü inşaat ve siper. Sağlam ve kuvvetli olmak (33/4, 

49/22, 53/17, 59/18, 59/20, 59/23, 60/8) (Kubbealtı Lügatı) 

istįlā: (Ar.is.) Bir yeri kuvvet kullanarak ele geçirmek. (6/3, 7/10, 7/16, 57/8, 

57/11, 58/15, 67/7) (Kubbealtı Lügatı) 

itlāf-ı nüfūs: Canları öldürme (101/23) 

ittifāķ-ı ķadįme: Eskiden beri ittifak halinde olan, birlikte hareket eden (11/16) 
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ittiĥād: (Ar.is.) Bir olma, birleşme (14/19, 15/14, 24/19, 24/19, 101/5, 101/5, 

109/11) (Kubbealtı Lügatı) 

ittiĥād-ı aǾlā: Yüce birlik (15/14) 

iŧfā: (Ar.is.) Söndürme, söndürülme.Yatıştırma, bastırma, dindirme, teskin etme. 

(51/20) (Kubbealtı Lügatı) 

izāle: (Ar.is.) Giderme, yok etme, ortadan kaldırma (19/6, 39/18, 56/12, 57/3) 

(Kubbealtı Lügatı) 

Kk 

ķabża-ı taśarruf: İdare ile elinde tutmak (10/22, 27/7) 

kāffe-i Ǿasākir: Askerlerin bütünü, hepsi (15/23) 

ķalb-gāh: (Ar.Far.b.is..) Savaşta ordunun sağ ve sol kanatları arasında 

başkumandan ve maiyetinin merkez birliklerinin bulunduğu yer. (44/2, 45/5, 

45/13, 83/9, 83/12, 84/12, 84/13, 84/19, 84/20, 85/3, 85/10, 85/13, 91/23, 92/6, 

92/7) (Kubbealtı Lügatı) 

ḳalǾa: (Ar.is.) Eskiden düşmana karşı koymak ve güvenliği sağlamak için 

savunulması gereken önemli noktalara yapılan yüksek, kalın duvarlı, burçlu, 

mazgallı, sağlam ve kuvvetli yapı, kermen, germen (3/2) (Kubbealtı Lügatı) 

ḳalǾaları muḥāṣara ve muḥārese itmek fenni: kaleleri kuşatma ve koruma tekniği. 

(3/2) 

ķaraķol: (E. T. Türk. Karavul “gözcü, nöbetçi; karakol < Moğ. Karaġul) [Karakol 

şekline girmesiyle Türkçe kol “asker” kelimesinin etkisi olmalıdır] Askerî 

kuvvetlerin güvenini sağlamak, ânî baskınlara karşı uyanık olmak gibi maksatlarla 

uygun görülen yerde görevlendirilen nöbetçi asker veya küçük askerî kuvvet. 

(34/16, 89/12, 100/21) (Kubbealtı Lügatı) 

ķaraya Ǿasker dökmek: Gemide bulunan askerleri karaya çıkarmak (49/7, 49/15) 

ķarye-i müstaĥkem: Çevresine siper kazılmak, kale, tabya vb. yapılmak sûretiyle 

düşmana karşı korunmuş, emniyet altına alınmış köy (74/12)  



105 

ķaŧār: (Ar.is.) Birbiri arkasına sıralanmış hayvan veya taşıt dizisi. (95/6) 

(Kubbealtı Lügatı) 

ķavānįn: (Ar.c.) Kanunlar (18/23, 31/23) (Kubbealtı Lügatı) 

ķavānįn-i ħoş-bįn: Hoş görülen kanunlar (31/23) 

ķavānįn-i Ǿazįze: Kıymetlı kanunlar (18/23) 

ḳavāǾid ve uṣūl: Kurallar ve usuller (6/4) 

ķavį: (Ar.sf.) Güçlü kuvvetli (40/7, 68/23) (Kubbealtı Lügatı) 

ķazanmaķ: Savaşta düşmanı mağlup etmek (28/17, 53/22) (Kubbealtı Lügatı) 

ķażāra: (Ar.zf.)Kaza ile, istemeyerek (75/2) (Kubbealtı Lügatı) 

kenār-ı selāmet: Kurtuluş kıyısı (15/15, 71/9) 

keyd: (Ar.is.) Hîle, oyun, desîse (71/19) (Kubbealtı Lügatı) 

keyd ü tasalluŧ-ı aǾdā: Düşmanın sataşması ve hilesi (71/19) 

ķıśdırmaķ: Kaçamayacak durumda sıkıştırmak, ele geçirmek (39/16) (Kubbealtı 

Lügatı) 

ķıyām: (Ar.is.) Ayağa kalkma. Ayaklanma, baş kaldırma (14/5, 18/8, 18/21, 36/6, 

41/13, 78/9) (Kubbealtı Lügatı) 

ḳral-ı müşārün-ileyh: Kendine işaret edilen, ismi evvelce söylenmiş olan kral (6/1) 

ķoltuķ: [ķollıķ] Kola giyilen zırh, kolçak. (77/20, 77/22, 81/23) (TDK Yeni 

Tarama Sözlüğü) 

ķuvva-yı metįn: Güçlü kuvvetler (26/16) 

Ll 

lenger-endāz: (Far.b.sf.) Demir atmak, geminin demir atması. (49/21) (Kubbealtı 

Lügatı) 
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livā: (Ar.is.) Osmanlı ordusunda iki alaydan meydana gelen askerî birlik, tugay. 

Bu askerî birliğinin kumandanı, mirlivâ, tuğgeneral (2/10, 3/13, 19/21, 34/17, 

91/15) ) (Kubbealtı Lügatı) 

liyāķat: (Ar.is.) Layık olma, uygunluk. (28/9, 28/11, 30/8, 31/15, 32/3) ) 

(Kubbealtı Lügatı) 

Mm 

maǾber: (Ar.is.) Geçilecek yer, geçit, köprü (40/9) (Kubbealtı Lügatı) 

maħzen: (Ar.is.) Hazine ve define gibi şeyleri koyacak yer. Erzak yeri. Bodrum. 

Yeraltı. (30/4) 

maĥźūr: (Ar.is.) Sakınılacak, çekinilecek şey, sakınca, engel, mâni (16/4, 20/14, 

22/10, 24/12, 27/2, 27/12, 59/21, 62/22, 82/23, 88/12, 95/4, 95/4) (Kubbealtı 

Lügatı) 

maǾiyyet: (Ar.is.) Bir âmirin emri altında olma, emrinde çalışma (14/21, 15/10, 

46/7, 64/22, 92/23, 100/12, 105/6) (Kubbealtı Lügatı) 

maḳām (“ḳa” uzun okunur. Ar.is. ḳıyām’dan c.: maḳamāt): kıyam edilen, durulan, 

durulacak yer, durak. (2. sayfa) 

māl-dār: (Ar.Far.b.sf.) Mallı, malı olan, zengin (31/21) (Devellioğlu Lügatı) 

mālik: (Ar.sf. ve i.) Sahip, bir mala sahip olan kimse (3/16, 15/14, 16/2, 19/11, 

19/17, 27/8, 28/2, 31/19, 34/3, 42/20, 55/10, 62/20, 82/12, 83/2, 87/8, 97/16, 

98/12, 110/1) (Kubbealtı Lügatı) 

manevra: i. (İt. manovra – Fr. manoeuvre < Lat.) [Önce İtalyanca’dan gemicilik 

terimi olarak Türkçe’ye girmiş, daha sonra diğer anlamlar muhtemelen 

Fransızca’dan geçmiştir] Savaşa hazırlamak amacıyle askerî kuvvetlerin birlikte 

yaptıkları savaş tâlimi, tatbîkat (2/5, 3/3, 3/8, 25/10, 25/23, 27/3, 27/11, 32/8, 

32/21, 32/23, 33/18, 34/10, 39/9, 39/14, 40/13, 40/18, 40/20, 42/10, 43/3, 43/14, 

43/21, 43/22, 63/3, 75/10, 76/3, 76/9, 79/7, 80/13, 81/17, 81/23, 87/19, 87/23, 

89/2, 91/7, 91/10, 91/15) (Kubbealtı Lügatı) 
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manśūr: (Ar.sf.) Allah’ın yardımıyle gālip gelen, zafere ulaşan (17/7) (Kubbealtı 

Lügatı) 

maśārif-i seferiyye: Sefer, yol masrafları (7/19) 

maśūn: (Ar.sf.) Korunmuş, muhâfaza edilmiş, mahfuz, emin (53/12, 72/4, 82/9) 

(Kubbealtı Lügatı) 

mebde-i aǾmāl-i ĥarbiye: Savaş işlerinin başlangıcı, kaynağı (32/16, 32/18) 

mebnį-i fenn-i tedbįr-i ḥarbiyye: Savaş önlemlerinin bilgisine dayanarak (3/5-6) 

meftūĥ: (Ar.sf.) Açılmış, fethedilmiş, ele geçirilmiş. (28/9) (Kubbealtı Lügatı) 

mehcūr: (Ar.sf.) Uzaklaşmış, uzakta kalmış, ayrı düşmüş (66/9) (Kubbealtı Lügatı) 

mekr u tasalluŧ: Hile ve sataşma (72/15) 

memālik: (Ar.is.) Memleketler, ülkeler (7/10, 7/15, 7/16, 7/17, 11/11, 11/14, 15/3, 

16/12, 16/19, 17/22, 17/22, 18/9, 19/18, 20/21, 40/13, 63/17, 66/18, 66/22, 67/4, 

67/8) (Kubbealtı Lügatı) 

memerr: (Ar.is.) Geçecek, geçip gidilecek yer, yol, geçit (39/15, 57/23, 59/23, 

81/18) (Kubbealtı Lügatı) 

memerr ü menfeź: Geçit ve kanal (39/15) 

meǿmūr: (Ar.is.) Bir işi yapmakla görevlendirilen kimse, görevli. Devlet 

hizmetinde çalışan maaşlı kimse (16/4, 23/17, 31/3, 36/8, 41/1, 47/17, 48/2, 48/4, 

56/22, 57/12, 57/15, 61/1, 61/19, 70/5, 93/11, 94/4, 98/7, 105/18, 107/8, 108/17) 

(Kubbealtı Lügatı) 

merātib ve menāśıb: Rütbeler, dereceler ve makamlar (28/10, 28/13) 

merhūn: (Ar.sf.) Rehin edilmiş, ödünç alınan bir şeye karşı, garanti olarak verilen 

şey. (21/7) (Devellioğlu Lügatı) 

mersā: (Ar.is.) Gemilerin demir atmalarına ve demir üzerinde güvenle yatmalarına 

elverişli, çok sığ veya çok derin olmayan, dibi iyi demir tutan yer, demir yeri, 

liman (48/10, 48/10, 49/20) (Kubbealtı Lügatı) 
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mersā-yı müstaĥkem: Korunmuş liman (49/20) 

meŝābe: (Ar.is.) Derece, değer, ölçü, menzile  (2/12, 14/21, 33/5, 35/18, 38/11, 

42/3, 44/18, 66/21, 80/9, 105/22) (Kubbealtı Lügatı) 

mesāfe-i baǾįd: uzak mesafe (15/17) 

meştā: (Ar.is.) Kışın oturulacak, barınılacak yer, kışlık (33/8, 72/12, 72/13, 72/14) 

(Kubbealtı Lügatı) 

meters: (Far.is.) Savaşta korunmak üzere yapılan toprak tümsek, siper. (tersỉden 

mastarından nehyi hazır olarak “korkma” demektir.) (33/3, 49/22, 53/3, 53/4) 

(Devellioğlu Lügatı) 

mevāķiǾ-i muķāvemet: Karşı durulan mevkiler (17/23) 

mevāķiǾ-i müteǾaddide: Çok sayıda mevkiler (33/23) 

mevāķiǾ-i Ǿarżiyye: Ülke mevzileri (12/12-13, 43/12) 

mevķiǾ-i maǾlūme: Bilinen mevki (74/4-5) 

mevķiǾ-i münāsebe: Uygun mevki (54/23, 59/3, 59/10, 74/3, 74/10) 

mevķiǾ-i nāfiǾa: Bayındırlık bakanı (74/18) 

mevķūf: (Ar.sf. ve i.) Tutuklu, tutuklanmış, tevkif edilmiş (42/5, 76/18, 101/5) 

(Kubbealtı Lügatı) 

mevżiʻ (Ar.is. vaż’dan. c.: mevāżiʻ): bir şey konulacak yer. (2. sayfa) 

meydān-ı muĥārebe: Savaş meydanı 

mızrāķ: (Ar.is.) Uzun saplı, ucu sivri demirli savaş aleti. (28/22, 28/23, 29/3, 29/4, 

101/23) (Devellioğlu Lügatı) 

miftāĥ: (Ar.is.) Anahtar (44/17) (Kubbealtı Lügatı) 

milel: (Ar.c.) Milletler, uluslar (22/1, 24/5, 26/18, 101/9) (Kubbealtı Lügatı) 
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mįr-i mįrān: (Far.b.is.) Beyler beyi (3/13) (Devellioğlu Lügatı) 

mįr-livā: (Far.Ar.b.is.) Miralay ile ferik arasında kalan ve paşalığın en alt kademesi 

olan subay rütbesi, tuğgeneral, livâ. (3/13) (Kubbealtı Lügatı) 

muǿaħħar: (Ar.sf.) Tehir edilmiş, geriye bırakılmış, sonradan olmuş, sonraki (56/6) 

(Kubbealtı Lügatı) 

muāǾvenet: (Ar.is.) Yardım. (10/10) (Kubbealtı Lügatı) 

mucānebet: (Ar.is.) Uzaklaşma, uzak durma, çekinme, sakınma, kaçınma (47/20) 

(Kubbealtı Lügatı) 

mūceb: (Ar.is.) Bir söz veya işin gerektirdiği, gerekli kıldığı şey, mûcip (2/13, 

7/21, 14/20, 15/8, 52/2, 62/18, 75/9, 107/19) (Kubbealtı Lügatı) 

muđārabe: (Ar.is.) Karşılıklı olarak birbirine vurma, vuruşma, dövüşme. (86/7, 

104/12) (Kubbealtı Lügatı) 

muhācem: (Ar.is.) Hücum edilmiş, saldırılmış (31/14) (Kubbealtı Lügatı) 

muhācim: (Ar.sf. ve i.) Hücum eden, saldıran kimse (30/22) (Kubbealtı Lügatı) 

muĥārebāt: (Ar.c.) Savaşlar (11/15) 

muĥārebāt-ı ħāriciyye: Dışarıdaki savaşlar (11/15) 

muĥārebe: (Ar.is.) İki devlet veya devletler arasında yapılan savaş, harp. (10/7, 

10/17, 11/23, 12/10, 14/14, 15/21, 16/5, 18/7, 20/19, 21/20, 23/16, 24/7, 25/1, 

31/6, 31/11, 32/8, 32/12, 32/13, 32/15, 32/22, 33/12, 33/15, 33/16, 33/17, 33/21, 

33/22, 34/5, 34/11, 34/15, 35/1, 35/12, 32/15, 32/17, 38/5, 38/23, 39/4, 43/1, 44/8, 

44/14, 44/17, 44/19, 44/22, 45/12, 46/16, 47/12, 50/3, 50/14, 51/3, 53/5, 55/18, 

56/5, 56/7, 65/1, 65/6, 67/14, 74/1, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 74/6, 74/6, 74/7, 74/7, 

74/9, 74/9, 74/16, 74/16, 74/23, 75/1, 75/5, 75/8, 75/10, 75/11, 75/14, 75/16, 76/1, 

76/4, 76/7, 76/8, 76/9, 76/16, 76/17, 76/21, 78/22, 79/1, 80/2, 80/6, 80/9, 80/12, 

80/15, 81/10, 81/11, 81/21, 82/1, 82/7, 82/15, 83/1, 83/8, 83/10, 83/11, 84/3, 84/4, 

84/10, 84/11, 84/17, 85/8, 85/10, 85/18, 85/22, 86/7, 86/9, 86/14, 86/21, 86/23, 

90/13, 91/2, 91/4, 91/5, 91/8, 91/11, 91/11, 91/14, 91/17, 91/19, 91/20, 92/4, 92/9, 
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92/13, 93/9, 93/9, 97/9, 99/4, 99/16, 101/8, 103/10, 103/11, 105/12, 107/8) 

(Kubbealtı Lügatı) 

muḥārese: (Ar.is.) Koruyup gözetme, koruma, muhâfaza ve himâye etme (3/2) 

(Kubbealtı Lügatı) 

muĥāśara: (Ar.is.) Kale, şehir, kasaba vb. bir yerin yâhut bir birliğin etrâfını 

askerle çevirip giriş çıkış ve ikmal yollarını kesme, kuşatma (52/12, 53/13, 54/9, 

54/11, 54/17, 54/21, 54/22, 55/20, 57/10, 57/13, 58/14, 58/17, 58/20, 59/14) 

(Kubbealtı Lügatı) 

muĥāŧ: (Ar.sf.) Çevresi kuşatılmış, etrâfı sarılmış (59/20) (Kubbealtı Lügatı) 

muħāŧara: (Ar.is.) Tehlikeli durum, tehlike (43/17, 47/1, 51/4, 60/6, 65/23, 73/18, 

77/21, 79/9, 82/20, 85/5, 93/3, 94/4) (Kubbealtı Lügatı) 

muĥįŧ: (Ar.sf.) Çepeçevre kuşatan, etrâfını çeviren, çevreleyen ihâta eden (şey) 

(47/16) (Kubbealtı Lügatı) 

muħtaśar: (Ar.sf.) Ayrıntılı olmayan, derli toplu kısa söz. (23/6) (Kubbealtı Lügatı) 

muḳābele birle muḥārebe eylemek fenni: karşı koyarak savaşma tekniği. (3/1) 

muḳābele ve müdāfaǾaya be-her-ḥāl āmāde: karşı koyma ve savunmaya hazır 

olma. (7/3) 

muķātele: (Ar.is.) Karşılıklı vuruşma, birbirini öldürme, boğazlaşma (34/2, 34/3) 

(Kubbealtı Lügatı) 

muķāvemet: (Ar.is.) Karşı koyma, boyun eğmeme, direnme (17/23, 19/5, 19/16, 

41/4, 51/7, 73/16, 80/4, 85/16, 95/12) (Kubbealtı Lügatı) 

muǾāvenet ve mužāharet: Yardım etmek ve destek çıkmak (98/5) 

muśālaĥa: (Ar.is.) Kavga ve savaşı bırakıp barış için anlaşma, uzlaşma, barış 

yapma. Güvenlik, asayiş (16/23) (Kubbealtı Lügatı) 

muśammem: (Ar.sf.) Kesin biçimde kararlaştırılmış, kesin karâra bağlanmış, 

hakkında kesin karar alınmış (25/17, 71/11, 90/3, 106/1) (Kubbealtı Lügatı) 
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muśliĥiyyet: (Ar.is.) Barış sağlama, sulh etme (26/3) 

muŧālaǾa: (Ar.is.) Etraflıca düşünme, inceleme, tetkik (31/17, 45/17, 86/16, 

104/15, 110/3) (Kubbealtı Lügatı) 

muvāḳaǾ-i ḥarbiyye: Savaş fermanı (7/8) 

muvāśalet: (Ar.is.) Bir yere ulaşma, varma, varış (40/8, 74/12) (Kubbealtı Lügatı) 

muvāzebet: (Ar.is.) Bir işi ara vermeden, aksatmadan yapma, bir işte ciddiyet, 

sebat ve devamlılık gösterme (66/19) (Kubbealtı Lügatı) 

muvāzene-i mįzān-ı politiķā: Politika dengelerini gözetmek (11/17) 

mužaffer: (Ar.sf.) Savaşta zafer kazanmış, bir mücâdelede başarı, üstünlük elde 

etmiş, gālip (17/3, 17/7, 25/18, 78/9, 102/16) (Kubbealtı Lügatı) 

müdāfaǾa: (Ar.is.) Düşman hücumuna karşı  koyma, savunma, direnme (7/3, 40/3, 

89/3) (Kubbealtı Lügatı) 

müfevveż: (Ar.sf.) Bir kimseye görev olarak verilmiş, sorumluluğu yükletilmiş, 

ısmarlanmış, havale edilmiş (7/9) (Kubbealtı Lügatı) 

mühimmāt: (Ar.c.) Savaş araç ve gereçleri (19/14, 26/19, 28/16, 29/6, 30/3, 46/8) 

(Kubbealtı Lügatı) 

mühimmāt-ı sāǿire-i ĥarbiyye: Savaşın diğer araç ve gereçleri (46/8) 

mükāfāt: (Ar.is.) Bir hizmet veya muvaffakiyete ve iyiliğe karşı verilen karşılık 

(26/16, 28/8) 

mülūķ-ı māżiye: Geçmiş melikler, yöneticiler (11/3) 

mümānaǾat: (Ar.is.) Karşı çıkma, engelleme, mâni olma, muhâlefet (33/5, 46/10, 

51/14, 57/14, 63/23, 69/17, 73/17, 77/19, 77/19) (Kubbealtı Lügatı) 

münǾaķıd: (Ar.sf.) Düğümlenmiş, bağlanmış olan bağlı. Tarflarca resmen kabul 

edilmiş, imzalanmış, akdedilmiş (14/20) (Kubbealtı Lügatı) 
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mündefiǾ: (Ar.sf.) Savulmuş, savuşturulmuş, atlatılmış. (47/22, 73/18) (Kubbealtı 

Lügatı) 

münķasım: (Ar.sf.) Kısımlara ayrılmış, bölünmüş, taksim edilmiş (41/14, 44/1, 

45/5) (Kubbealtı Lügatı) 

mürtefiǾ: (Ar.sf.) Yükselmiş, yüksek, yüce (44/11, 44/13, 55/19, 92/20) (Kubbealtı 

Lügatı) 

mürüvvet: (Ar.is.) Yiğitlik, mertlik. İnsanca davranma, insanlık. (18/14) 

(Kubbealtı Lügatı) 

müstaġnį-i iħŧār: Hatırlatmaya ihtiyacı olmayan (16/10) 

müstaĥfiž: (Ar.sf. ve i.) Koruyan, muhafaza eden(kimse), muhafız (19/20, 56/1) 

(Kubbealtı Lügatı) 

müstaĥkem: (Ar.sf.) Çevresine siper kazılmak, kale, tabya vb. yapılmak sûretiyle 

düşmana karşı korunmuş, emniyet altına alınmış (34/16, 49/20, 70/19, 74/12) 

(Kubbealtı Lügatı) 

müteĥārib: (Ar.sf.) Birbiriyle savaşan, harbeden (12/12) (Kubbealtı Lügatı) 

müteĥaśśın: (Ar.sf.) Kaleye kapanmış, müstahkem bir mevkiye sığınmış. (59/17) 

(Kubbealtı Lügatı) 

müttefiķ: (Ar.is. ve f.) Aralarında anlaşma yapmış, birbiriyle ittifak etmiş, 

birleşmiş kimselerden her biri (11/17, 15/10, 17/23, 19/12, 20/22, 21/11, 31/16, 

35/8) (Kubbealtı Lügatı) 

mütteĥid: (Ar.sf.) Birleşmiş, birlik olmuş, birleşik (42/23, 77/22) (Kubbealtı 

Lügatı) 

mütteĥid ve mütelāśıķ: Birlik olmuş (77/22) 
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mütteĥidü’l-merkez: Merkezde birleşmiş 

müvācehe-i ħaŧŧ-ı muĥārebe: Savaş sınırının karşısı (93/9) 

Nn 

nā-becā: (Far.b.sf) Yersiz, yolsuz, yerinde değil, münasebetsiz, uygunsuz. (21/6) 

(Devellioğlu Lügatı) 

naśb-ı ħıyām: Çadırları kurma (18/8-9) 

nāzik maṣlaḥatıŋ ber-vefḳ me’mūl vücūda gelmesi: nazik, ince barışın emellere 

uygun olarak meydana gelmesi. (6/12-13) 

neferāt: (Ar.c.) Askerler, erler (26/14, 67/21) 

nevāĥį: (Ar.c.) Yanlar, taraflar. Nahiyeler, bucaklar (35/10, 60/23) (Devellioğlu 

Lügatı) 

Oo 

ordu: (Eski Türk. ordu “karargah, hâkânın oturduğu şehir” <Moğ. orda) Bir 

devletin silahlı kuvvetlerinin bütünü. Bu bütünün başlıca bölümlerinden her biri. 

(2/11, 3/21, 14/2, 14/23, 15/10, 15/11, 15/18, 15/19, 15/20, 15/21, 15/22, 16/1, 

16/4, 16/5, 17/8, 19/18, 21/16, 22/5, 22/17, 24/6, 24/22, 25/12, 25/16, 25/18, 26/4, 

26/6, 26/7, 26/9, 27/4, 27/16, 32/22, 33/5, 33/6, 33/18, 34/6, 34/10, 34/12, 34/23, 

35/13, 35/15, 35/15, 35/19, 36/5, 36/9, 36/14, 36/16, 36/18, 37/1, 37/12, 37/19, 

38/17, 38/18, 38/23, 39/2, 39/4, 39/17, 39/22, 40/3, 40/8, 40/22, 41/2, 41/5, 41/9, 

41/12, 41/16, 42/20, 44/1, 44/2, 44/9, 44/12, 45/21, 46/2, 47/1, 47/14, 47/16, 

47/18, 47/23, 49/13, 49/13, 49/15, 49/17, 49/18, 50/21, 51/3, 52/12, 53/3, 53/4, 

53/10, 53/14, 53/20, 54/4, 54/5, 54/9, 54/12, 54/22, 55/3, 55/6, 55/7, 55/10, 55/12, 

55/13, 55/23, 56/4, 56/18, 56/23, 57/1, 57/3, 57/6, 57/12, 57/21, 57/23, 58/4, 58/7, 

58/11, 58/12, 58/14, 58/16, 58/22, 59/1, 59/9, 59/11, 59/13, 59/13, 59/18, 60/13, 

60/17, 61/3, 61/7, 61/10, 61/19, 62/4, 62/7, 62/10, 62/18, 62/20, 62/21, 62/3, 62/4, 

62/7, 62/10, 64/6, 64/8, 65/2, 65/16, 65/21, 66/9, 66/11, 67/2, 67/6, 67/7, 67/7, 

67/9, 67/11, 68/8, 68/15, 68/16, 68/19, 68/21, 68/23, 69/1, 69/15, 69/18, 69/18, 

69/22, 71/2, 71/3, 71/13, 71/17, 73/7, 73/15, 73/20, 73/20, 74/2, 74/4, 74/6, 74/10, 

74/16, 74/18, 74/21, 74/21, 74/23, 75/1, 75/6, 75/14, 75/14, 76/6, 77/13, 78/8, 
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78/11, 78/12, 79/12, 79/17, 80/13, 80/15, 81/13, 82/12, 82/13, 83/1, 83/2, 83/3, 

83/4, 83/4, 83/8, 83/19, 83/19, 84/5, 84/9, 84/18, 84/19, 84/21, 85/1, 85/5, 85/10, 

85/12, 85/15, 85/15, 86/3, 87/8, 87/16, 87/17, 88/2, 88/4, 88/9, 88/16, 89/5, 89/7, 

89/10, 89/12, 89/20, 90/2, 90/4, 90/7, 91/12, 91/23, 92/2, 93/2, 93/5, 93/22, 97/16, 

97/21, 97/23, 98/12, 99/22, 99/23, 100/3, 100/5, 100/12, 106/21) (Kubbealtı 

Lügatı) 

ordū ser-dārı: ordu komutanı. (2/11) 

ordu sergerdesi: Ordu reisi, başkanı. (22/5) 

ordularıŋ Ǿameliyātı: Orduların tatbikatları, işleri, uygulamaları (21/16) 

ordu-yı mıśriye: Mısır Ordusu (36/9) 

orŧa: (T.) (Yeniçeri ocağında) Tabur (75/7, 75/17, 75/19, 75/20, 81/10, 87/1, 87/2, 

87/6, 87/9, 94/7, 94/8, 94/8, 94/10, 94/20, 95/6, 95/9, 95/11, 95/18, 96/2, 96/9, 

101/15, 101/16, 102/7, 103/1, 103/2, 103/2, 103/5, 103/7, 103/8, 103/9, 103/19, 

104/7, 104/11) (Kubbealtı Lügatı) 

Pp 

paşa: i. (Kökü kesin olarak belli değildir; Türkçe  beşe “ağabey”den, baş ağa’dan 

veya Fars. pây-i şâh “şâhın ayağı, şâhın sağ kolu” tamlamasından gelmiş 

olabileceği ileri sürülmüştür) Osmanlı Devleti’nde mirlivâ (tuğgeneral)lara ve 

daha yüksek rütbedeki askerlerle yüksek rütbeli sivil memurlara verilen resmî 

unvan. (39/1) (Kubbealtı Lügatı) 

paşalıķ: Paşa olma durumu (39/1) (Kubbealtı Lügatı) 

pay-māl: (Far.b.sf.) Ayaklar altına alınmış, çiğnenmiş, hakir duruma düşürülmüş, 

perişan edilmiş (7/17) (Kubbealtı Lügatı) 

penāh: (Far.is.) Sığınacak yer, sığınak (33/5, 36/1, 48/14, 55/14, 56/21, 57/23, 

58/3, 97/16) (Kubbealtı Lügatı) 

pençeleşmek: 1. Pençe pençeye dövüşmek. 2. Bir şeyle canını dişine takarak 

mücadele etmek, boğuşmak, uğraşmak. ( 25/4, 54/11) (Kubbealtı Lügatı) 
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pes bir sefer ü ḥarbiŋ: harp ve seferin arkası, gerisi. (2/12) 

peydā-yı ķuvvet: Kuvvet oluşturmak (11/3) 

piyāde: (Far.is.) Yaya savaşan asker sınıfı (3/11, 29/10, 75/22, 78/13, 92/16, 93/15, 

93/21, 93/22, 93/23, 98/4, 98/10, 98/10, 98/16, 98/20, 98/22, 98/23, 99/2, 99/8, 

99/12, 99/15, 99/16, 99/18, 100/22, 101/11, 102/3, 102/9, 102/12, 102/14, 103/5, 

103/6, 103/17, 105/2, 106/3, 106/5, 106/8, 107/15, 108/8, 108/17, 108/20, 109/5, 

109/7, 109/9, 109/10, 109/15) (Kubbealtı Lügatı) 

planķa: (İtal. Placca) Plaka, Mâdenî levha. (58/5, 71/1, 71/18) (Kubbealtı Lügatı) 

politiḳaca taḥaffuẓ-ı bāṭınen: politika yoluyla kendiliğinden korunma. (6/21) 

Rr 

reǾāyā: (Ar.is.) Bir hükümdarın yönetimi altında bulunan ve vergi veren (32/1) 

(Kubbealtı Lügatı) 

resāǿil: (Ar.is. risāle c.) Mektuplar, küçük kitaplar. (30/13) (Devellioğlu Lügatı) 

revş-i ĥarb: (Ar.Far.b.is.) Orduların yürüyüşü (21/18)  

ricǾat: (Ar.is.) Geri dönme, geri çekilme, geriye doğru kaçma (13/22, 15/23, 33/8, 

36/13, 48/2, 49/17, 53/11, 57/7, 62/10, 62/11, 63/17, 63/19, 63/20, 64/2, 64/4, 

64/10, 64/12, 64/20, 65/3, 65/4, 65/8, 65/12, 65/19, 66/2, 66/2, 66/5, 66/6, 66/7, 

66/9, 66/11, 66/14, 66/16, 66/19, 66/20, 66/23, 67/5, 67/6, 67/7, 67/8, 67/13, 

67/13, 67/16, 67/19, 68/11, 68/20, 68/21, 68/22, 69/6, 70/16, 70/23, 71/12, 71/17, 

71/22, 77/7, 81/15, 81/16, 98/11, 98/13, 100/14, 101/11) (Kubbealtı Lügatı) 

ruħśat: (Ar.is.) İzin, müsaade (25/3, 60/21, 68/6, 89/10, 107/12) (Kubbealtı Lügatı) 

rüǿesā: (Ar.c.) Reisler, başkanlar (16/9) (Kubbealtı Lügatı) 

rüǿūs: (Ar.is.) Başlar, şahıslar, kimseler (18/19, 31/13) (Kubbealtı Lügatı) 
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Ss 

śafbeste-i ŧabur: Taburun saf bağlaması, saf durması (101/17) 

sāĥile dökmek: Karaya çıkarmak (48/12) 

saĥrā: (Ar.is.) Kır, ova, çöl (54/2) (Devellioğlu Lügatı) 

salŧanat: (Ar.is.) Hükümdarlık, sultanlık (27/18, 29/16, 30/16) (Kubbealtı Lügatı) 

śavlet: (Ar.is.) Bütün gücüyle saldırma, şiddetli hücum, saldırı (78/15, 97/6) 

(Kubbealtı Lügatı) 

śavuşmak: (Bulunduğu yerden) Kimsenin dikkatini çekmeden ve kimseye  haber 

vermeden gizlice ayrılmak, kaçıp gitmek. (102/23) (Kubbealtı Lügatı) 

sefāǿin: (Ar.c.) Gemiler, sefineler (23/7) (Kubbealtı Lügatı) 

ser-Ǿasker: (Far.Ar.b.is.) Ordu kumandanı (3/13, 15/4, 15/8, 15/10, 15/12, 15/14, 

16/7, 16/10, 17/10, 22/17, 23/18, 23/18, 24/4, 24/17, 25/2, 25/3, 25/4, 25/7, 25/9, 

26/4, 26/5, 26/6, 27/8, 40/17, 60/17, 64/4, 74/19, 78/14, 78/20, 79/2, 79/3, 79/8, 

79/9, 79/12, 80/1, 80/4, 86/1, 86/11, 91/8, 96/19, 96/21, 97/21, 99/4, 101/12, 

101/14)  

ser-Ǿasker-i mahāret-perver: Hünerli başkomutan (25/9) 

ser-dār: (Far.b.is.) Komutan (2/11)  

sergerde: (Far.b.is.) Baş, başkan, reis. (22/5, 24/14, 27/5, 104/9, 104/10, 104/13) 

(Kubbealtı Lügatı) 

ser-mū: (Far.b.sf) Kıl kadar, pek az şey (31/5) (Devellioğlu Lügatı) 

sevḳ ve taḥrįk: Aktarma ve hareket ettirme (2/18) 

sevķ-i Ǿasākir: Askerlerin sevki, nakli (21/20, 22/10, 32/11, 32/13, 33/10, 33/11, 

33/14, 33/20, 37/6, 38/7, 43/13, 44/19, 44/22, 46/15, 50/6, 50/13, 53/5, 54/18, 

55/17, 60/16, 78/19, 81/13, 90/13, 91/13, 91/17) 

seyr-i serįǾ: Hızlıca göz gezdirme (39/17) 
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sınur: (Yun. Synoron) İki devletin topraklarını, değişiklik gösteren iki bölgeyi, 

idari veya hukukî olarak bölünmüş il, ilçe, arâzi vb.ni ayıran çizgi, hudut. (40/22, 

41/2, 41/16, 42/11, 58/3) (Kubbealtı Lügatı) 

śıyānet: (Ar.is.) Koruma, muhâfaza, himâye (61/5, 97/1, 97/1, 97/14) (Kubbealtı 

Lügatı) 

silaĥ ŧutar: Silah tutmaya, savaşmaya gücü yeten. (23/7) 

sipah-sālār: (Far.b.is.) Başkomutan, serasker (2/11) (Kubbealtı Lügatı) 

siper: (Far.is.) Kalkan. Korunmak, gizlenmek maksadıyla arkasına, altına veya 

içine sığınılacak, saklanılacak şey. (92/19, 97/4, 97/5, 97/8, 103/12, 109/8) 

(Kubbealtı Lügatı) 

śunǾı-i pāy-ı ķıyām: Ayaklanma (18/8) 

ṣūret-i tertįb: düzene konulmuş biçim, düzene konulmuş tarz, gidiş. (2. sayfa) 

süvāri: (Far.is.) Atlı asker (3/11, 28/19, 28/22, 29/5, 29/10, 64/1, 64/22, 68/8, 73/8, 

78/12, 87/8, 92/1, 92/17, 94/2, 97/20, 97/21, 98/15, 99/9, 99/17, 99/19, 101/15, 

102/5, 102/10, 102/12, 102/15, 103/4, 103/5, 103/8, 103/17, 103/18, 103/19, 

104/2, 104/16, 105/2, 109/15) (Kubbealtı Lügatı) 

süvarį-i Ǿasākir: Askerlerin atlı olanları (92/1) 

süvāriyān-ı ĥafįf: Hafif atlılar (101/15) 

Şş 

şaŧranc: (Ar.is.) Satranç oyunu. Fildişi ayna ve kakmalarda oyulan satıhla, kakılan 

parçanın zigzaklı olarak kareler teşkil etmesi suretiyle meydana gelen motif.  

(35/18, 35/19, 94/19, 102/6, 102/15, 102/15, 102/20)  (Devellioğlu Lügatı) 

şecįaǾ-ı süvāriyān-ı mütenažım: Düzenli atlı birliklerin yiğitlikleri (28/22) 

şehzāde: (Far.b.is.) Padişah oğlu veya padişah ailesinden olan erkek çocuk (29/16) 

(Kubbealtı Lügatı) 

şerbet-i mevtā: Ölüm şerbeti (29/5) 



118 

şįrāze-i tertįb ve intižām: Düzenli ve tertipli denge (29/23) 

şūrā-yı Ǿaskeriye: Asker toplantısı (22/6) 

Tt 

taǾahhüd: (Ar.is.) Bir şeyi yapmak üzere üstüne alma, üstlenme. (14/11, 14/20) 

(Kubbealtı Lügatı) 

taǾarruż: (Ar.is.) Askerî kuvvetlerin düşman üzerine yaptığı saldırı, hücum (6/6, 

6/11, 6/22, 7/7, 11/16, 30/22, 32/17, 34/8, 36/6, 37/4, 37/5, 37/6, 37/9, 37/9, 37/15, 

37/18, 37/21, 38/5, 38/8, 57/11, 59/2, 74/6, 74/16, 76/11, 78/9, 78/15, 78/18, 

78/19, 78/21, 79/4, 79/10, 80/2, 80/5, 80/8, 81/14, 85/4, 95/18, 96/5, 97/10, 105/4, 

105/6, 106/1) (Kubbealtı Lügatı) 

ŧabur: asker. Dört bölükten kurulan askerî birlik (29/2, 34/7, 45/5, 45/6, 50/23, 

65/6, 75/7, 75/17, 76/19, 87/1, 88/7, 88/10, 88/14, 88/22, 93/17, 94/7, 94/16, 

96/15, 101/17, 102/6, 102/9, 102/10, 102/16, 102/20, 102/22, 103/23, 104/19, 

104/22, 107/17)  (Kubbealtı Lügatı) 

ŧabya: i (Ar. “ta’biye “askeri hazırlamak”tan) Bir istihkamın siperlerinden dışarıya 

taşacak şekilde ve tek olarak yapılmış top yeri, küçük ve tek istihkam (48/22, 

53/18) (Kubbealtı Lügatı) 

ŧaġlık ve taşlıķ maĥall: Zemini taşlık ve engebeli olan yer. (20/11) 

taḥaffuẓ-ı maǾat-taǾarruż: taarruzla kendini koruma (2. sayfa) 

taĥaśśun: (Ar.is.) Korunmak için kale ve hisara kapanma, sarp bir yere sığınma 

(49/22, 53/3, 53/4, 53/19) (Kubbealtı Lügatı) 

taĥdįd: (Ar.is.) Sınırlama, hudut koyma (31/9, 32/16) (Kubbealtı Lügatı) 

taħlįś: (Ar.is.) Kurtarma, kurtarılma (14/9, 66/10, 71/8) (Kubbealtı Lügatı) 

taħlįś-ger: (Ar.Far.b.is..) Kurtarıcı (71/8) 

taḥṣįl olunmuş (Ar.is.): ḥāṣıl etme, edilme, ele geçme, geçirilme . (7/6, 17/19) 

ŧāǿife-i Ǿaskeriye: Asker takımı (28/8) 
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taǾlįmāt: (Ar.is.) Hizmetlerin başarı ile yürütülebilmesi için o hizmetle ilgili 

sorumlulukları ve ilkeleri içine alan emirler. (29/23) (Kubbealtı Lügatı) 

taǾlįmnāme: (Ar.Far.b.is..) Askerlikte her sınıfın görev ve davranışlarını, 

malzemelerin nasıl kullanılacağını, çeşitli savaş manevralarını gösteren kitapçık. 

(46/5, 75/9) (Kubbealtı Lügatı) 

ŧarafeyn: (Ar.is.) Her iki taraf (10/9, 12/11, 12/12, 14/19, 16/12, 25/5, 31/1, 31/15, 

43/13, 44/10, 45/2, 50/10, 56/18, 67/10, 88/2, 98/20, 104/9) (Kubbealtı Lügatı) 

ŧaraf-ı aǾdā: Düşmanların tarafı (7/23) 

ŧard: (Ar.is.) Sürme, uzaklaştırma (28/16, 49/5, 51/15, 54/1, 59/7, 68/1, 77/2, 

99/11, 99/16) (Kubbealtı Lügatı) 

ŧard ve iħrāc: Kovma, sürme ve uzaklaştırma (28/16) 

ŧarĥ-ı ķurǾa-i ceng ü peykār: Savaş ve kavga kurasını elden çıkarma (75/2-3) 

ṭarįḳ (Ar.c.: ṭuruḳ): yol. (2. sayfa) 

ṭarįḳ-i istiǾmālį: kullanılan yol. (2. sayfa) 

ŧarįķ ü maǾber:  Yol ve köprü (40/9) 

tasalluŧ: (Ar.is.) Rahat vermeyecek, bıktıracak, sıkıntı verecek şekilde üstüne 

düşme, sataşma, musallat olma (42/22, 67/19, 71/19, 72/3, 72/15, 78/2, 80/7, 

85/13, 103/21, 103/23, 106/1) (Kubbealtı Lügatı) 

taśmįmāt-ı aśliyye-i seferiyye: Asıl seferin kararlaştırılması (41/18) 

taśmįmāt-ı seferiyye: Sefer kararı (33/7, 42/2) 

taśnįf: (Ar.is.) Sınıflara ayırma, sınıflandırma, sıralama (24/2) (Kubbealtı Lügatı) 

taśrįf: (Ar.is.) İstediği şekilde idare etmek (12/1) (Devellioğlu Lügatı) 

tedārikāt ü ĥavāyic: Hazırlıklar ve ihtiyaçlar (52/3) 

tedbįr-i ĥarbiye: Savaş tedbiri (2/7, 2/13, 2/17, 3/5, 3/6, 3/9, 3/20, 3/21) 
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temliye: (Ar.is.) Doldurma, doldurulma (105/19) (Devellioğlu Lügatı) 

tenbįhnāme: (Ar.Far.b.is..) Dikkat edilmesi gereken hususları bildirmek üzere 

yetkili mercilerce çıkarılan yazı, tâlîmatnâme (46/6) (Kubbealtı Lügatı) 

tensįķ: (Ar.is. nesak’dan) Düzene, yoluna koyma, düzenleme, sıralama; düzeltme 

(109/20) (Devellioğlu Lügatı) 

tertįb: (Ar.is.) Sıraya koyma, sıralama. Düzenleme, hazırlama (11/21, 19/20, 

23/10, 24/19, 24/20, 24/20, 26/3, 26/11, 26/13, 26/22, 27/10, 27/15, 28/5, 29/23, 

31/7, 31/14, 31/16, 32/15, 32/16, 33/13, 33/19, 34/6, 34/9, 34/13, 39/8, 40/17, 

40/19, 41/2, 42/4, 42/16, 43/13, 44/12, 45/3, 45/12, 47/19, 50/10, 51/1, 52/17, 

53/6, 56/3, 60/16, 61/13, 61/15, 62/5, 64/9, 64/12, 65/2, 65/3, 65/6, 65/7, 65/12, 

65/20, 66/2, 66/6, 66/16, 66/16, 67/13, 67/20, 69/21, 70/4, 70/19, 73/4, 73/11, 

75/11, 75/12, 75/16, 75/18, 76/3, 76/7, 76/9, 76/10, 76/11, 76/17, 77/21, 78/3, 

78/5, 78/7, 78/8, 79/1, 79/8, 79/14, 80/8, 80/12, 80/15, 80/17, 80/19, 80/20, 80/21, 

80/23, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 81/6, 81/9, 81/20, 81/21, 82/1, 82/1, 82/7, 82/15, 

82/18, 82/21, 82/23, 83/1, 83/8, 83/11, 83/16, 83/18, 84/3, 84/9, 84/10, 84/11, 

84/14, 84/15, 84/16, 84/17, 85/5, 85/8, 85/9, 85/18, 86/5, 86/10, 86/11, 87/1, 87/5, 

87/7, 87/13, 88/12, 88/12, 91/2, 91/5, 91/8, 91/21, 93/21, 94/6, 94/11, 94/12, 

94/15, 94/15, 94/16, 94/17, 94/21, 94/23, 94/23, 95/5, 95/23, 96/3, 96/4, 96/7, 

96/9, 96/10, 96/17, 96/19, 96/19, 98/15, 101/17, 102/3, 102/9, 102/10, 102/11, 

102/15, 102/20, 103/4, 103/6, 103/9, 103/19, 104/16, 104/18, 104/22, 105/21, 

106/16, 107/23, 109/1) (Kubbealtı Lügatı) 

tervįc-i maṣlaḥat itmek: barışı, sulhu kıymetlendirmek. (6/4) 

ṭopçu:  Topların kullanılması, bakımı, ikmâli ve taşınması ile uğraşan asker sınıfı 

(3/11) 

tüfenk: (Far.is) Uzun namlulu, taşınabilir ateşli silah. (38/3, 89/10, 99/14) 

(Kubbealtı Lügatı) 

Uu 

umūr-ı Ǿaskeriyye: Askerlik işleri (29/17, 31/13) 

usūl-i  ḥarbiyye: Savaş usulü. (6/7)  



121 

Üü 

üleşdirmek: Paylara hisselere bölmek, paylaştırmak, bölüştürmek, dağıtmak, tevzi 

etmek (106/12) (Devellioğlu Lügatı) 

üserā: (Ar.c.) Esirler (98/8) (Kubbealtı Lügatı) 

Vv 

vaķt-i merhūne: (a.b.i) Beklenen çağ ve zaman. (21/7) (Devellioğlu Lügatı) 

vareste: (Far.sf) Kurtulmuş, serbest, rahat. (56/13, 87/22) 

vārid: (Ar.sf.) Gelen, vasıl olan, erişen (50/12) (Devellioğlu Lügatı) 

velįǾahd-ı devlet: (a.b.i) Devletin şimdiki hükümdardan sonraki sahibi (29/16) 

Yy 

yaraşdırmaķ: Uygun düşürmek, uygun görmek, yakıştırmak. (34/1) (Kubbealtı 

Lügatı) 

yedd-i taśarruf: Sahip olma, sahiplik. (12/6) (Kubbealtı Lügatı) 

yılıķ: (s.) Çarpık, eğri (28/3) (Kubbealtı Lügatı) 

Zz 

żābiḍān: (Ar.is. żābiṭ’in c.) subaylar. (5. sayfa) 

żābiṭān-ı ricāl-i cihādiyye: Savaş subayları (3/14) 

żābiŧ-i aǾžam: Büyük koruyucu (110/2) 

żabŧ u rabŧ: Disiplin, asayiş, düzen. (26/15, 29/23) 

żaǾįf: (Ar.sf.) Zayıf, güçsüz (14/13) 

żāǿiǾ: (Ar.is. ve s.) Kayıp, yok olmuş, elden çıkmış şey. (48/11) (Kubbealtı Lügatı) 

żāyiǾ u telef: Kaybetme ve yok etme (72/9) 
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źeħāyir: (Ar.is.) Erzaklar, zahireler (19/14, 36/6, 36/15, 36/16, 36/19, 53/18) 

(Kubbealtı Lügatı) 

żıyķ-ı memerrį: Dar geçit (59/23) 

zįr-i iŧāǾat: Emir ve itaat altında olan (20/6) 
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3. ASKERÎ TERİMLERİN İNCELENMESİ 

3.1. Arapça Askeri Terimler 

(Genel olarak kendi aralarında Farsça ve bağlacı ile bağlanmışlardır. 

Tamlamalarda da Farsça tamlamasına uyulmuştur.) 

Aa 

Ǿaķd u şurūŧ:  

(Ǿaķd (Ar.is.) + u (Far.bağ.) + şurūŧ (Ar.c) [isim kökü + bağlaç + isim kökü] ) 

Anlaşma ve şartlar(16/11)  

aḳsām-ı erbaǾa-i ḥarbiyye:  

(aķsām (Ar.c.) + erbaǾa (Ar.sf.) + ĥarbiyye (Ar.is.) [ isim kökü + sayı sıfatı + isim 

kökü] ) Savaşın dört kısım, bölümü(2/2-3) 

Ǿasker: (Ar.is) Er. (3/13, 6/21, 12/9, 15/4, 15/8, 15/10, 15/12, 15/13, 15/14, 16/7, 

16/10, 17/10, 22/2, 22/6, 22/7, 22/17, 22/21, 23/5, 23/18, 23/18, 23/19, 24/2, 24/4, 

24/12, 24/17, 25/2, 25/3, 25/4, 25/7, 25/9, 26/2, 26/4, 26/5, 26/6, 27/6, 27/8, 27/8, 

27/15, 28/2, 28/8, 28/21, 29/13, 29/17, 30/5, 30/20, 31/13, 31/22, 33/1, 33/22, 

37/7, 40/17, 46/22, 48/2, 49/7, 49/7, 49/15, 51/9, 52/20, 54/13, 55/4, 57/5, 58/17, 

60/17, 61/4, 64/4, 64/22, 66/14, 66/17, 71/5, 72/12, 74/19, 76/1, 78/12, 78/14, 

78/20, 79/2, 79/3, 79/8, 79/9, 79/12, 80/1, 80/4, 86/1, 86/11, 91/8, 95/6, 96/19, 

96/21, 97/9, 97/20, 97/21, 97/21, 99/2, 99/4, 99/18, 101/12, 101/14) (Devellioğlu 

Lügatı) 

Ǿasākir: (Ar.c.) Askerler, erler (2/3, 2/17, 2/18, 3/9, 7/18, 14/12, 14/21, 15/1, 

15/14, 15/16, 15/18, 15/23, 16/3, 19/5, 19/17, 19/20, 20/20, 22/2, 22/10, 23/7, 

23/20, 23/21, 23/22, 24/3, 24/5, 24/7, 24/11, 24/14, 24/17, 24/17, 26/3, 26/7, 

26/10, 26/11, 26/11, 26/13, 26/15, 26/16, 26/17, 27/3, 27/10, 27/13, 27/18, 23/22, 

23/23, 28/6, 28/19, 29/6, 29/9, 29/20, 30/1, 32/7, 32/11, 32/13, 33/2, 33/100, 

33/11, 33/14, 33/19, 33/20, 34/1, 34/13, 34/17, 34/23, 35/3, 35/7, 37/6, 37/11, 

38/2, 38/7, 39/12, 40/5, 41/7, 41/22, 42/5, 42/8, 42/17, 43/2, 43/4, 43/13, 43/15, 

43/17, 43/18, 44/4, 44/5, 44/10, 44/19, 44/22, 45/3, 45/7, 45/9, 45/10, 45/12, 

45/23, 46/15, 46/19, 47/8, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 48/11, 48/12, 48/13, 48/15, 
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48/17, 48/18, 48/20, 48/22, 49/2, 49/10, 49/12, 49/16, 50/6, 50/10, 50/13, 51/11, 

51/11, 51/15, 51/16, 51/18, 52/1, 52/6, 52/8, 53/5, 54/13, 54/18, 55/8, 55/17, 56/1, 

56/8, 56/10, 56/19, 57/1, 57/14, 58/7, 58/21, 59/1, 59/6, 59/7, 59/13, 60/16, 61/6, 

61/8, 61/16, 61/20, 61/21, 61/23, 62/2, 64/1, 64/9, 65/4, 65/5, 65/8, 66/3, 66/4, 

67/5, 67/19, 67/20, 68/3, 68/5, 68/6, 68/8, 68/9, 68/18, 70/8, 70/13, 70/23, 72/18, 

72/20, 72/23, 73/5, 73/13, 73/14, 75/11, 75/20, 75/22, 75/23, 76/4, 76/10, 77/4, 

77/15, 77/20, 77/23, 78/3, 78/19, 79/4, 79/5, 79/14, 80/7, 80/13, 81/13, 82/6, 82/8, 

82/12, 83/2, 83/3, 84/12, 85/1, 87/8, 88/14, 89/8, 89/16, 89/17, 89/18, 89/19, 

89/23, 90/9, 90/13, 91/2, 91/2, 91/5, 91/7, 91/13, 91/17, 91/19, 91/21, 92/1, 92/2, 

92/3, 92/23, 93/7, 93/16, 93/16, 93/21, 93/22, 94/1, 94/1, 94/6, 94/6, 94/11, 94/12, 

94/13, 94/17, 95/4, 95/23, 96/13, 96/15, 96/18, 96/22, 97/1, 97/3, 97/13, 97/13, 

97/15, 97/21, 98/1, 98/3, 98/4, 98/5, 98/7, 98/10, 98/10, 98/12, 98/15, 9816, 98/17, 

98/19, 98/20, 98/22, 98/23, 99/3, 99/9, 99/11, 99/13, 99/15, 99/17, 100/5, 100/7, 

100/13, 100/17, 100/22, 101/2, 101/2, 101/4, 101/12, 101/15, 102/1, 102/3, 102/5, 

102/9, 102/10, 102/12, 102/14, 102/18, 103/4, 103/5, 103/5, 103/6, 103/17, 

103/17, 103/18, 104/2, 104/3, 104/9, 104/11, 105/2, 105/2, 105/4, 105/7, 105/14, 

105/15, 105/18, 107/9, 107/15, 108/4, 108/8, 108/17, 108/20, 108/22, 109/5,  

109/7, 109/12, 109/15, 109/18, 109/18) (Devellioğlu Lügatı) 

Ǿasākir cemāǾati:  

(Ǿasākir (Ar.c.) + cemāǾat (Ar.c.) [isim kökü + isim kökü-3. tekil şahıs iyelik eki]) 

Asker topluluğu (2/18, 47/8, 64/8) 

Ǿasākįr-i vefįre:  

(Ǿasākir (Ar.c.) + vefįre (Ar.sf.) [isim kökü + belgisiz sıfat] ) 

Çoğu asker (14/4)  

aķvāt ve źaħāǿir:  

(aķvāt (Ar.c) + ve (Ar.bağ.) + źaħāǿir (Ar.c.) [isim kökü + bağlaç + isim kökü] ) 

Azıklar ve erzaklar  
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aṣḥāb-ı seyf:  

(aśĥāb (Ar.c.) + seyf (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Kılıç, savaş ehli. Bizzat savaşa katılarak kılıçları ile savaşanlar (2/7-8, 29/18) 

aṣl-ı muḥārebe:  

(aśl (Ar.is.) + muĥārebe (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Gerçek, esas, asıl savaş. (2. sayfa) 

Ǿavdet: (Ar.is.) Dönüş, geri geliş, gidilen yerden dönme (47/10, 48/3, 49/19, 53/11, 

54/14, 99/22, 102/2) (Kubbealtı Lügatı) 

Bb 

baǾde’l-Ǿubūr: (Ar.b.is)  

(baǾde (a. ed.) + Ǿubūr (Ar.is.) [edat + isim kökü] ) 

Geçişten sonra (50/22) 

baǾŝ ve tesrįb:  

(baǾŝ (Ar.is.) + ve (Ar.bağ.) + tesrįb (Ar.is.) [ isim kökü + isim kökü] ) 

Asker yollama ve gönderme (42/17-18) 

belāġat-ı Ǿaskeriye:  

(belāġat (Ar.is.) + Ǿaskeriye (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Sözün etkili, güzel ve hitap edilen kimseye, içinde bulunulan duruma uygun 

düşecek şekilde söylenmesi; fasih ve hâle uygun söz söyleme. (24/2) 

bilād ü ķurrā:  

(bilād (Ar.c. ) ü (Far.bağ.) ķurrā (Ar.c.) [isim kökü + bağlaç + isim kökü] ) 

Beldeler ve köyler (26/10) 
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bilād-ı aǾdā:  

(bilād (Ar.c.) + aǾdā (Ar.c.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Düşman beldeleri (57/12-13) 

bilād-ı sāǿire:  

(bilād (Ar.c.) + sāǿir (Ar.sf ve zm) [sıfat + isim kökü ] ) 

Diğer beldeler, diyarlar (6/9-10) 

bil-iştirāk ṣūret-i istiḫdām:   

(iştirāk (Ar.is.) + śūret (Ar.is.) + istiħdām (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü + isim 

kökü] ) 

Ortaklaşa kullanılışlarının görünümü. (3. sayfa) 

Cc 

cedāvil: (Ar.c) Cedveller, su yolları, listeler (23/6, 30/13) (Devellioğlu Lügatı) 

cemāǾat-ı müteferriķa:  

(cemāǾat (Ar.c) + müteferriķa (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Zindanda bulunan suçlular. (42/21) 

cerįde: (Ar.is) Resmî dâirelerde önemli olayların kaydedildiği kâğıt veya defter, 

kayıt defteri (31/18) (Kubbealtı Lügatı) 

cevāz: (Ar.is) Caiz olma, izin, müsaade (11/15) (Devellioğlu Lügatı) 

Dd 

dāǿire-i vācibe-i źimmet:  

(dāǿire (Ar.is.) + vācibe (Ar.is.) + źimmet (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü + isim 

kökü] ) 
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Mesuliyet görevi çevresinde (11/7-8) 

dārü’s-salŧanat:  

(dār (Ar.is.) + salŧanat (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Saltanat kapısı. İstanbul. (30/16) 

düvel: (Ar.c.) Devletler (12/4, 14/15, 23/4, 23/6, 30/1, 30/20)  

düvel-i cesįme:  

(düvel (Ar.c.) + cesįme (Ar.is.) [ isim kökü + isim kökü ] 

Büyük devletler (13/15)  

düvel-i mütecāvir:  

(düvel (Ar.c.) + mütecāvire (Ar.sf.) [isim kökü + sıfat] ) 

Komşu devletler (30/1, 30/20) 

düvel-i saġįr:  

(düvel (Ar.c.) + saġįr (Ar.sf) [isim kökü + sıfat] ) 

Küçük devletler (12/4) 

düvel-i sāǿire:  

(düvel (Ar.c.) + sāǿire (Ar.sf.) [isim kökü + sıfat] ) 

Diğer devletler (23/4) 

Ee 

ecnās-ı ŝelāŝe-i Ǿasākir:   

(ecnās (Ar.c.) + ŝelāŝe (Ar.sf.) + Ǿasākir (Ar.c.) [isim kökü + sıfat + isim kökü] ) 

Askerlerin üç cinsleri. (91/2) 
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emr-i bedįhį ve lāmiǾa:  

(emr (Ar.is.) + bedįhį (Ar.sf.) + ve (Ar.bağ.) lāmiǾa (Ar.sf.) [isim kökü + sıfat + 

bağlaç + sıfat] ) 

Parlak ve belli olan emir (20/12) 

emr-i cülayy: kahramanlık emri (13/14) 

(emr (Ar.is.) + cülayy (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

emr-i müsellem:  

(emr (Ar.is.) + müsellem (Ar.sf.) [isim kökü + sıfat] ) 

Yerine getirilmiş emir (47/7) 

enbār (Ar.is. nibr’den c.): Anbarlar, anbar. (2. sayfa) 

erbāb-ı cihād:  

(erbāb (Ar.c.) + cihād (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Savaşçılar, usta savaşçılar (2/8, 24/7, 47/7) 

erbāb-ı ḳalem:  

(erbāb (Ar.c.) + ķalem (Ar.is) [isim kökü + isim kökü] ) 

Kalem sahibi, yazarlar, edipler (2/8) 

erbāb-ı tedbįr:  

(erbāb (Ar.c.) + tedbįr (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Tedbir sahipleri (2/9, 3/21, 6/18) 

esbāb ü ālāt-ı lāzıme:  

(esbāb (Ar.c.) + ü (Far.bağ.) + ālāt (Ar.c.) + lāzıme (Ar.is.) [isim kökü + bağlaç + 

isim kökü + isim kökü] ) 
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Gerekli olan aletler ve sebepler (23/13-14) 

esbāb-ı muĥāśara:  

(esbāb (Ar.c.) + muĥāśara (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Kuşatma sebepleri (57/10) 

esir: (Ar.sf) Savaşta düşman eline düşen kimse. *tutsak (102/1) (Devellioğlu 

Lügatı) 

esliĥā-i ĥarbiye:  

(esleĥa (Ar.c.) + harbiye (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Savaş silahları (22/8) 

esliĥā ve mühimmāt:  

(eslihā (Ar.c.) + ve (Ar.bağ.) + mühimmāt (Ar.c.) [isim kökü + bağlaç + isim 

kökü] ) 

Silahlar ve savaş araçları (28/16) 

esliĥa-i dāfiǾa:  

(esliĥa (Ar.c.) + dāfiǾa (Ar.sf.) [isim kökü + sıfat] ) 

Yok edici silahlar (29/10) 

esliĥa-i ĥāfıža:  

(esliĥa (Ar.c.) + ĥāfıža (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Koruyucu silahlar (29/11) 

esliĥa-i nādiriyye:  

(esliĥa (Ar.c.) + nādiriyye (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Nadir silahlar (89/9) 
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eŝnā-i śulĥ ü śalāĥ:  

(eŝnā (Ar.is.) + śulĥ (Ar.is.) + u (Far.bağ.) + śalāĥ (Ar.is.) [isim kökü + bağlaç + 

isim kökü] ) 

Barış ve huzur zamanı (30/9) 

eŝnā-yı ĥarb:  

(eŝnā (Ar.is.) + ĥarb (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Savaş sırasında (32/15) 

eŝnā-yı muķātele:  

(eŝnā (Ar.is.) + muķatele (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Çarpışma esnasında (34/2) 

eŝnā-yı şitā: 

(eŝnā (Ar.is.) + şitā (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Kışın, Kış mevsiminde (73/19) 

eŝnā-yı taǾķįb:  

(eŝnā (Ar.is.) + taǾķįb (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Takip sırasında (68/1) 

eŝnā-yı ŧarįķ:  

(eŝnā (Ar.is.) + ŧarįķ (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Yolda, Yolculuk sırasında (61/20, 87/16, 87/17, 94/13) 

esvar: (Ar.c.) Kuleler, hisarlar (52/8) (Devellioğlu Lügatı) 
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evāmir: (Ar.c.) Buyruklar, emirler (86/6) (Kubbealtı Lügatı) 

evśāf-ı mülkiyye:  

(evśāf (Ar.c.) + mülkiyye (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Memurların vasıfları (23/4) 

evtād-ı ḳūvve:  

(evtād (Ar.c.) + ķūvve (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Güçlü direkler (7/12) 

eyādįǿ-i aǾdā:  

(eyādįǿ (Ar.c.) + aǾdā (Ar.c.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Düşmanın elleri (66/10) 

eyālet-i mezbūresiniŋ muḥāfaẓası:  

(eyālet (Ar.is.) + mezbūre (Ar.sf.) + muĥāfažası (Ar.is.) [isim kökü + sıfat-teklik 

3. şahıs iyelik eki-tamlama eki + isim kökü- teklik 3. şahıs iyelik eki] ) 

Daha önce adı geçen eyaletin korunması. (7/4) 

Ff 

fenn-i celįl-i muĥārebe:  

(fenn (Ar.is.) + celįl (Ar.sf.) + muĥārebe (Ar.is.) [isim kökü + sıfat + isim kökü] ) 

Savaşın büyüklüğünün sanatı 

fenn-i ĥarb:  

(fenn (Ar.is.) + ĥarb (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Savaş sanatı, savaş taktiği (2/1, 2/2, 2,5, 2/14, 3/3, 3/8, 3/8) 
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fenn-i hendese:  

(fenn (Ar.is.) + hendese (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Savaş mühendisliği (2/4, 3/2, 32/8) 

fenn-i ĥikmet-i ĥarbiye:  

(fenn (Ar.is.) ĥikmet (Ar.is.) ĥarbiye (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü + isim kökü]) 

Savaş sanatının incelikleri. 

fenn-i muĥārebe:  

(fenn (Ar.is.) + muĥārebe (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Savaş sanatı, savaş taktiği. (21/20, 32/8, 32/12, 33/12, 33/15, 33/16, 33/17, 33/22, 

34/5, 37/15, 38/5, 50/3, 50/14, 55/18, 67/14, 74/1, 78/22, 91/11, 91/14) 

fenn-i tedbįr-i ḥarbiyye:  

(fenn (Ar.is.) + tedbįr (Ar.is.) + ĥarbiyye (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü + isim 

kökü] ) 

Savaş önlemlerinin ilmi (2/7, 2/13, 2/17) 

fevc u seriyye:  

(fevc (Ar.is.) + u (Far.bağ.) + seriyye (Ar.is.) [isim kökü + bağlaç + isim kökü] ) 

Süvari birliği (89/6) 

fevc-i Ǿaskerį:  

(fevc (Ar.is.) + Ǿaskerį (Ar.sf.) [isim kökü + sıfat] ) 

Asker birliği (46/22) 

fütūĥāt-ı kesįre:  

(fütūĥāt (Ar.is.) + kesįre (Ar.sf.) [isim kökü + sıfat] ) 
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Zarar verilmiş zaferler (16/16) 

Gg 

ġanāyim: (Ar.c.) Ganîmetler, savaşta düşmandan alınan mallar, esirler (98/8) 

(Kubbealtı Lügatı) 

Hh 

ĥad: (Ar.is.) Sınır, çizgi (12/3, 16/9, 16/18, 22/14, 31/19, 50/3, 56/22, 64/18, 

97/11)  (Kubbealtı Lügatı) 

ħandaķ: (a. i.) Hendek kelimesinin eski metinlerde rastlanan asıl şekli (92/18) 

(Kubbealtı Lügatı) 

ĥarb: (Ar.is.) Devletlerin birbirleriyle diplomatik münasebetleri keserek yaptıkları 

silahlı çarpışma, savaş, cenk. (2/1, 2/2, 2/5, 2/12, 2/13, 2/14, 2/16, 2/17, 3/3, 3/8, 

3/8, 3/22, 6/22, 7/1, 35/13)  

ĥarb u cidāl:  

(ĥarb (Ar.is.) + u (Far.bağ.) + cidāl (Ar.is.) [isim kökü + bağlaç + isim kökü] ) 

Savaş  (14/16, 19/9) 

ĥarb ü ķıtāl:  

(ĥarb (Ar.is.) + u (Far.bağ.) + ķıtāl (Ar.is.) [isim kökü + bağlaç + isim kökü] ) 

Savaş ve çarpışma (17/3) 

ḥarb ve ḍarbsız:  

(ĥarb (Ar.is.) + ve (Ar.bağ.) + đarb (Ar.is.) [isim kökü + bağlaç + isim kökü-

olumsuzluk eki] ) Savaşmadan (7/1) 

ĥarb-ı taśmįm:  

(ĥarb (Ar.is.) + taśmįm (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] 

Kesin olarak kararlaştırılan savaş (22/13) 
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ḥarbiye: (Ar.is.) Harp işlerine ait, harp okulunun adı, harbiye mektebi (2/3, 2/7, 

2/13, 2/17, 3/4, 3/5, 3/6, 3/6, 3/9, 3/20, 3/21, 6/7, 7/7, 37/5) (Kubbealtı Lügatı) 

ḥareket-i mecbūr:  

(ĥareket (Ar.is.) + mecbūr (Ar.sf.) [isim kökü + sıfat] ) 

Zorunlu hareket (7/5) 

ḥarekāt-ı taǾarrużiye:  

(ĥarekāt (Ar.c.) + taǾarruż (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Saldırı için hazırlanma (6/11) 

ħāric: (Ar.is.) Bir şeyin veya yerin veya memleketin dışında kalan (10/14, 11/8, 

11/9, 11/15, 12/3, 23/12, 25/14, 29/17, 32/11, 36/20, 41/9, 47/17) (Kubbealtı 

Lügatı) 

ħarįŧa-i ĥesāb:  

(ħarįta (Ar.is.) + ĥesāb (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] )Hesap cetveli (25/13) 

ħasārat: (Ar.c.) Hasarlar, zarar ve ziyanlar (70/10, 77/14, 79/20, 95/3, 105/7, 

107/19) (Kubbealtı Lügatı) 

ḫaṣm: (Ar.is.) Düşman. (6/10, 7/2, 7/6, 7/9, 7/11, 7/14) (Kubbealtı Lügatı) 

ḫaṭṭ-ı muḥārebe:  

(ħaŧŧ (Ar.is.) + muĥārebe (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Muharebe hattı, muharebe çizgileri. (2. sayfa) 

ħaŧar: (Ar.is.) Tehlike, güvensizlik (92/10) (Kubbealtı Lügatı) 

ħaŧā-yı cesįm:  

(ħaŧā (Ar.is.) + cesįm (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Büyük hata (42/10) 
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ħaŧŧ-ı medįd:  

(ħaŧŧ (Ar.is.) + medįd (Ar.sf.) [isim kökü + sıfat] ) 

Çekilmiş hat, sınır (44/1, 73/1) 

ħaŧŧ-ı muvāśalet:  

(ħaŧŧ (Ar.is.) + muvāśalet (Ar.is.) [isim kökü + sıfat] ) 

Varış noktası, sınırı (74/12) 

ħaŧŧ-ı münkeŝir:  

(ħaŧŧ (Ar.is.) + münkeŝir (Ar.sf.) [isim kökü + sıfat] ) 

Kırılmış, ayrılmış sınır (83/17) 

hezįmet: (Ar.is.) Büyük ve kesin mağlûbiyet, bozgun, yenilgi (74/22, 77/16, 85/6, 

86/2, 88/14, 88/19, 95/14, 100/11, 107/21) (Kubbealtı Lügatı) 

ħıdemāt-ı cesįme:  

(ħıdemāt (Ar.c.) + cesįme (Ar.sf.) [isim kökü + sıfat] ) 

Büyük hizmetler (28/15) 

ĥıfž u ĥırāset:  

(ĥıfž (Ar.is.) + u (Far.bağ.) + ĥırāset (Ar.is.) [isim kökü + bağlaç +  isim kökü] ) 

Koruma (13/14-15, 94/13, 98/5-6) 

ĥıfž u viķāye:  

(ĥıfž (Ar.is.) + u (Far.bağ.) + viķāye (Ar.is.) [isim kökü + bağlaç +  isim kökü] ) 

Koruma ve kollama (7/17-18) 
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ĥıfž-ı nāmūs:  

(ĥıfž (Ar.is.) + nāmūs (Ar.is.) [isim kökü + bağlaç +  isim kökü] ) 

Namusunu ve şerefini koruma (27/18) 

ĥikmet-i ĥarbiyye:  

(ĥikmet (Ar.is.) + ĥarbiyye (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Savaşın incelikleri (21/22, 22/12, 29/13) 

ħitām-ı maślaĥat:  

(ħitām (Ar.c.) + maślaĥat (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Dirlik ve düzenin son bulması (48/3, 104/10) 

ħiyām: (Ar.c.) Haymeler, çadırlar (18/9, 33/18, 34/6) (Kubbealtı Lügatı) 

ħiźā: (Ar.is.) Bir şeyin karşısı. Bir doğru çizginin devamı ile hasıl olan sıra. (22/2, 

29/2, 50/23) (Kubbealtı Lügatı) 

ĥurūb: (Ar.c.) Harpler, savaşlar (10/5, 18/4, 110/2) (Kubbealtı Lügatı) 

ĥurūb-ı sāǿire:  

(ĥurūb (Ar.c.) + sāǿire (Ar.sf.) [isim kökü + sıfat] ) 

Diğer devletler (10/5, 18/4) 

ḫurūc: (Ar.is.) Çıkma, dışarı çıkma, çıkış (7/11) (Kubbealtı Lügatı) 

ḫuṣūmet: (Ar.is.) Hasımlık, düşmanlık, adavet. (6/15) (Kubbealtı Lügatı) 

ħuŧūŧ: (Ar.c.) Hatlar, çizgiler. Sınırlar. (35/21, 35/21, 36/17, 36/17, 36/21, 36/22, 

40/11, 40/12, 40/20, 40/23, 41/3, 41/4, 41/8, 41/9, 41/10, 41/12, 41/15, 41/17, 

43/1, 48/1, 54/17, 59/17, 59/17, 59/21, 59/22, 61/2, 62/15, 63/5, 75/5) (Kubbealtı 

Lügatı) 
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ħuŧūŧ-ı müteĥaśśın:  

(ħuŧūŧ (Ar.c.) + müteĥaśśın (Ar.sf.) [isim kökü + sıfat] ) 

Kale sınırları (59/17) 

ħuŧūŧ-ı mütevāśıl: , 

(ħuŧūŧ (Ar.c.) + mütevāśıl (Ar.sf.) [isim kökü + sıfat] ) 

Birleşik sınırlar (35/21, 63/5) 

ħuŧūŧ-ı Ǿamįķ:  

(ħuŧūŧ (Ar.c.) + Ǿamįķ (Ar.sf.) [isim kökü + sıfat] ) 

Derin sınırlar (41/10) 

ħuŧūŧ-ı taǾayyüşiye:  

(ħuŧūŧ (Ar.c.) + taǾayyüş (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Geçinme sınırları, Yaşanılan sınırlar (36/17-18, 36/22) 

hücūm-ı vüśūl:  

(hücūm (Ar.is.) + vuśūl (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Varış sınırları (53/1) 

ĥükkām ve żubbāŧ:  

(ĥükkām (Ar.is.) + ve (Ar.bağ.) + żubbāŧ [isim kökü + bağlaç + isim kökü] ) 

Hakimler ve zabitler (60/19) 

ĥüsāmet: (Ar.is.) Keskin kılıç (11/3) (Devellioğlu Lügatı) 
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Iı 

ıṭlāḳ: (Ar.is.) Salıvermek, bırakmak, serbest bırakmak, cezadan kurtarmak (2/5) 

(Kubbealtı Lügatı) 

ıŧlaǾ: (Ar.is.) Bildirme, haberdar etme. (30/21) (Kubbealtı Lügatı) 

İi 

iǾāne: (Ar.is.)Yardım, imdat (11/17, 13/13, 19/22, 27/16, 37/21, 48/15, 51/13, 

56/1, 94/2, 98/17) (Kubbealtı Lügatı) 

ictiĥād: (Ar.is.) Gücü yettiği kadar çalışma, gayret gösterme (86/17) (Kubbealtı 

Lügatı) 

iĥtimālāt-i ĥarbiye:  

(iĥtimālāt (Ar.c.) + ĥarbiye (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Savaş ihtimalleri (31/1) 

iĥtiyāŧ: (Ar.is.) Olabilecek şeyleri hesâba katarak tedbirli ve ölçülü davranma, 

sakınma (15/13, 26/13, 27/6, 30/3, 62/1, 62/5, 62/12, 63/10, 63/12, 68/3, 75/22, 

75/23, 78/3, 84/11, 85/2, 90/20, 90/21, 92/5, 93/4, 93/8, 94/17, 104/10, 106/13, 

106/14) (Kubbealtı Lügatı) 

iĥtiyātiyye-i Ǿasākir:  

(iĥtiyātiyye (Ar.is.) + Ǿasākir (Ar.c.)  

Askerlerin önlem alması (75/20)  

iħŧār: (Ar.is.) Hatırlatma (16/10, 22/16, 48/20, 50/8, 92/15, 107/16) (Kubbealtı 

Lügatı) 

iĥżār: (Ar.is.) Hazır etme, hazır bulundurma, hazırlama (35/3) (Kubbealtı Lügatı) 

iķrar: (Ar.is.) Gizlemeyip açıklama, itiraf etme.. (16/23) 
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iķtiĥām: (Ar.is.) Göğüs germe, karşı durma, dayanma, tahammül etme (79/22, 

100/16) (Kubbealtı Lügatı) 

iķtiżā: (Ar.is.) Gerekme, gerektirme (19/20, 23/3, 23/10, 30/3, 30/21, 32/21, 34/6, 

36/10, 41/22, 50/13, 52/7, 54/2, 57/19, 58/19, 59/4, 60/23, 61/4, 61/11, 68/4, 

70/19, 72/7, 72/19, 72/23, 75/12, 76/10, 78/13, 79/17, 86/10, 87/19, 89/1, 90/19, 

97/2, 103/9, 103/21, 106/9, 106/12, 107/2, 109/22) (Kubbealtı Lügatı) 

ilticā: (Ar.is.) Sığınma, himâyesi altına girmeyi isteme (36/1, 49/17, 54/5, 55/14, 

58/11, 99/22) (Kubbealtı Lügatı) 

inhizām: (Ar.is.) Yenilme, bozulma, hezimete uğrama (14/6) (Kubbealtı Lügatı) 

inbā: (Ar.is.) Haber verme, bildirme (33/7) (Kubbealtı Lügatı) 

inķıyād: (Ar.is.) Boyun eğme, baş eğme, itaat etme (24/19, 24/20) (Kubbealtı 

Lügatı) 

inķisām: (Ar.is.) Bölünme, kısımlara ayrılma, parçalanma (44/4, 86/4) (Kubbealtı 

Lügatı) 

intişār: (Ar.is.) Yayılma (66/8) (Kubbealtı Lügatı) 

iǾŧā: (Ar.is.) Azat etme, ıtık. (28/15) (Kubbealtı Lügatı) 

irtibāŧ: (Ar.is.) Bağlı oluş, bağlanma. İlişkili, alakalı oluş. (22/4) (Kubbealtı 

Lügatı) 

irtiķā-yı merātib:  

(irtiķā (Ar.is.) + merātib (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Rütbelerde yükselme (28/8) 

iskān: (Ar.is.) Sürekli oturmak üzere bir yere yerleştirme, yerleştirilme (61/6, 

72/20, 73/1, 73/22) (Kubbealtı Lügatı) 

istiħbār: (Ar.is.) Haber alma, duyma (49/3) (Kubbealtı Lügatı) 
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istiḫdām: (Ar.is.) Bir hizmette kullanmak, bir işte çalıştırmak (3/17) (Kubbealtı 

Lügatı) 

istiĥkām: (Ar.is.) Düşmana karşı savunmak için yapılan yer, savunma amacıyle 

arâzi üzerinde yapılan her türlü inşaat ve siper. Sağlam ve kuvvetli olmak (33/4, 

49/22, 53/17, 59/18, 59/20, 59/23, 60/8) (Kubbealtı Lügatı) 

istįlā: (Ar.is.) Bir yeri kuvvet kullanarak ele geçirmek. (6/3, 7/10, 7/16, 57/8, 

57/11, 58/15, 67/7) (Kubbealtı Lügatı) 

iŧfā: (Ar.is.) Söndürme, söndürülme.Yatıştırma, bastırma, dindirme, teskin etme. 

(51/20) (Kubbealtı Lügatı) 

itlāf-ı nüfūs:  

(itlāf (Ar.is.) + nüfūs (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Canları öldürme (101/23) 

ittifāķ-ı ķadįme:  

(ittifāķ (Ar.is.) + ķadįme (Ar.sf.) [isim kökü + sıfat] ) 

Eskiden beri ittifak halinde olan, birlikte hareket eden (11/16) 

ittiĥād: (Ar.is.) Bir olma, birleşme (14/19, 15/14, 24/19, 24/19, 101/5, 101/5, 

109/11) (Kubbealtı Lügatı) 

ittiĥād-ı aǾlā:  

(ittiĥād (Ar.is.) + aǾlā (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Yüce birlik (15/14) 

izāle: (Ar.is.) Giderme, yok etme, ortadan kaldırma (19/6, 39/18, 56/12, 57/3) 

(Kubbealtı Lügatı) 
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Kk 

kāffe-i Ǿasākir:  

(kāffe (Ar.is.) + Ǿasākir (Ar.c.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Askerlerin bütünü, hepsi (15/23) 

ḳalǾa: (Ar.is.) Eskiden düşmana karşı koymak ve güvenliği sağlamak için 

savunulması gereken önemli noktalara yapılan yüksek, kalın duvarlı, burçlu, 

mazgallı, sağlam ve kuvvetli yapı, kermen, germen (3/2) (Kubbealtı Lügatı) 

ķarye-i müstaĥkem:  

(ķarye (Ar.is.) + müstaĥkem (Ar.sf.) [isim kökü + sıfat] ) 

Çevresine siper kazılmak, kale, tabya vb. yapılmak sûretiyle düşmana karşı 

korunmuş, emniyet altına alınmış köy (74/12) 

ķavānįn: (Ar.c.) Kanunlar (18/23, 31/23) (Kubbealtı Lügatı) 

ķavānįn-i Ǿazįze:  

(ķavānįn (Ar.c.) + Ǿazįze (Ar.sf.) [isim kökü + sıfat] ) 

Kıymetlı kanunlar (18/23) 

ḳavāǾid ve uṣūl:  

(ķavāǾid (Ar.is.) + ve (Ar.bağ.) + uśūl (Ar.c.) [isim kökü + bağlaç + isim kökü] ) 

Kurallar ve usuller (6/4) 

keyd: (Ar.is.) Hîle, oyun, desîse (71/19) (Kubbealtı Lügatı) 

keyd ü tasalluŧ-ı aǾdā:  

(keyd (Ar.is.) + ü (Far.bağ.) + tasalluŧ (Ar.is.) + aǾdā (Ar.is.) [isim kökü + bağlaç 

+ isim kökü] ) 

Düşmanın sataşması ve hilesi (71/19) 



142 

ķıyām: (Ar.is.) Ayağa kalkma. Ayaklanma, baş kaldırma (14/5, 18/8, 18/21, 36/6, 

41/13, 78/9) (Kubbealtı Lügatı) 

ķuvva-yı metįn:  

(kuvva (Ar.is.) + metįn (Ar.sf.) [isim kökü + sıfat] ) 

Güçlü kuvvetler (26/16) 

Ll 

livā: (Ar.is.) Osmanlı ordusunda iki alaydan meydana gelen askerî birlik, tugay. 

Bu askerî birliğinin kumandanı, mirlivâ, tuğgeneral (2/10, 3/13, 19/21, 34/17, 

91/15) ) (Kubbealtı Lügatı) 

liyāķat: (Ar.is.) Layık olma, uygunluk. (28/9, 28/11, 30/8, 31/15, 32/3) ) 

(Kubbealtı Lügatı) 

Mm 

maǾber: (Ar.is.) Geçilecek yer, geçit, köprü (40/9) (Kubbealtı Lügatı) 

maħzen: (Ar.is.) Hazine ve define gibi şeyleri koyacak yer. Erzak yeri. Bodrum. 

Yeraltı. (30/4) 

maĥźūr: (Ar.is.) Sakınılacak, çekinilecek şey, sakınca, engel, mâni (16/4, 20/14, 

22/10, 24/12, 27/2, 27/12, 59/21, 62/22, 82/23, 88/12, 95/4, 95/4) (Kubbealtı 

Lügatı) 

maǾiyyet: (Ar.is.) Bir âmirin emri altında olma, emrinde çalışma (14/21, 15/10, 

46/7, 64/22, 92/23, 100/12, 105/6) (Kubbealtı Lügatı) 

maḳām (“ḳa” uzun okunur. Ar.is. ḳıyām’dan c.: maḳamāt): kıyam edilen, durulan, 

durulacak yer, durak. (2. sayfa) 

maśārif-i seferiyye:  

(maśārif (Ar.c.) + seferiyye (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Sefer, yol masrafları (7/19) 
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maśūn: (Ar.sf.) Korunmuş, muhâfaza edilmiş, mahfuz, emin (53/12, 72/4, 82/9) 

(Kubbealtı Lügatı) 

mebde-i aǾmāl-i ĥarbiye:  

(mebde (Ar.is.) + aǾmāl (Ar.c.) + ĥarbiye (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü + isim 

kökü] ) 

Savaş işlerinin başlangıcı, kaynağı (32/16, 32/18) 

mebnį-i fenn-i tedbįr-i ḥarbiyye:  

(mebnį (Ar.sf.) + fenn (Ar.is.) + tedbįr (Ar.is.) + ĥarbiyye (Ar.is.) [sıfat + isim 

kökü + isim kökü + isim kökü] ) 

Savaş önlemlerinin bilgisine dayanarak (3/5-6) 

meftūĥ: (Ar.sf.) Açılmış, fethedilmiş, ele geçirilmiş. (28/9) (Kubbealtı Lügatı) 

mekr u tasalluŧ:  

(mekr (Ar.is.) + u (Ar.bağ.) + tasalluŧ (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Hile ve sataşma (72/15) 

memālik: (Ar.is.) Memleketler, ülkeler (7/10, 7/15, 7/16, 7/17, 11/11, 11/14, 15/3, 

16/12, 16/19, 17/22, 17/22, 18/9, 19/18, 20/21, 40/13, 63/17, 66/18, 66/22, 67/4, 

67/8) (Kubbealtı Lügatı) 

memerr: (Ar.is.) Geçecek, geçip gidilecek yer, yol, geçit (39/15, 57/23, 59/23, 

81/18) (Kubbealtı Lügatı) 

memerr ü menfeź:  

(memerr (Ar.is.) + ü (Far.bağ.) + menfeź (Ar.is.) [isim kökü + bağlaç + isim 

kökü]) 

Geçit ve kanal (39/15) 
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meǿmūr: (Ar.is.) Bir işi yapmakla görevlendirilen kimse, görevli. Devlet 

hizmetinde çalışan maaşlı kimse (16/4, 23/17, 31/3, 36/8, 41/1, 47/17, 48/2, 48/4, 

56/22, 57/12, 57/15, 61/1, 61/19, 70/5, 93/11, 94/4, 98/7, 105/18, 107/8, 108/17) 

(Kubbealtı Lügatı) 

merātib ve menāśıb:  

(merātib (Ar.is.) + ve (Ar.bağ.) + menāśıb (Ar.is.) [isim kökü + bağlaç + isim 

kökü] ) 

Rütbeler, dereceler ve makamlar (28/10, 28/13) 

merhūn: (Ar.sf) Rehin edilmiş, ödünç alınan bir şeye karşı, garanti olarak verilen 

şey. (21/7) (Devellioğlu Lügatı) 

mersā: (Ar.is.) Gemilerin demir atmalarına ve demir üzerinde güvenle yatmalarına 

elverişli, çok sığ veya çok derin olmayan, dibi iyi demir tutan yer, demir yeri, 

liman (48/10, 48/10, 49/20) (Kubbealtı Lügatı) 

mersā-yı müstaĥkem:  

(mersā (Ar.is.) + müstaĥkem (Ar.sf.) [isim kökü + sıfat] ) 

Korunmuş liman (49/20) 

meŝābe: (Ar.is.) Derece, değer, ölçü, menzile  (2/12, 14/21, 33/5, 35/18, 38/11, 

42/3, 44/18, 66/21, 80/9, 105/22) (Kubbealtı Lügatı) 

mesāfe-i baǾįd:  

(mesāfe (Ar.is.) + baǾįd (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Uzak mesafe (15/17) 

meştā: (Ar.is.) Kışın oturulacak, barınılacak yer, kışlık (33/8, 72/12, 72/13, 72/14) 

(Kubbealtı Lügatı) 

mevāķiǾ-i muķāvemet:  

(mevāķiǾ (Ar.is.) + muķāvemet (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 
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Karşı durulan mevkiler (17/23) 

mevāķiǾ-i müteǾaddide:  

(mevāķiǾ (Ar.is.) + müteǾaddid (Ar.sf.) [isim kökü + sıfat] ) 

Çok sayıda mevkiler (33/23) 

mevāķiǾ-i Ǿarżiyye:  

(mevāķiǾ (Ar.is.) + Ǿarżiyye (Ar.sf.) [isim kökü + sıfat] ) 

Ülke mevzileri (12/12-13, 43/12) 

mevķiǾ-i maǾlūme:  

(mevķiǾ (Ar.is.) + maǾlūme (Ar.sf.) [isim kökü + sıfat] ) 

Bilinen mevki (74/4-5) 

mevķiǾ-i münāsib:  

(mevķiǾ (Ar.is.) + münāsebe (Ar.sf.) [isim kökü + sıfat] ) 

Uygun mevki (54/23, 59/3, 59/10, 74/3, 74/10) 

mevķiǾ-i nāfiǾa: Bayındırlık bakanı (74/18) 

(mevķiǾ (Ar.is.) + nāfiǾa (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

mevķūf: (Ar.sf. ve i.) Tutuklu, tutuklanmış, tevkif edilmiş (42/5, 76/18, 101/5) 

(Kubbealtı Lügatı) 

meydān-ı muĥārebe:  

(meydān (Ar.is.) + muĥārebe (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Savaş meydanı (25/1, 32/13, 32/22, 33/21, 37/17, 44/8, 44/17, 44/19, 44/22, 47/12, 

86/14, 99/16) 
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mızrāķ: (Ar.is) Uzun saplı, ucu sivri demirli savaş aleti. (28/22, 28/23, 29/3, 29/4, 

101/23) (Devellioğlu Lügatı) 

miftāĥ: (Ar.is.) Anahtar (44/17) (Kubbealtı Lügatı) 

milel: (Ar.c.) Milletler, uluslar (22/1, 24/5, 26/18, 101/9) (Kubbealtı Lügatı) 

muāǾvenet: (Ar.is.) Yardım. (10/10) (Kubbealtı Lügatı) 

mucānebet: (Ar.is.) Uzaklaşma, uzak durma, çekinme, sakınma, kaçınma (47/20) 

(Kubbealtı Lügatı) 

mūceb: (Ar.is.) Bir söz veya işin gerektirdiği, gerekli kıldığı şey, mûcip (2/13, 

7/21, 14/20, 15/8, 52/2, 62/18, 75/9, 107/19) (Kubbealtı Lügatı) 

muđārabe: (Ar.is.) Karşılıklı olarak birbirine vurma, vuruşma, dövüşme. (86/7, 

104/12) (Kubbealtı Lügatı) 

muhāceme: (Ar.is.) Hücum etme, saldırma. (31/14) (Kubbealtı Lügatı) 

muhācem: (Ar.is.) Hücum edilmiş, saldırılmış (31/14) (Kubbealtı Lügatı) 

muhācim: (Ar.sf. ve i.) Hücum eden, saldıran kimse (30/22) (Kubbealtı Lügatı) 

muĥārebāt: (Ar.c.) Savaşlar (11/15) 

muĥārebāt-ı ħāriciyye:  

(muĥārebāt (Ar.c.) + ħāriciyye (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Dışarıdaki savaşlar (11/15) 

muĥārebe: (Ar.is.) İki devlet veya devletler arasında yapılan savaş, harp. (10/7, 

10/17, 11/23, 12/10, 14/14, 15/21, 16/5, 18/7, 20/19, 21/20, 23/16, 24/7, 25/1, 

31/6, 31/11, 32/8, 32/12, 32/13, 32/15, 32/22, 33/12, 33/15, 33/16, 33/17, 33/21, 

33/22, 34/5, 34/11, 34/15, 35/1, 35/12, 32/15, 32/17, 38/5, 38/23, 39/4, 43/1, 44/8, 

44/14, 44/17, 44/19, 44/22, 45/12, 46/16, 47/12, 50/3, 50/14, 51/3, 53/5, 55/18, 

56/5, 56/7, 65/1, 65/6, 67/14, 74/1, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 74/6, 74/6, 74/7, 74/7, 

74/9, 74/9, 74/16, 74/16, 74/23, 75/1, 75/5, 75/8, 75/10, 75/11, 75/14, 75/16, 76/1, 

76/4, 76/7, 76/8, 76/9, 76/16, 76/17, 76/21, 78/22, 79/1, 80/2, 80/6, 80/9, 80/12, 
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80/15, 81/10, 81/11, 81/21, 82/1, 82/7, 82/15, 83/1, 83/8, 83/10, 83/11, 84/3, 84/4, 

84/10, 84/11, 84/17, 85/8, 85/10, 85/18, 85/22, 86/7, 86/9, 86/14, 86/21, 86/23, 

90/13, 91/2, 91/4, 91/5, 91/8, 91/11, 91/11, 91/14, 91/17, 91/19, 91/20, 92/4, 92/9, 

92/13, 93/9, 93/9, 97/9, 99/4, 99/16, 101/8, 103/10, 103/11, 105/12, 107/8) 

(Kubbealtı Lügatı) 

muḥārese: (Ar.is.) Koruyup gözetme, koruma, muhâfaza ve himâye etme (3/2) 

(Kubbealtı Lügatı) 

muĥāśara: (Ar.is.) Kale, şehir, kasaba vb. bir yerin yâhut bir birliğin etrâfını 

askerle çevirip giriş çıkış ve ikmal yollarını kesme, kuşatma (52/12, 53/13, 54/9, 

54/11, 54/17, 54/21, 54/22, 55/20, 57/10, 57/13, 58/14, 58/17, 58/20, 59/14) 

(Kubbealtı Lügatı) 

muĥāŧ: (Ar.sf.) Çevresi kuşatılmış, etrâfı sarılmış (59/20) (Kubbealtı Lügatı) 

muħāŧara: (Ar.is.) Tehlikeli durum, tehlike (43/17, 47/1, 51/4, 60/6, 65/23, 73/18, 

77/21, 79/9, 82/20, 85/5, 93/3, 94/4) (Kubbealtı Lügatı) 

muĥįŧ: (Ar.sf.) Çepeçevre kuşatan, etrâfını çeviren, çevreleyen ihâta eden (şey) 

(47/16) (Kubbealtı Lügatı) 

muķātele: (Ar.is.) Karşılıklı vuruşma, birbirini öldürme, boğazlaşma (34/2, 34/3) 

(Kubbealtı Lügatı) 

muķāvemet: (Ar.is.) Karşı koyma, boyun eğmeme, direnme (17/23, 19/5, 19/16, 

41/4, 51/7, 73/16, 80/4, 85/16, 95/12) (Kubbealtı Lügatı) 

muǾāvenet ve mužāharet:  

(muǾāvenet (Ar.is.) + ve (Ar.bağ.) + mužāharet (Ar.is.) [isim kökü + bağlaç + isim 

kökü] ) 

Yardım etmek ve destek çıkmak (98/5) 

muśālaĥa: (Ar.is.) Kavga ve savaşı bırakıp barış için anlaşma, uzlaşma, barış 

yapma. Güvenlik, asayiş (16/23) (Kubbealtı Lügatı) 
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muśammem: (Ar.sf.) Kesin biçimde kararlaştırılmış, kesin karâra bağlanmış, 

hakkında kesin karar alınmış (25/17, 71/11, 90/3, 106/1) (Kubbealtı Lügatı) 

muśliĥiyyet: (Ar.is.) Barış sağlama, sulh etme (26/3) 

muŧālaǾa: (Ar.is.) Etraflıca düşünme, inceleme, tetkik (31/17, 45/17, 86/16, 

104/15, 110/3) (Kubbealtı Lügatı) 

muvāḳaǾ-i ḥarbiyye:  

(muvāķķaǾ (Ar.sf.) + ĥarbiyye (Ar.is.) [sıfat + isim kökü] ) 

Savaş fermanı (7/8) 

mužaffer: (Ar.sf.) Savaşta zafer kazanmış, bir mücâdelede başarı, üstünlük elde 

etmiş, gālip (17/3, 17/7, 25/18, 78/9, 102/16) (Kubbealtı Lügatı) 

müdāfaǾa: (Ar.is.) Düşman hücumuna karşı  koyma, savunma, direnme (7/3, 40/3, 

89/3) (Kubbealtı Lügatı) 

müfevveż: (Ar.sf.) Bir kimseye görev olarak verilmiş, sorumluluğu yükletilmiş, 

ısmarlanmış, havale edilmiş (7/9) (Kubbealtı Lügatı) 

mühimmāt: (Ar.c.) Savaş araç ve gereçleri (19/14, 26/19, 28/16, 29/6, 30/3, 46/8) 

(Kubbealtı Lügatı) 

mühimmāt-ı sāǿire-i ĥarbiyye:  

(mühimmāt (Ar.c.) + sāǿire (Ar.sf.) + ĥarbiyye (Ar.is.) [isim kökü + sıfat + isim 

kökü] ) 

Savaşın diğer araç ve gereçleri (46/8) 

mükāfāt: (Ar.is.) Bir hizmet veya muvaffakiyete ve iyiliğe karşı verilen karşılık 

(26/16, 28/8) 

mülūķ-ı māżiye:  

(mülūķ (Ar.c.) + māżiye (Ar.sf.) .) [isim kökü + sıfat] ) 
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Geçmiş melikler, yöneticiler (11/3) 

mümānaǾat: (Ar.is.) Karşı çıkma, engelleme, mâni olma, muhâlefet (33/5, 46/10, 

51/14, 57/14, 63/23, 69/17, 73/17, 77/19, 77/19) (Kubbealtı Lügatı) 

münǾaķıd: (Ar.sf.) Düğümlenmiş, bağlanmış olan bağlı. Tarflarca resmen kabul 

edilmiş, imzalanmış, akdedilmiş (14/20) (Kubbealtı Lügatı) 

mündefiǾ: (Ar.sf.) Savulmuş, savuşturulmuş, atlatılmış. (47/22, 73/18) (Kubbealtı 

Lügatı) 

münķasım: (Ar.sf.) Kısımlara ayrılmış, bölünmüş, taksim edilmiş (41/14, 44/1, 

45/5) (Kubbealtı Lügatı) 

mürtefiǾ: (Ar.sf.) Yükselmiş, yüksek, yüce (44/11, 44/13, 55/19, 92/20) (Kubbealtı 

Lügatı) 

mürüvvet: (Ar.is.) Yiğitlik, mertlik. İnsanca davranma, insanlık. (18/14) 

(Kubbealtı Lügatı) 

müstaġnį-i iħŧār:  

(müstaġnį (Ar.sf.) + iħŧār (Ar.is.) [sıfat + isim kökü] ) 

Hatırlatmaya ihtiyacı olmayan (16/10) 

müstaġniyun: Tok gözlülük, doygunluk (43/5) 

müstaĥfiž: (Ar.sf. ve i.) Koruyan, muhafaza eden(kimse), muhafız (19/20, 56/1) 

(Kubbealtı Lügatı) 

müstaĥkem: (Ar.sf.) Çevresine siper kazılmak, kale, tabya vb. yapılmak sûretiyle 

düşmana karşı korunmuş, emniyet altına alınmış (34/16, 49/20, 70/19, 74/12) 

(Kubbealtı Lügatı) 

müteĥārib: (Ar.sf.) Birbiriyle savaşan, harbeden (12/12) (Kubbealtı Lügatı) 

müteĥaśśın: (Ar.sf.) Kaleye kapanmış, müstahkem bir mevkiye sığınmış. (59/17) 

(Kubbealtı Lügatı) 
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müttefiķ: (Ar.is. ve f.) Aralarında anlaşma yapmış, birbiriyle ittifak etmiş, 

birleşmiş kimselerden her biri (11/17, 15/10, 17/23, 19/12, 20/22, 21/11, 31/16, 

35/8) (Kubbealtı Lügatı) 

mütteĥid: (Ar.sf.) Birleşmiş, birlik olmuş, birleşik (42/23, 77/22) (Kubbealtı 

Lügatı) 

mütteĥid ve mütelāśıķ:  

(mütteĥid (Ar.sf.) + ve (Ar.bağ.) + mütelāsıķ (Ar.sf.) [sıfat + sıfat] )  

Birlik olmuş (77/22) 

müvācehe-i ħaŧŧ-ı muĥārebe:  

(müvācehe (Ar.is.) + ħaŧŧ (Ar.is.) + muĥārebe (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü + 

isim kökü] ) 

Savaş sınırının karşısı (93/9) 

Nn 

naśb-ı ħıyām:  

(naśb (Ar.is.) + ħıyām (Ar.c.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Çadırları kurma (18/8-9) 

neferāt: Askerler, erler (26/14, 67/21) 

nevāĥį: (Ar.c) Yanlar, taraflar. Nahiyeler, bucaklar (35/10, 60/23) (Devellioğlu 

Lügatı) 

Rr 

reǾāyā: (Ar.is.) Bir hükümdarın yönetimi altında bulunan ve vergi veren (32/1) 

(Kubbealtı Lügatı) 
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resāǿil: (Ar.is risāle c.) Mektuplar, küçük kitaplar. (30/13) (Devellioğlu Lügatı) 

ricǾat: (Ar.is.) Geri dönme, geri çekilme, geriye doğru kaçma (13/22, 15/23, 33/8, 

36/13, 48/2, 49/17, 53/11, 57/7, 62/10, 62/11, 63/17, 63/19, 63/20, 64/2, 64/4, 

64/10, 64/12, 64/20, 65/3, 65/4, 65/8, 65/12, 65/19, 66/2, 66/2, 66/5, 66/6, 66/7, 

66/9, 66/11, 66/14, 66/16, 66/19, 66/20, 66/23, 67/5, 67/6, 67/7, 67/8, 67/13, 

67/13, 67/16, 67/19, 68/11, 68/20, 68/21, 68/22, 69/6, 70/16, 70/23, 71/12, 71/17, 

71/22, 77/7, 81/15, 81/16, 98/11, 98/13, 100/14, 101/11) (Kubbealtı Lügatı) 

ruħśat: (Ar.is.) İzin, müsaade (25/3, 60/21, 68/6, 89/10, 107/12) (Kubbealtı Lügatı) 

rüǿesā: (Ar.c.) Reisler, başkanlar (16/9) (Kubbealtı Lügatı) 

rüǿūs: (Ar.is.) Başlar, şahıslar, kimseler (18/19, 31/13) (Kubbealtı Lügatı) 

Ss 

salŧanat: (Ar.is.) Hükümdarlık, sultanlık (27/18, 29/16, 30/16) (Kubbealtı Lügatı) 

saĥrā: (Ar.is.) Kır, ova, çöl (54/2) (Devellioğlu Lügatı) 

śavlet: (Ar.is.) Bütün gücüyle saldırma, şiddetli hücum, saldırı (78/15, 97/6) 

(Kubbealtı Lügatı) 

sefāǿin: (Ar.c.) Gemiler, sefineler (23/7) (Kubbealtı Lügatı) 

sevḳ ve taḥrįk:  

(sevķ (Ar.is.) + ve (Ar.bağ.) + taĥrįk (Ar.is.) [isim kökü + bağlaç + isim kökü] 

Aktarma ve hareket ettirme (2/18) 

sevķ-i Ǿasākir:  

((sevķ (Ar.is.) + Ǿasākir (Ar.c.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Askerlerin sevki, nakli (21/20, 22/10, 32/11, 32/13, 33/10, 33/11, 33/14, 33/20, 

37/6, 38/7, 43/13, 44/19, 44/22, 46/15, 50/6, 50/13, 53/5, 54/18, 55/17, 60/16, 

78/19, 81/13, 90/13, 91/13, 91/17) 
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seyf: (Ar.is.) Kılıç. (2/8, 18/10, 29/3, 29/18) (Kubbealtı Lügatı) 

seyr-i serįǾ:  

(seyr (Ar.is.) + serįǾ (Ar.sf.) [isim kökü + sıfat] ) 

Hızlıca göz gezdirme (39/17) 

śıyānet: (Ar.is.) Koruma, muhâfaza, himâye (61/5, 97/1, 97/1, 97/14) (Kubbealtı 

Lügatı) 

śulĥ u śalāĥ: (Ar.is.t)  

(śulĥ (Ar.is.) + u (Far.bağ.) + śalāĥ (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü]) 

Barış ve huzur (30/9) 

ṣūret-i tertįb:  

(śūret (Ar.is.) + tertįb (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Düzene konulmuş biçim, düzene konulmuş tarz, gidiş. (2. sayfa) 

Şş 

şaŧranc: (Ar.is) Satranç oyunu. Fildişi ayna ve kakmalarda oyulan satıhla, kakılan 

parçanın zigzaklı olarak kareler teşkil etmesi suretiyle meydana gelen motif.  

(35/18, 35/19, 94/19, 102/6, 102/15, 102/15, 102/20)  (Devellioğlu Lügatı) 

şerbet-i mevtā:  

(şerbet (Ar.is.) + mevtā (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Ölüm şerbeti (29/5) 

şūrā-yı Ǿaskeriye:  

(şūrā (Ar.is.) + Ǿaskeriye (Ar.is.) [isim kökü + sıfat] ) 

Asker toplantısı (22/6) 



153 

Tt 

taǾahhüd: (Ar.is.) Bir şeyi yapmak üzere üstüne alma, üstlenme. (14/11, 14/20) 

(Kubbealtı Lügatı) 

taǾarruż: (Ar.is.) Askerî kuvvetlerin düşman üzerine yaptığı saldırı, hücum (6/6, 

6/11, 6/22, 7/7, 11/16, 30/22, 32/17, 34/8, 36/6, 37/4, 37/5, 37/6, 37/9, 37/9, 37/15, 

37/18, 37/21, 38/5, 38/8, 57/11, 59/2, 74/6, 74/16, 76/11, 78/9, 78/15, 78/18, 

78/19, 78/21, 79/4, 79/10, 80/2, 80/5, 80/8, 81/14, 85/4, 95/18, 96/5, 97/10, 105/4, 

105/6, 106/1) (Kubbealtı Lügatı) 

ŧabya: i (Ar. “ta’biye “askeri hazırlamak”tan) Bir istihkamın siperlerinden dışarıya 

taşacak şekilde ve tek olarak yapılmış top yeri, küçük ve tek istihkam (48/22, 

53/18) (Kubbealtı Lügatı) 

taḥaffuẓ: (Ar.is.) Sakınma, korunma (6/21, 80/2) (Kubbealtı Lügatı) 

taḥaffuẓ-ı maǾat-taǾarruż:  

(taĥaffuž (Ar.is.) + maǾa (a. edat) + taǾarruż (Ar.is.) [isim kökü + edat + isim 

kökü] ) 

Taarruzla kendini koruma (2. sayfa) 

taĥaśśun: (Ar.is.) Korunmak için kale ve hisara kapanma, sarp bir yere sığınma 

(49/22, 53/3, 53/4, 53/19) (Kubbealtı Lügatı) 

taĥdįd: (Ar.is.) Sınırlama, hudut koyma (31/9, 32/16) (Kubbealtı Lügatı) 

taħlįś: (Ar.is.) Kurtarma, kurtarılma (14/9, 66/10, 71/8) (Kubbealtı Lügatı) 

ŧāǾife-i Ǿaskeriye:  

(ŧāǾife (Ar.is.) + Ǿaskeriye (Ar.sf.) [isim kökü + sıfat] ) 

Asker takımı (28/8) 

taǾlįmāt: (Ar.is.) Hizmetlerin başarı ile yürütülebilmesi için o hizmetle ilgili 

sorumlulukları ve ilkeleri içine alan emirler. (29/23) (Kubbealtı Lügatı) 
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ŧarafeyn: (Ar.is.) Her iki taraf (10/9, 12/11, 12/12, 14/19, 16/12, 25/5, 31/1, 31/15, 

43/13, 44/10, 45/2, 50/10, 56/18, 67/10, 88/2, 98/20, 104/9) (Kubbealtı Lügatı) 

ŧaraf-ı aǾdā:  

(ŧaraf (Ar.is.) + aǾdā (Ar.c.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Düşmanların tarafı (7/23) 

ŧard: (Ar.is.) Sürme, uzaklaştırma (28/16, 49/5, 51/15, 54/1, 59/7, 68/1, 77/2, 

99/11, 99/16) (Kubbealtı Lügatı) 

ŧard ve iħrāc:  

(ŧard (Ar.is.) + ve (Ar.bağ.) + iħrāc (Ar.is.) [isim kökü + bağlaç + isim kökü] ) 

Kovma, sürme ve uzaklaştırma (28/16) 

ŧarįķ ü maǾber:   

(ŧarįķ (Ar.is.) + ü (Far.bağ.) maǾber (Ar.is.) [isim kökü + bağlaç + isim kökü] ) 

Yol ve köprü (40/9)  

tasalluŧ: (Ar.is.) Rahat vermeyecek, bıktıracak, sıkıntı verecek şekilde üstüne 

düşme, sataşma, musallat olma (42/22, 67/19, 71/19, 72/3, 72/15, 78/2, 80/7, 

85/13, 103/21, 103/23, 106/1) (Kubbealtı Lügatı) 

taśmįmāt-ı aśliyye-i seferiyye:  

(taśmįmāt (Ar.c.) + aśliyye (Ar.is.) + seferiyye (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü + 

isim kökü] ) 

Asıl seferin kararlaştırılması (41/18) 

taśmįmāt-ı seferiyye:  

(taśmįmāt (Ar.c.) + seferiyye (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Sefer kararı (33/7, 42/2) 



155 

taśnįf: (Ar.is.) Sınıflara ayırma, sınıflandırma, sıralama (24/2) (Kubbealtı Lügatı) 

taśrįf: (Ar.is.) İstediği şekilde idare etmek (12/1) (Devellioğlu Lügatı) 

tedārikāt ü ĥavāyic:  

(tedārikāt (Ar.c.) + ü (Far.bağ.) + ĥavāyic (Ar.c.) [isim kökü + bağlaç + isim 

kökü]) 

Hazırlıklar ve ihtiyaçlar (52/3) 

tedbįr-i ĥarbiye:  

(tedbįr (Ar.is.) + ĥarbiye (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Savaş tedbiri (2/7, 2/13, 2/17, 3/5, 3/6, 3/9, 3/20, 3/21) 

temliye: (Ar.is) Doldurma, doldurulma (105/19) (Devellioğlu Lügatı) 

tertįb: (Ar.is.) Sıraya koyma, sıralama. Düzenleme, hazırlama (11/21, 19/20, 

23/10, 24/19, 24/20, 24/20, 26/3, 26/11, 26/13, 26/22, 27/10, 27/15, 28/5, 29/23, 

31/7, 31/14, 31/16, 32/15, 32/16, 33/13, 33/19, 34/6, 34/9, 34/13, 39/8, 40/17, 

40/19, 41/2, 42/4, 42/16, 43/13, 44/12, 45/3, 45/12, 47/19, 50/10, 51/1, 52/17, 

53/6, 56/3, 60/16, 61/13, 61/15, 62/5, 64/9, 64/12, 65/2, 65/3, 65/6, 65/7, 65/12, 

65/20, 66/2, 66/6, 66/16, 66/16, 67/13, 67/20, 69/21, 70/4, 70/19, 73/4, 73/11, 

75/11, 75/12, 75/16, 75/18, 76/3, 76/7, 76/9, 76/10, 76/11, 76/17, 77/21, 78/3, 

78/5, 78/7, 78/8, 79/1, 79/8, 79/14, 80/8, 80/12, 80/15, 80/17, 80/19, 80/20, 80/21, 

80/23, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 81/6, 81/9, 81/20, 81/21, 82/1, 82/1, 82/7, 82/15, 

82/18, 82/21, 82/23, 83/1, 83/8, 83/11, 83/16, 83/18, 84/3, 84/9, 84/10, 84/11, 

84/14, 84/15, 84/16, 84/17, 85/5, 85/8, 85/9, 85/18, 86/5, 86/10, 86/11, 87/1, 87/5, 

87/7, 87/13, 88/12, 88/12, 91/2, 91/5, 91/8, 91/21, 93/21, 94/6, 94/11, 94/12, 

94/15, 94/15, 94/16, 94/17, 94/21, 94/23, 94/23, 95/5, 95/23, 96/3, 96/4, 96/7, 

96/9, 96/10, 96/17, 96/19, 96/19, 98/15, 101/17, 102/3, 102/9, 102/10, 102/11, 

102/15, 102/20, 103/4, 103/6, 103/9, 103/19, 104/16, 104/18, 104/22, 105/21, 

106/16, 107/23, 109/1) (Kubbealtı Lügatı) 
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Uu 

Ǿulūfe: (Ar.is.) Osmanlı Devleti’nde kapı kulu askerlerine, sipâhîlere, bir kısım 

devlet mensuplarına ve ilmiye ricâline üç ayda bir verilen maaş. (61/11) 

(Kubbealtı Lügatı) 

umūr-ı Ǿaskeriyye:  

(umūr (Ar.c.) + Ǿaskeriyye (Ar.sf.) [isim kökü + sıfat] 

Askerlik işleri (29/17, 31/13) 

uśūl-i  ḥarbiyye:  

(uśūl (Ar.c.) + harbiyye (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Savaş usulü. (6/7) 

Üü 

üserā: (Ar.c.) Esirler (98/8) (Kubbealtı Lügatı) 

Vv 

vaķt-i merhūne:  

(vaķt (Ar.is.) + merhūne (Ar.sf.) [isim kökü + sıfat] 

Beklenen çağ ve zaman. (21/7) (Devellioğlu Lügatı) 

vārid: (Ar.sf) Gelen, vasıl olan, erişen (50/12) (Devellioğlu Lügatı) 

velįǾahd-ı devlet:  

(velįǾahd (Ar.is.) + devlet (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Devletin şimdiki hükümdardan sonraki sahibi (29/16) 
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Yy 

yedd-i taśarruf:  

(yedd (Ar.is.) + taśarruf (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Sahip olma, sahiplik. (12/6) (Kubbealtı Lügatı) 

Zz 

żābiḍān: (Ar.is. żābiṭ’in c.) subaylar. (5. sayfa) 

żābiṭān-ı ricāl-i cihādiyye:  

(żābiŧān (Ar.c.) + ricāl (Ar.c.) + cihādiye (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü + isim 

kökü] ) 

Savaş subayları (3/14) 

żābiŧ-i aǾžam:  

(żābiŧ (Ar.is.) + aǾžam (Ar.sf.) [isim kökü + sıfat] ) 

Büyük koruyucu (110/2) 

żabŧ u rabŧ:  

(żabŧ (Ar.is.) + u (Far.bağ.) + rabŧ (Ar.is.) [isim kökü + bağlaç + isim kökü] ) 

Disiplin, asayiş, düzen. (26/15, 29/23) 

żāǿiǾ: (Ar.is. ve s.) Kayıp, yok olmuş, elden çıkmış şey. (48/11) (Kubbealtı Lügatı) 

żaǾįf: (Ar.sf.) Zayıf, güçsüz (14/13) 

żāyiǾ u telef:  

(żāyiǾ (Ar.is.) + u (Far.bağ.) + telef (Ar.is.) [isim kökü + bağlaç + isim kökü] ) 

Kaybetme ve yok etme (72/9) 
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źeħāyir: (Ar.is.) Erzaklar, zahireler (19/14, 36/6, 36/15, 36/16, 36/19, 53/18) 

(Kubbealtı Lügatı) 

żıyķ-ı memerrį:  

(żıyķ (Ar.is.) + memerr (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Dar geçit (59/23) 

zįr-i iŧāǾat:  

(zįr (Ar.is.) + iŧāǾat (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Emir ve itaat altında olan (20/6) 

3.2. Farsça Askerî Terimler 

Bb 

bahādır: (Far.is.) Usta savaşçı, cengâver, yiğit, kahraman, cesur (104/9) 

(Kubbealtı Lügatı) 

Cc 

ceng: (Far.is): savaş, vuruşma  (6/3, 6/8, 15/15, 21/23, 25/23, 26/1, 30/10, 33/18, 

33/21, 56/8, 58/10, 58/11, 62/13, 66/14, 87/8, 88/15, 95/16) (Devellioğlu Lügatı) 

Çç 

çāpük-reftār: (f.b.s.)  

(çāpük (Far.sf.) + reftār (Far.is.) [sıfat + isim kökü] ) 

Çabukça, hızlıca giden. (27/11, 52/20) 

çarħa: (Far.is.) Ordunun ileri birliklerinin düşmana karşı giriştiği hareket, düşman 

kuvvetlerini çevirme hareketi (34/15, 34/18, 94/7, 94/11, 96/13, 97/8, 100/21, 

101/18, 101/21) (Kubbealtı Lügatı)  
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çarħacı:  

(çarħa (Far.is.) [isim kökü-isimden isim yapım eki] ) 

Yürüyüş hâlindeki ordunun önünden giden en seçkin ileri kuvvet, öncü asker 

(34/15, 34/18, 94/7, 94/11, 96/13, 97/8) 

çeng: (Far.is) El, pençe. (6/6, 72/13) (Devellioğlu Lügatı) 

Dd 

derbend: 

(der (Far.is.) + bend (Far.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Dar geçit, boğaz (20/10, 58/1, 68/17, 68/20, 68/22, 69/9) (Kubbealtı Lügatı) 

der-dest:  

(der (Far.is.) + dest (Far.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Tutma, ele geçirme, yakalama (19/18, 29/22) (Kubbealtı Lügatı) 

dest-gįr:  

(dest (Far.is.) + gįr (Far.sf.) [isim kökü + sıfat]) 

Elden tutan (kimse), yardımcı, muin. (6/15) 

düm-dār:  

(düm (Far.is.) + -dār (Far.sf.) [isim kökü + sıfat]) 

Yürüyüş hâlindeki ordu birliklerinin güvenliğini sağlamak için geriden gelen 

kuvvet, artçı (34/15, 64/21, 67/22, 68/3, 68/14, 68/23, 69/17, 69/21, 70/2, 70/5, 

70/11) (Kubbealtı Lügatı) 
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Ee 

endāħt: (Far.is.) Atma, atış. Silah atma. (52/9, 93/11, 107/4) (Devellioğlu Lügatı) 

Gg 

gülle: (Far. is. gūle “yuvarlak şey”) Top mermisi (103/12, 106/9, 107/5, 108/1, 

108/3, 108/15) (Kubbealtı Lügatı) 

Hh 

hem-sāye:  

(Far.b.is.) 

(hem (f. ön ek) + sāye (Far.is.) [birleşik isim] 

Komşu. Aynı gölge altında bulunan, birbirini kollayan, yardımlaşan (11/11, 11/15) 

(Devellioğlu Lügatı) 

hindistān: (coğ.) Orta Asya’da bulunan bir devlet.(27/10) 

Ll 

lenger-endāz:  

(lenger (Far.is.) + endâz (Far.sf.) [isim kökü + sıfat] ) 

Demir atmak, geminin demir atması. (49/21) (Kubbealtı Lügatı) 

leşker: (Far.is.) Asker. (28/22, 29/10, 75/21, 76/2, 78/13, 85/2, 94/2, 98/22, 99/2, 

99/19, 99/21, 109/11) (Kubbealtı Lügatı) 

Mm 

meters: (Far.is.) Savaşta korunmak üzere yapılan toprak tümsek, siper. (tersỉden 

mastarından nehyi hazır olarak “korkma” demektir.) (33/3, 49/22, 53/3, 53/4) 

(Devellioğlu Lügatı) 
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mįr-i mįrān:  

(mįr (Far.is.) + mįrān (Far.is.c.) [isim kökü + isim kökü]) 

Beyler beyi (3/13) (Devellioğlu Lügatı) 

Pp 

pāy-māl:  

(pāy (Far.is.) + māl (Far.sf.) [isim kökü + sıfat] ) 

Ayaklar altına alınmış, çiğnenmiş, hakir duruma düşürülmüş, perişan edilmiş 

(7/17) (Kubbealtı Lügatı) 

piyāde: (Far.is.) Yaya savaşan asker sınıfı (3/11, 29/10, 75/22, 78/13, 92/16, 93/15, 

93/21, 93/22, 93/23, 98/4, 98/10, 98/10, 98/16, 98/20, 98/22, 98/23, 99/2, 99/8, 

99/12, 99/15, 99/16, 99/18, 100/22, 101/11, 102/3, 102/9, 102/12, 102/14, 103/5, 

103/6, 103/17, 105/2, 106/3, 106/5, 106/8, 107/15, 108/8, 108/17, 108/20, 109/5, 

109/7, 109/9, 109/10, 109/15) (Kubbealtı Lügatı) 

Ss 

ser-dār: (Far.b.is.)  

(ser (Far.is.) – dār (Far.sf.) [isim kökü + sıfat]) 

Komutan (2/11) 

sergerde:(Far.b.is.)  

(ser (Far.is.) – gerde (Far.sf.) [isim kökü + sıfat]) 

Baş, başkan, reis. (22/5, 24/14, 27/5, 104/9, 104/10, 104/13) (Kubbealtı Lügatı) 

sipah-sālār: (Far.b.is.)  

(sipah (a.i.) + sālār (Far.is) [isim kökü + isim kökü]) 

Başkomutan, serasker (2/11) (Kubbealtı Lügatı) 
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siper: (Far.is.) Kalkan. Korunmak, gizlenmek maksadıyla arkasına, altına veya 

içine sığınılacak, saklanılacak şey. (92/19, 97/4, 97/5, 97/8, 103/12, 109/8) 

(Kubbealtı Lügatı) 

süvāri: (Far.is.) Atlı asker (3/11, 28/19, 28/22, 29/5, 29/10, 64/1, 64/22, 68/8, 73/8, 

78/12, 87/8, 92/1, 92/17, 94/2, 97/20, 97/21, 98/15, 99/9, 99/17, 99/19, 101/15, 

102/5, 102/10, 102/12, 102/15, 103/4, 103/5, 103/8, 103/17, 103/18, 103/19, 

104/2, 104/16, 105/2, 109/15) (Kubbealtı Lügatı) 

Şş 

şehzāde: (Far.b.is.)  

(şeh (Far.is.) + zāde (Far.is.) [isim kökü + isim kökü]) 

Padişah oğlu veya padişah ailesinden olan erkek çocuk (29/16) (Kubbealtı Lügatı) 

Tt 

tüfenk: (Far.is.) Uzun namlulu, taşınabilir ateşli silah. (38/3, 89/10, 99/14) 

(Kubbealtı Lügatı) 

Vv 

vareste: (Far.sf) Kurtulmuş, serbest, rahat. (56/13, 87/22) 

Zz 

zırħ: (Far.is.) Savaşlarda silah darbelerinden korunmak için giyilen, demir veya tel 

levhalardan, köseleden yapılmış giyecek. (28/20) (Kubbealtı Lügatı) 

3.3. Türkçe Askerî Terimler 

Bb 

baśķın:  

(baś- + -ķın [fiil kökü + fiilden isim yapım eki]) 
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Düşmanı gâfil avlayıp beklemediği zamanda ani olarak üzerine saldırma, ansızın 

hücum etme. (34/12, 89/5, 89/6, 89/6, 89/8, 89/7, 89/11, 89/14, 89/15, 90/1, 90/3, 

90/12, 90/19) (Kubbealtı Lügatı) 

başbuġ:  

(baş + buġ [isim kökü + isim kökü] ) 

Başkumandan, başkan, reis, lider. (58/21) (Kubbealtı Lügatı) 

bozġınlıķ:  

(boz- + -ġın + -lıķ [fiil kökü + fiilden isim yapım eki + isimden isim yapım eki]) 

Bozgun olanın durumu, düzensizlik, perişanlık. (100/15) (Kubbealtı Lügatı) 

bölük:  

(böl- + -ük [fiil kökü + fiilden isim yapım eki]) 

Taburu meydana getiren ve öbür birliklerin temeli sayılan askerî birlik. (30/19, 

103/19, 103/21) (Kubbealtı Lügatı) 

Çç 

çadır:  

(Tü. çat-ır [fiil kökü- fiilden isim yapım eki]) 

Barınmak maksadıyla ere çakılmış kazıklara keçe, kalın bez, kıl dokuma veya deri 

gerilmek suretiyle açık havada kurulan, kolayca sökülüp taşınabilir barınak. (86/3, 

88/4, 88/16, 90/2) (Kubbealtı Lügatı) 

Dd 

döġişmek:  

(Tü. dög-iş-mek [fiil kökü-işteşlik eki-fiilden isim yapım eki)] 
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Birbirini dövmek, birbirine saldırığ boğuşmak. Savaşmak, çarpışmak (33/22) 

(Kubbealtı Lügatı) 

Ee 

ele geçirmek:  

(Tü. el-e + geç-ir-mek [isim kökü-yönelme eki + fiil kökü-fiilden fiil yapım eki-

fiilden isim yapım eki] 

Elde etmek, yakalamak, kazanmak (6/8, 19/19, 38/10, 39/1, 39/2,  49/20, 57/10, 

101/21, 102/8, 107/20) (TDK Yeni Tarama Sözlüğü) 

Gg 

güleş: i. (E.T. küre-mek “kaçmak” > güre-mek’ten güre-ş veya güreş-iş’ten 

büzüşme ile [?]) İki kişi arasında, birbirlerini yenmek için olanca kuvvetlerini 

kullanmak, el ve ayak oyunları tatbik etmek sûretiyle yapılan ve belli kuralları 

olan karşılıklı mücâdele (85/15) (Kubbealtı Lügatı) 

güleşmek: geçişsiz f. (Eski Türk. küre-mek “kaçmak”tan güre-ş-mek)  

Rakiplerini yenmek için olanca kuvvetini kullanarak, el ve ayak oyunları yaparak 

mücâdeleye girişmek, güreş yapmak (85/15) (Kubbealtı Lügatı) 

göz yılmaķ:  

(Tü. göz + yıl- + -maķ [isim kökü + fiil kökü-fiilden isim yapım eki]) 

Korkmak (7/22)  

Kk 

ķaraķol: (E. T. Türk. Karavul “gözcü, nöbetçi; karakol < Moğ. Karaġul) [Karakol 

şekline girmesiyle Türkçe kol “asker” kelimesinin etkisi olmalıdır] Askerî 

kuvvetlerin güvenini sağlamak, ânî baskınlara karşı uyanık olmak gibi maksatlarla 

uygun görülen yerde görevlendirilen nöbetçi asker veya küçük askerî kuvvet. 

(34/16, 89/12, 100/21) (Kubbealtı Lügatı) 
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ķazāķ: Ukrayna ve Güney Rusya yerli halkarının karışımıyla 15. yy. dolaylarında 

Don ve Dinyaper nehirleri civarında ortaya çıkan etnik topluluk. Bugünkü 

Kazakistan’da yaşayan ve Türkî kökenli Kazaklarla karıştırılmamalıdır. (28/21)  

ķazanmaķ:  

(Tü. ķazan-maķ [fiil kökü-fiilden isim yapım eki] 

El emeği veya ticaret yoluyla kendine kar sağlamak  (28/17, 53/22) (Kubbealtı 

Lügatı) 

ķıśdırmaķ:  

(ķıś-dır-maķ (fiil kökü + fiilden fiil yapım eki + fiilden isim yapım eki)] 

Kaçamayacak durumda sıkıştırmak, ele geçirmek (39/16) (Kubbealtı Lügatı) 

ķoltuķ: [ķollıķ]  

(ķol-tuķ [isim kökü-isimden isim yapım eki]) 

Kola giyilen zırh, kolçak. (77/20, 77/22, 81/23) (TDK Yeni Tarama Sözlüğü) 

Oo 

ordu: (E.T. ordu “karargah, hâkânın oturduğu şehir” <Moğ. orda) Bir devletin 

silahlı kuvvetlerinin bütünü. Bu bütünün başlıca bölümlerinden her biri. (2/11, 

3/21, 14/2, 14/23, 15/10, 15/11, 15/18, 15/19, 15/20, 15/21, 15/22, 16/1, 16/4, 

16/5, 17/8, 19/18, 21/16, 22/5, 22/17, 24/6, 24/22, 25/12, 25/16, 25/18, 26/4, 26/6, 

26/7, 26/9, 27/4, 27/16, 32/22, 33/5, 33/6, 33/18, 34/6, 34/10, 34/12, 34/23, 35/13, 

35/15, 35/15, 35/19, 36/5, 36/9, 36/14, 36/16, 36/18, 37/1, 37/12, 37/19, 38/17, 

38/18, 38/23, 39/2, 39/4, 39/17, 39/22, 40/3, 40/8, 40/22, 41/2, 41/5, 41/9, 41/12, 

41/16, 42/20, 44/1, 44/2, 44/9, 44/12, 45/21, 46/2, 47/1, 47/14, 47/16, 47/18, 

47/23, 49/13, 49/13, 49/15, 49/17, 49/18, 50/21, 51/3, 52/12, 53/3, 53/4, 53/10, 

53/14, 53/20, 54/4, 54/5, 54/9, 54/12, 54/22, 55/3, 55/6, 55/7, 55/10, 55/12, 55/13, 

55/23, 56/4, 56/18, 56/23, 57/1, 57/3, 57/6, 57/12, 57/21, 57/23, 58/4, 58/7, 58/11, 

58/12, 58/14, 58/16, 58/22, 59/1, 59/9, 59/11, 59/13, 59/13, 59/18, 60/13, 60/17, 

61/3, 61/7, 61/10, 61/19, 62/4, 62/7, 62/10, 62/18, 62/20, 62/21, 62/3, 62/4, 62/7, 

62/10, 64/6, 64/8, 65/2, 65/16, 65/21, 66/9, 66/11, 67/2, 67/6, 67/7, 67/7, 67/9, 
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67/11, 68/8, 68/15, 68/16, 68/19, 68/21, 68/23, 69/1, 69/15, 69/18, 69/18, 69/22, 

71/2, 71/3, 71/13, 71/17, 73/7, 73/15, 73/20, 73/20, 74/2, 74/4, 74/6, 74/10, 74/16, 

74/18, 74/21, 74/21, 74/23, 75/1, 75/6, 75/14, 75/14, 76/6, 77/13, 78/8, 78/11, 

78/12, 79/12, 79/17, 80/13, 80/15, 81/13, 82/12, 82/13, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 

83/4, 83/8, 83/19, 83/19, 84/5, 84/9, 84/18, 84/19, 84/21, 85/1, 85/5, 85/10, 85/12, 

85/15, 85/15, 86/3, 87/8, 87/16, 87/17, 88/2, 88/4, 88/9, 88/16, 89/5, 89/7, 89/10, 

89/12, 89/20, 90/2, 90/4, 90/7, 91/12, 91/23, 92/2, 93/2, 93/5, 93/22, 97/16, 97/21, 

97/23, 98/12, 99/22, 99/23, 100/3, 100/5, 100/12, 106/21) (Kubbealtı Lügatı) 

orŧa: (T.) (Yeniçeri ocağında) Tabur (75/7, 75/17, 75/19, 75/20, 81/10, 87/1, 87/2, 

87/6, 87/9, 94/7, 94/8, 94/8, 94/10, 94/20, 95/6, 95/9, 95/11, 95/18, 96/2, 96/9, 

101/15, 101/16, 102/7, 103/1, 103/2, 103/2, 103/5, 103/7, 103/8, 103/9, 103/19, 

104/7, 104/11) (Kubbealtı Lügatı) 

Pp 

paşa: i. (Kökü kesin olarak belli değildir; Türkçe  beşe “ağabey”den, baş ağa’dan 

veya Fars. pây-i şâh “şâhın ayağı, şâhın sağ kolu” tamlamasından gelmiş 

olabileceği ileri sürülmüştür) Osmanlı Devleti’nde mirlivâ (tuğgeneral)lara ve 

daha yüksek rütbedeki askerlerle yüksek rütbeli sivil memurlara verilen resmî 

unvan. (39/1) (Kubbealtı Lügatı) 

paşalıķ:  

(paşa-lıķ [isim kökü-isimden isim yapım eki]) 

Paşa olma durumu (39/1) (Kubbealtı Lügatı) 

pençeleşmek:  

(pençe (f.i.) + -l-eş-mek [isim kökü-isimden fiil yapım eki-fiilden fiil yapım eki-

fiilden isim yapım eki]) 

1. Pençe pençeye dövüşmek. 2. Bir şeyle canını dişine takarak mücadele 

etmek, boğuşmak, uğraşmak. ( 25/4, 54/11) (Kubbealtı Lügatı) 
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Ss 

śavuşmaķ:  

(śav-u-ş-maķ [fiil kökü-fiilden fiil yapım eki-fiilden isim yapım eki)] 

(Bulunduğu yerden) Kimsenin dikkatini çekmeden ve kimseye  haber vermeden 

gizlice ayrılmak, kaçıp gitmek. (102/23) (Kubbealtı Lügatı) 

Tt 

ŧabur: asker. Dört bölükten kurulan askerî birlik (29/2, 34/7, 45/5, 45/6, 50/23, 

65/6, 75/7, 75/17, 76/19, 87/1, 88/7, 88/10, 88/14, 88/22, 93/17, 94/7, 94/16, 

96/15, 101/17, 102/6, 102/9, 102/10, 102/16, 102/20, 102/22, 103/23, 104/19, 

104/22, 107/17)  (Kubbealtı Lügatı) 

ṭopçu:   

(top-çu [isim kökü + isimden isim yapım eki]) 

Topların kullanılması, bakımı, ikmâli ve taşınması ile uğraşan asker sınıfı (3/11) 

Yy 

yılıķ:  

(yıl-ıķ [fiil kökü-fiilden isim yapım eki] 

(s.) Çarpık, eğri (28/3) (Kubbealtı Lügatı) 

3.4. Arapça-Farsça Askerî Terimler 

Arapça – Farsça Askerî Terimler 

(Genellikle tamlamalarda Farsça tamlama kurallarına uyulmuştur.) 

Aa 

Ǿasākir-i piyādegān:  

(Ǿasākir (Ar.c.) + piyāde-gān (Far.c) [isim kökü + isim kökü-çokluk eki] ) 
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Yaya askerler (96/22, 102/3, 102/9, 102/14, 103/5, 103/6, 103/16) 

Cc 

celādet-rehber:  

(celādet (Ar.is.) + rehber (Far.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Yiğitlik rehberi (78/16) 

cāy-ı ricǾat ve ilticā:  

(cāy (Far.is) + ricǾat (Ar.is.) + ve (Ar.bağ.) + ilticā (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü 

+ bağlaç + isim kökü] ) 

Geri çekilme ve sığınma yeri (49/17) 

Dd 

defterħāne-i ĥarbiyye:  

(defter (Far.is.) + ħāne (Far.is.) + ĥarbiyye (Ar.is.)  [isim kökü + isim kökü] ) 

Osmanlı Devleti’nde savaş kayıtlarının bulunduğu yer (30/16) 

defterħāne-i ricāl-i cihādiyye:  

(defter (Far.is.) + ħāne (Far.is.) + ricāl (Ar.c.) + cihādiyye (Ar.is.) [isim kökü + 

isim kökü + isim kökü]) 

Askerlerin kayıtlarının bulunduğu yer. (30/17) 

der-beyān-ı tedbįr-i ḥarbiyye:  

(der (Far.zf) + beyān (Ar.is.) + tedbįr (Ar.is.) + ĥarbiyye (Ar.is.) [zarf + isim kökü 

+ isim kökü + isim kökü] ) 

Savaşı önleyecek sözler. (3/20) 

dest-i aǾdā:  

(dest (Far.is.) + aǾdā (Ar.c.) [isim kökü + isim kökü]) 
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Düşmanların eli (16/7) 

dūçār-ı inhizām:  

(dūçār (Far.sf.) + inhizām (Ar.is.) [sıfat + isim kökü]) 

Bozguna uğramış (14/6) 

Hh 

ħaymegāh:  

(ħayme (Ar.is.) + gāh (f. edat) [isim kökü + edat] ) 

Çadır kurulan yer (33/4) (Kubbealtı Lügatı) 

ħayme-nişįn:  

(ħayme (Ar.is.) + nişįn (Far.sf.) [isim kökü + sıfat] ) 

Çadırda oturan kimse, göçebe (90/2, 90/4) (Kubbealtı Lügatı) 

hem-civār devlet:  

(hem (Far.zf.) + civār (Ar.is.) + devlet (Ar.is.) [zarf-isim kökü + isim kökü] ) 

Komşu devletler (6/13, 6/23) 

Kk 

ķalb-gāh: (Ar.Far.b.is.)  

(ķalb (Ar.is.) + gāh (Far. e) [isim kökü + edat] ) 

Savaşta ordunun sağ ve sol kanatları arasında başkumandan ve maiyetinin merkez 

birliklerinin bulunduğu yer. (44/2, 45/5, 45/13, 83/9, 83/12, 84/12, 84/13, 84/19, 

84/20, 85/3, 85/10, 85/13, 91/23, 92/6, 92/7) (Kubbealtı Lügatı) 

ķavānįn-i ħoş-bįn:  

(ķavānįn (Ar.c.) + ħoş-bįn (Far.b.sf) [isim kökü + birleşik sıfat] ) 
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Hoş görülen kanunlar (31/23) 

kenār-ı selāmet:  

(kenār (Far.is.) + selāmet (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Kurtuluş kıyısı (15/15, 71/9) 

Mm 

māl-dār: (Ar.Far.b.sf)  

(māl (Ar.is.) + dār (Far.sf.) [isim kökü + sıfat] ) 

Mallı, malı olan, zengin (31/21) (Devellioğlu Lügatı) 

mįr-livā:  

(mįr (Far.is.) + livā (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü]) 

Miralay ile ferik arasında kalan ve paşalığın en alt kademesi olan subay rütbesi, 

tuğgeneral, livâ. (3/13) (Kubbealtı Lügatı) 

Pp 

peydā-yı ķuvvet:  

(peydā (Far.sf.) + ķuvvet (Ar.is.) [sıfat + isim kökü] )  

Kuvvet oluşturmak (11/3) 

Rr 

rıżādāde:  

(Ar.Far.b.is)  

(rıżā (Ar.is.) + dād (Far.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Razı olmuş (10/17) (Devellioğlu Lügatı) 
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revş-i ĥarb: (Ar.Far.b.is)  

(revş (Far.is.) + ĥarb (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Orduların yürüyüşü (21/18)  

Ss 

ser-Ǿasker: (f.a.b.i.)  

(ser (Far.is.) + Ǿasker (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Ordu kumandanı (3/13, 15/4, 15/8, 15/10, 15/12, 15/14, 16/7, 16/10, 17/10, 22/17, 

23/18, 23/18, 24/4, 24/17, 25/2, 25/3, 25/4, 25/7, 25/9, 26/4, 26/5, 26/6, 27/8, 

40/17, 60/17, 64/4, 74/19, 78/14, 78/20, 79/2, 79/3, 79/8, 79/9, 79/12, 80/1, 80/4, 

86/1, 86/11, 91/8, 96/19, 96/21, 97/21, 99/4, 101/12, 101/14)  

ser-Ǿasker-i mahāret-perver:  

(ser (Far.is.) + Ǿasker (Ar.is.) + mahāret (Ar.is.)-perver (Far.sf.) [isim kökü + isim 

kökü + isim kökü-sıfat]) 

Hünerli başkomutan (25/9) 

śunǾ-i pāy-ı ķıyām:  

(śunǾ (Ar.is.) + pāy (Far.is.) + ķıyām (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü + isim kökü]) 

Ayaklanma (18/8) 

süvārį-i Ǿasākir:  

(süvarį (Far.is.) + Ǿasākir (Ar.c.) [isim kökü + isim kökü]) 

Askerlerin atlı olanları (92/1) 

süvāriyān-ı ĥafįf:  

(süvāriyān (Far.c.) + ĥafįf (Ar.is.) [isim kökü + isim kökü]) 

Hafif atlılar (101/15) 
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Şş 

şecįaǾ-ı süvāriyān-ı mütenažım:  

(şecįaǾ (Ar.sf.) + süvāriyān (Far.c.) + mütenažım (Ar.sf.) [sıfat + isim kökü + 

sıfat]) 

Düzenli atlı birliklerin yiğitlikleri (28/22) 

şįrāze-i tertįb ve intižām:  

(şįrāze (Far.is.) + tertįb (Ar.is.) + ve (Ar.is.) intižām (Ar.is.) [isim kökü + bağlaç + 

isim kökü] ) 

Düzenli ve tertipli denge (29/23) 

Tt 

taǾlįmnāme: (Ar.Far.b.is.)  

(taǾlįm (Ar.is.) + nāme (Far.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Askerlikte her sınıfın görev ve davranışlarını, malzemelerin nasıl kullanılacağını, 

çeşitli savaş manevralarını gösteren kitapçık. (46/5, 75/9) (Kubbealtı Lügatı) 

tenbįhnāme: (Ar.Far.b.is.)  

(tenbįh (Ar.is.) + nāme (Far.is.) [isim kökü + isim kökü] ) 

Dikkat edilmesi gereken hususları bildirmek üzere yetkili mercilerce çıkarılan 

yazı, tâlîmatnâme (46/6) (Kubbealtı Lügatı) 

ŧarĥ-ı ķurǾa-i ceng ü peykār:  

(ŧarĥ (Far.is.) + ķurǾa (Ar.is.) + ceng (Far.is.) + u (Far.bağ.) + peykār (Far.is.) 

[isim kökü + isim kökü + isim kökü + bağlaç + isim kökü]) 

Savaş ve kavga kurasını elden çıkarma (75/2-3) 
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3.5. Arapça-Türkçe Askerî Terimler 

(Genellikle Farsça ve bağlacıyla bağlanmışlardır. Türkçe kelimeler genelde 

yardımcı fiil olarak kullanılmıştır.) 

Aa 

Ǿasākir cemāǾatlerini sevḳ ve taḥrįk itmek fenni:  

(Ǿasākir (Ar.c.) + cemāǾat (Ar.c.): + sevķ (Ar.is.) ve (Ar.bağ.) + taĥrįk (Ar.is.) + T. 

it-mek + fenn (Ar.is.) –i [çoğul isim + çoğul isim-çokluk 3. şahıs iyelik eki-

belirtme eki + isim kökü + bağlaç + isim kökü + fiil kökü-fiilden isim yapım eki + 

isim kökü-teklik 3. şahıs iyelik eki] ) 

asker topluluklarını sevk ve hareket ettirmek tekniği. (2/18) 

Ǿaskerįce taǾarruż ṭarįḳiyle iǾlān itdigi ḥarbler:  

(Ǿasākir (Ar.c.) + taǾarruż (Ar.is.) + ŧarįķ (Ar.is.) + iǾlān (Ar.is.) + T. İt-digi + harb 

(Ar.is.) [çoğul isim-eşitlik eki + isim kökü-bağlaç + isim kökü + fiil kökü-sıfat fiil 

+ isim kökü-çokluk eki] ) 

askerî yöntemlerle saldırma yoluyla ilan edilen savaşlar. (6/21-22) 

Ǿavdet itdirmek:  

(Ǿavdet (Ar.is.) +  T. it-dir-mek) [isim kökü + fiil kökü-fiilden fiil yapım eki-

fiilden isim yapım eki] ) 

Döndürmek (47/11) 

Bb 

bi’t-ṭarįḳ-i taǾarruż iḥdāś idilen çengiŋ taḥśįli: Saldırı yoluyla ortaya çıkarılan 

savaşın öğrenimi. (6/6) 
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Hh 

ḥarbiŋ vāḳiǾ oldıġı zemįn:  

(ĥarb (Ar.is.) + vāķiǾ (Ar.is.) + T. ol-dı-ġı + zemįn (Far.is.) [isim kökü-ilgi eki + 

isim kökü + fiil kökü-sıfat fiil + isim kökü] ) 

Savaşın gerçekleştiği yer. (2/17-18) 

ḥarekāt-ı taǾarrużiyeyi tekŝįr ve tevsįǾ eylemek:  

(ĥarekāt (Ar.c.) + taǾarruż (Ar.is.) + tekŝįr (Ar.is.) + ve (Ar.bağ.) + tevsįǾ (Ar.is.) + 

T. eyle-mek [isim kökü + isim kökü-yönelme eki + isim kökü + bağlaç + isim 

kökü + fiil kökü-fiilden isim yapım eki] ) 

Saldırı hareketlerini çoğaltma ve genişletme. (6/11) 

ḫaṣmını iḫāfe ve tażyįḳ içün:  

(ħasm (Ar.is.) + iħāfe (Ar.is.) + ve (Ar.bağ.) + tażyįķ (Ar.is) + T. için [isim kökü-

belirtme eki + isim kökü + bağlaç + isim kökü + edat] ) 

Düşmanını korkutmak ve sıkıştırmak için. (6/11-12) 

hedm eyleme:  

(hedm (Ar.is.) + T. eyleme [ isim kökü + fiil kökü-fiilden isim yapım eki] ) 

Yıkmak, harap duruma getirmek (51/19) 

ḥuḳūḳ-ı ḳadįmesi iddiǾāsıyla hücūm itdigi zamān:  

(ĥuķūķ (Ar.c) + kadįm (Ar.is.) + iddiǾā (Ar.is.) + hücūm (Ar.is.) + T. it-digi + 

zamān (Far.is.) [ isim kökü + isim kökü-teklik 3. şahıs iyelik eki + isim kökü-

teklik 3. şahıs iyelik eki-bağlaç + isim kökü + fiil kökü-sıfat fiil + isim kökü] ) 

Eskiden beri olan tanışıklık iddiasıyla saldırdığı zaman. (6/23-7/1) 
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ḫuṣūmet olunan devlet:  

(ħuśūmet (Ar.c.) + T. ol-mak + devlet (Ar.is.) [ isim kökü + fiil kökü-fiilden fiik 

yapım eki-sıfat fiil eki + isim kökü] ) 

Düşmanlık bulun devlet. (6/15) 

İi 

istiḫdām ḳılmak:  

(istiħdām (Ar.is.) + T. kıl-mak [isim kökü + fiil kökü-fiilden isim yapım eki] ) 

Bir hizmette kullanmak, hizmete almak, hizmet ettirmek (3/17) 

Kk 

ḳalǾaları muḥāṣara ve muḥārese itmek fenni:  

(ķalǾa (Ar.is.) + muĥāśara (Ar.is.) + ve (Ar.bağ.) + T. it-mek + fenn (Ar.is.) [isim 

kökü- çokluk 3. şahıs iyelik eki + isim kökü + bağlaç + isim kökü + fiil kökü-

fiilden isim yapım eki + isim kökü-teklik 3. şahıs iyelik eki] ) 

Kaleleri kuşatma ve koruma tekniği. (3/2) 

ķaraya Ǿasker dökmek:  

( T. kara + Ǿasker (Ar.is.) + T. dök-mek [isim kökü-yönelme eki + isim kökü + fiil 

kökü-fiilden isim yapım eki] ) 

Gemide bulunan askerleri karaya çıkarmak (49/7, 49/15) 

Mm 

muḳābele birle muḥārebe eylemek fenni:  

(muķābele (Ar.is.) + T. birle + muĥārebe (Ar.is.) + T. eyle-mek + fenn (Ar.is.) 

[isim kökü + bağlaç + isim kökü + fiil kökü-fiilden isim yapım eki + isim kökü-

teklik 3. şahıs iyelik eki] ) 
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Karşı koyarak savaşma tekniği. (3/1) 

muḳābele ve müdāfaǾaya be-her-ḥāl āmāde:  

(muķābele (Ar.is.) + ve (Ar.bağ.) + müdāfaǾa (Ar.is.) + be-her-hāl (f.a. zf.) + 

āmāde (f.s.) [isim kökü + bağlaç + isim kökü-yönelme eki + Zarf + sıfat 

Karşı koyma ve savunmaya hazır olma. (7/3) 

Oo 

ordularıŋ Ǿameliyātı:  

(T. ordu + Ǿameliyāt (Ar.c) [isim kökü-çokluk eki-ilgi eki + isim kökü-belirtme 

eki] ) 

Orduların tatbikatları, işleri, uygulamaları (21/16) 

Ss 

sāĥile dökmek:  

(sāĥil (Ar.is.) + T. dök-mek [isim kökü + fiil kökü-fiilden isim yapım eki) ] 

Karaya çıkarmak (48/12) 

Tt 

ŧaġlık ve taşlıķ maĥall:  

( T. ŧaġ-lık + ve (Ar.bağ.) + T. taş-lıķ + maĥall (Ar.is.) [ isim kökü-isimden isim 

yapım eki + bağlaç + isim kökü-isimden isim yapım eki + isim kökü] ) 

Zemini taşlık ve engebeli olan yer. (20/11) 

taḥṣįl olunmuş:  

(taĥśįl (Ar.is.) + T. ol-un-muş [isim kökü + fiil kökü-fiilden fiil yapım eki-sıfat-

fiil] ) 

Ĥāṣıl etme, edilme, ele geçme, geçirilme . (7/6, 17/19) 
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tervįc-i maṣlaḥat itmek:  

(tervįc (Ar.is.) + maślaĥat (Ar.is.) + T. it-mek [isim kökü + isim kökü + fiil kökü-

fiilden isim yapım eki] ) 

Barışı, sulhu kıymetlendirmek. (6/4) 

3.6. Farsça-Türkçe Askerî Terimler 

Çç 

çalı dįvar:  

(T. çalı + dįvar (Far.is.) [isim kökü + isim kökü]) 

Çalıdan yapılmış set, duvar. (92/18) 

Oo 

ordu ser-dārı:  

(Tü. ordu + ser (Far.is.) + dār (Far.sf.) [isim kökü + isim kökü + sıfat-teklik 3. 

şahıs iyelik eki]) 

ordu komutanı. (2/11) 

ordu sergerdesi:  

(Tü. ordu + ser (Far.is.) + gerde (Far.sf.) [isim kökü + isim kökü + sıfat-teklik 

3.şahıs iyelik eki]) 

Ordu reisi, başkanı. (22/5) 

3.7. Arapça-Türkçe-Farsça Tamlamalı Askerî Terimler 

(Genellikle Farsça tamlama kurallarına uygun olarak tamlamalar yapılmıştır. 

Türkçe kullanılan kelimeler ise yardımcı fiil görevinde kullanılmıştır.) 
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Aa 

Ǿasākir-i ŧopcıyān:  

(Ǿasākir (Ar.c.) + T. ŧop-cı-yān [ isim kökü + isim kökü-isimden isim yapım eki + 

f. çokluk eki]) 

Topçu askerler (105/4, 105/14, 105/12) 

Nn 

nāzik maṣlaḥatıŋ ber-vefḳ meǿmūl vücūda gelmesi:  

(nāzik (Far.sf.) + maślaĥat (Ar.is.) + ber (Far. ön ek) + vefķ (Ar.is.) + meǿmūl 

(Ar.sf.) + vücūd (Ar.is.) + T. gel-me-si [isim kökü + isim kökü-tamlama eki + isim 

kökü + sıfat + isim kökü-yönelme eki + fiil kökü-fiilden isim yapım eki-teklik 3. 

şahıs iyelik eki.] ) 

Nazik, ince barışın emellere uygun olarak meydana gelmesi. (6/12-13) 

Ss 

śafbeste-i ŧabur:  

(saf (Ar.is.) + beste (Far.sf.) + ŧabur [isim kökü + sıfat + isim kökü] ) 

Taburun saf bağlaması, saf durması (101/17) 

3.8. Avrupa Dillerinden Olan Askerî Terimler 

Aa 

alay: i. (Yun. Alayi < Bizans Yunancası allagion) [Kelime, Bizans ordu 

teşkilatındaki allagion “seferde imparatorun maiyetindeki asker”den dilimize 

girmiş, ayrıca âlây şeklinde Arapça ve Farsça’ya geçmiş, bu telaffuzu ile Osmanlı 

Türkçesi’nde de kullanılmıştır] Orduda iki veya daha fazla taburun birleşmesiyle 

meydana gelen birlik. (87/9, 95/18, 96/2, 103/2, 103/4) (Kubbealtı Lügatı) 
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Bb 

batarya: (İtal. i)  Topçu sınıfında bir subayın kumandasındaki ağır silâhlardan, 

tüfek, motorlu vâsıta, hayvan ve insanlardan meydana gelen ateş birliği. (70/14, 

79/16, 92/15, 92/17, 92/22, 93/2, 93/4, 93/8, 93/10, 93/12, 93/14, 97/3,105/6,  

105/9, 106/6, 106/7, 106/12, 106/15, 106/17, 106/21, 107/1, 107/8, 107/13, 

107/18, 107/19, 108/8, 108/9, 108/13, 108/16, 108/18, 108/21, 109/5) (Kubbealtı 

Lügatı) 

Ff 

fenn-i manevra:  

(fenn (a.i.) + manevra (ital. i.) [isim kökü + isim kökü]) 

Savaş hileleri, manevraları (3/3, 32/8, 91/7, 91/10) 

fırḳa-i ḳūmāndarįne:  

(fırķa (a.i.) + ķumāndarįne (Fr. i) [isim kökü + isim kökü]) 

kumandan bölüğü (2/10) 

Kk 

ḳral-ı müşārün-ileyh:  

(ķral (Sırp. is.) + müşārün-ileyh (a. zamir) [isim kökü + zamir]) 

Kendine işaret edilen, ismi evvelce söylenmiş olan kral (6/1) 

Mm 

manevra: i. (İtal. manovra – Fr. manoeuvre < Lat.) [Önce İtalyanca’dan gemicilik 

terimi olarak Türkçe’ye girmiş, daha sonra diğer anlamlar muhtemelen 

Fransızca’dan geçmiştir] Savaşa hazırlamak amacıyle askerî kuvvetlerin birlikte 

yaptıkları savaş tâlimi, tatbîkat (2/5, 3/3, 3/8, 25/10, 25/23, 27/3, 27/11, 32/8, 

32/21, 32/23, 33/18, 34/10, 39/9, 39/14, 40/13, 40/18, 40/20, 42/10, 43/3, 43/14, 

43/21, 43/22, 63/3, 75/10, 76/3, 76/9, 79/7, 80/13, 81/17, 81/23, 87/19, 87/23, 

89/2, 91/7, 91/10, 91/15) (Kubbealtı Lügatı) 
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muvāzene-i mįzān-ı politiķa:  

(muvāzene (a.i) + mįzān (a.i.) + politiķa (İtal. i.) [isim kökü + isim kökü + isim 

kökü]) 

Politika dengelerini gözetmek (11/17) 

Pp 

planķa: (İtal. Placca) Plaka, Mâdenî levha. (58/5, 71/1, 71/18) (Kubbealtı Lügatı) 

politiḳaca taḥaffuẓ-ı bāṭınen:  

(politiķa (fr. i.) + taĥaffuž (a.i.) + bāŧınen (a. zf.) [isim kökü + isim kökü + zarf]) 

politika yoluyla kendiliğinden korunma. (6/21) 

Rr 

ren nehri: (coğ.) İsviçre Alplerinde doğup, Lihtenştayn ve Fransa sınırlarından 

Almanya ve Hollanda topraklarından geçtikten sonra Rotterdam’da Kuzey 

Denizi’ne dökülen nehir. (13/22) 

rusya: (coğ.) Kuzey Avrasya’da bulunan bir ülke.  (11/2, 13/19, 15/7, 15/21, 

16/21, 20/5, 27/3, 27/14) 

Ss 

sınur: (Yun. Synoron) İki devletin topraklarını, değişiklik gösteren iki bölgeyi, 

idari veya hukukî olarak bölünmüş il, ilçe, arâzi vb.ni ayıran çizgi, hudut. (40/22, 

41/2, 41/16, 42/11, 58/3) (Kubbealtı Lügatı) 
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TARTIŞMA VE SONUÇ  

Türkler, tarihsel süreç içerisinde gitmiş olduğu her coğrafyada farklı 

toplumlarla karşılaştığı için kültürlerinde olduğu gibi dillerinde de değişimler 

olmuştur. Bundan dolayı da eski tarihlerde kullanılan bir kelime veya terimin 

günümüzde değişiklik gösterdiği görülmektedir.  

Yine Türklerin gitmiş olduğu coğrafyalarda bulunan Araplar ve Farslarla 

etkileşim içinde olduklarından dolayı hem Türkçeye bu milletlerden terimler hem 

de Türkçeden bu dillere terimler geçmiştir. Osmanlı Devleti’nin Batı’ya yönelmesi 

ve güçlü bir ordu kurması ile de askerî terimlerin Türkçe, Arapça ve Farsçanın 

olduğu Osmanlıca askerî terimlerden oluşmaya devam ettiği görülmüştür. Ancak 

Batı, askerî alanda Osmanlıdan üstün duruma geçince bu defa da Batı dillerindeki 

askerî terimlerin teknik gelişmelerle birlikte Osmanlıcaya geçtiği saptanmıştır.  

Eski Türkler; savaşçı, asker-millet oldukları için atı hem bir ulaşım aracı 

hem de bir savaş aracı olarak kullanmışlardır. At üstünde işlerinin hızlı ve kolay 

halledilebilmesi için kısa cümleler kurarak az sözle çok işler yapmışlardır. Bu kısa 

cümleler genellikle emir cümleleri olmuştur. Türkçenin bu emre dayalı fiil yapısı 

dahi onların dillerinin askerlikle ne kadar ilişkili olduğunu göstermektedir. Süer 

Eker’e göre TSK’nın, kaynağını Eski Türkçe döneminden alıp Osmanlı Türkçesi 

ile şekillenen ve Türkiye Türkçesi ile de son biçimi verilen askerî bir üslubu 

vardır.  

Süer Eker’in görüşlerine göre dillerde en önemli arkaik kelime 

depolarından birisi askerî terminolojidir. Buna örnek olarak Orhun Abideleri’nde 

görülen sü kelimesi bugün kullandığımız subay (sü+beyi) anlamı içinde 

yaşamaktadır.  

Yapmış olduğumuz çalışmadan anladığımız kadarıyla askere alma 

işleminde kişinin nitelikli olmasına dikkat edilmektedir. Türkler için askerin güçlü 

ve kabiliyetli olması, askerlik mesleğini yerine getirirken hataya düşmemesi büyük 

önem taşımaktadır. Bunun yanında metin içinde savaştan önce yapılması 

gerekenler anlatılmaktadır. Bu hazırlıklar yere ve zamana göre değişiklik 

gösterebilmektedir. Yine bu hazırlıkların yanında savaş taktiği de bu şartlara göre 

değişiklik arz edebilmektedir. Eserde ayrıca askerlerin geçimi, sefer esnasında 
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ambarlar hakkında da bilgiler verilmektedir. Yine savaş esnasında, esirlerin 

durumu hakkında da müellif tarafından önemli ayrıntılara değinilmektedir. 

Askerlikte bir başka önemli mesele de harita bilgisidir. Harita bilgisi kimi 

zaman savaşın gidişatını değiştirebilir. Savaş esnasında bölge hakkında bilgi sahibi 

olmak, savaşı aleyhte iken lehe çevirebilir. Çalıştığımız bu eserde bu konulara da 

değinilerek deniz kenarında veya denizden uzak dağlık ve taşlık olan bir yerde 

yapılan savaşlar hakkında bilgiler verilmektedir. 

Özellikle II. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması ve 

yerine Batılı anlamda modern bir ordu kurma çalışmalarıyla Batı’nın askerî 

sistemi hakkında birçok eser verildiği ve bu dönemden sonra Osmanlıcaya daha 

fazla Batı kökenli askerî terimin girdiği gözlemlenmiştir. 

Batı’daki askerî sistem hakkında yazılan eserlerin birbirinden farklı ve 

özellikte olduğu ancak incelediğimiz eserde hem dil hem de askerî harp sanatının 

öğretilmesi ve yazılanların eserin sonunda grafik ve şekillerle de ayrıntılı bir 

şekilde gösterilmesi onun diğer çalışmalardan farklı olduğunu göstermektedir.  

Çalışmamızda 444 askerî terim incelenmiştir. Eserdeki diğer terimler, 

tezin yazılma amacı dışında olduğu için ayrıntılı bir biçimde ele alınmamıştır.  

Eserde geçen ancak günümüzde sık kullanılmayan kelimelerin daha iyi 

anlaşılması için eserin sonunda bir sözlük oluşturulmuştur. Sözlük çalışması 

esnasında Arapça, Farsça, Yunanca, İtalyanca, Fransızca ve Sırpçadan askerî 

terimlerin artık Osmanlı coğrafyasında kullanılmaya başlandığı tespit edilmiştir. 

Dönemin dil özellikleri dikkate alındığında eserde geçen cümlelerin 

oldukça uzun, ağdalı Arapça ve Farsça tamlamalardan oluştuğu görülmüştür.  

Eserin 4, 5, 8 ve 9. sayfaları eksiktir. Bu durum Genelkurmay Askerî 

Müze Müdürlüğü ve Kültür Sitesi Komutanlığının vermiş olduğu fotokopilerin 

eksik olmasından kaynaklanmaktadır. Tüm müracaatlara rağmen ilgili sayfalar 

temin edilememiştir.  

Üzerinde çalıştığımız bu eserin sonunda; askerî terimler, sözlük ve özel 

isimler sözlüğü bölümlerini hazırladık. Askerî terimler bölümünü; Arapça, 

Arapça-Farsça, Arapça-Türkçe, Farsça, Farsça-Türkçe, Türkçe, Arapça-Farsça-
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Türkçe ve Avrupa dillerine ait askerî terimler bölümü olarak ayırdık. Avrupa 

dillerine ait askerî terimler içinde Yunanca, İtalyanca, Fransızca, Sırpça gibi 

dillerden dilimize giren askerî terimlere rastladık. Sözlükte, askerî terimler içinde 

kullanılan ve günümüzde yalnız Anadolu ağzında kullanılmaya devam eden yahut 

unutulmaya yüz tutmuş olan Türkçe sözcüklere ve askerî terimlere de yer verdik. 

Özel isimler sözlüğü bölümünde, eserin içinde geçen kişi isimleri, yer bildiren özel 

isimler ve savaş isimleri hakkında kısa bilgiler vermeye çalıştık.  

Yazarın eseri kaleme alırken günlük dildeki atasözleri ve deyimlerden de 

yararlanması ve yararlanılan atasözleri ve deyimlerin günümüzde de kullanılıyor 

olması eserin ayrı bir zenginliğini oluşturmaktadır. Müellif, orijinal metnin 6. 

sayfa 10. satırda “göz konulmak”, 7. sayfa 22. satırda “göz yılmak”, 15. sayfa 15. 

satırda “başa çıkamamak” deyimlerini ve 78. sayfa 23. satırda “Geleceği varsa 

göreceği dahi vardır.”, 86. sayfa 8. satırda “Evdeki hesap pazara uymaz.” 

atasözlerini kullanmıştır.  

İncelediğimiz 444 askerî terim içerisinde % 75’e yakın Arapça askerî 

terimlere yer verildiğini gördük. Daha önce saydığımız dillerden alınan askerî 

terimlerin ise oranlarının ayrı ayrı % 5 ila % 5’e yakın olduğunu tespit ettik. 

Bunun sonucunda eserde Arapça sözcüğün çok olmasının nedeninin eserin 

yazıldığı tarihle25 ilişkili olduğu kanısına vardık.  

Bütün bunları ele alarak eserin, yazıldığı dönemin “askerlik ve askerî 

terimleri” hakkında günümüze ışık tutabileceğini söyleyebiliriz. Daha önce de 

bahsettiğimiz gibi Türkler askerlikle yoğrulmuş bir toplumdur. Bunun yanında her 

konuda olduğu gibi askerlikte de karşılaştığı toplumlardan etkilenmiştir. Bu kitap 

bunun bir tezahürü olarak görülebilir. İncelememizin, araştırmacıların bundan 

sonraki konu ve dönem hakkındaki çalışmalarına bir nebze de olsa katkıda 

bulunacağı değerlendirilmektedir. 

 

 

 

                                                 
25 19. yy.da Osmanlı saray yönetiminde, devletin iç yazışmalarında ve edebiyatta Arapça 

ağırlıkta süslü bir dil kullanılmaktaydı. 
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SÖZLÜK 

Aa 

Ǿabeŝ ve nā-revā: (Ar.Far.b.is.) Saçma ve uygun olmayan. (6/5) 

Ǿacemistān: (Ar. Ǿacem ve Fars. Yer bildiren –istān ekiyle Ǿacem-istān) Acem 

ülkesi, İran.  (27/13) (Kubbealtı Lügatı) 

aǾdā: (Ar.c.) Düşmanlar. (3/1, 7/22, 16/7, 18/11, 19/2, 19/14, 19/17, 21/8, 23/20, 

26/16, 26/18, 31/11, 31/14, 34/8, 35/16, 39/8, 39/9, 39/10, 41/9, 43/2, 43/19, 44/1, 

44/3, 45/13, 47/23, 48/9, 51/3, 52/21, 52/22, 54/1, 54/7, 57/13, 59/2, 59/7, 60/4, 

60/13, 63/6, 63/17, 64/1, 66/10, 67/5, 70/7, 71/10, 71/12, 71/19, 71/20, 72/15, 

72/23, 73/6, 73/8, 73/15, 76/6, 76/21, 77/2, 77/9, 78/2, 79/5,79/16, 79/18, 80/21, 

80/22, 82/7, 82/9, 82/10, 82/19, 84/7, 85/8, 85/15, 86/5, 86/15, 86/18, 89/13, 

93/10, 93/15, 94/5, 95/16, 98/2, 98/8, 98/15, 99/5, 99/11, 99/15, 99/16, 99/23, 

101/12, 102/7, 102/12, 103/20, 103/22, 104/6, 105/6, 105/9, 105/13, 105/20, 

106/2, 107/15, 107/17, 107/21, 107/23, 108/6, 108/9) (Kubbealtı Lügatı) 

Ǿadd: (Ar.is) Sayma, sayılma. İtibar edilme. (2/6, 3/5, 12/4, 13/22, 22/20, 24/7, 

33/6, 33/15, 36/17, 39/19, 42/3, 53/6, 56/13, 66/15, 72/18, 77/4, 81/22, 82/18, 

86/22, 90/15, 91/11, 94/16, 96/21, 101/14, 105/18) (Devellioğlu Lügatı) 

      -etmek: (Ar.T.b.f.) Saymak. İtibar etmek. (36/17, 101/14) (Devellioğlu Lügatı) 

      -olunmaķ: (Ar.T.b.f.)  Kabul edilmek, sayılmak. (3/5, 24/7, 91/11) (Kubbealtı 

Lügatı) 

Ǿadem-i iltifāt: (Ar.b.is.) İltifatsız. (2/6-7)  

Ǿadüvv-ı ekber: (Ar.sf.t.) En büyük düşman. (23/16-17) 

āgāh: (Far.sf.) Haberi olan, haberli, haberdar. (73/10, 73/10) (Kubbealtı Lügatı) 

aġleb-i iĥtimāl: Büyük bir ihtimal. (14/2) 

aġleb-i meǿmūl: Büyük bir beklentiyle. (70/10) 

aħar: (Ar.sf.) Başka, diğer, gayrı. (69/22) (Devellioğlu Lügatı)  
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aĥvāl-ı nuķūd u ħazāǿin: (Ar.b.is.) Hazinelerin ve nakit paraların halleri. (31/17)  

Ǿaķabince: (Ar.is) Arkadan, ardından, hemen arkasından. (70/1) 

Ǿaķd u şurūŧ: (Ar.is.t) Anlaşma ve şartlar. (16/11)  

aķdem: (Ar.sf.) Çok eski, daha önce, en önce olan. (15/11, 17/20, 21/17,  25/13, 

28/11, 34/21,  41/7, 56/12, 70/4, 73/6, 79/14, 89/11, 90/13) (Kubbealtı Lügatı) 

Ǿāķır: (Ar.sf.) Verimsiz. (62/17) (Kubbealtı Lügatı) 

aḳsām-ı erbaǾa-i ḥarbiyye: (Ar.is.t) Savaşın dört kısım, bölümü. (2/2-3) 

aḳsām-ı ḫamse-i ġayr-i müteşābihe: birbirine benzeyen başka beş kısım, bölüm. 

(2/16) 

aḳsām-ı merḳūm: yazılmış, adı geçmiş kısımlar. (2/16) 

aḳsām-ı mezbūre: Adı geçen, zikredilen kısımlar. (2/3, 2/6) 

aķvāt ve źaħāǿir: Azıklar ve erzaklar.  (18/10) 

Ǿalā vechi’l-icmāl: Kısaltma yoluyla.  (23/8) 

Ǿalā vechi’l-kifāye: Yeterli derecede. (76/13) 

Ǿalā vech-i’t-taĥķįķ: İnceleme yoluyla. (105/17) 

Ǿalā-ẕalik: kendini kaybetmiş. (2/15) 

alay: (Yun. i. Alayi < Bizans Yunancası allagion) [Kelime, Bizans ordu 

teşkilatındaki allagion “seferde imparatorun maiyetindeki asker”den dilimize 

girmiş, ayrıca âlây şeklinde Arapça ve Farsça’ya geçmiş, bu telaffuzu ile Osmanlı 

Türkçesi’nde de kullanılmıştır] Orduda iki veya daha fazla taburun birleşmesiyle 

meydana gelen birlik. (87/9, 95/18, 96/2, 103/2, 103/4) (Kubbealtı Lügatı) 

ale’d-dāǿim: (Ar.zf.) Devamlı, sürekli olarak. (2/11) (Devellioğlu Lügatı) 

Ǿale’l-ġafle: (Ar.zf.) Dalgınlığa gelerek, boş bulunarak. (49/12, 89/13) 

(Devellioğlu Lügatı)  
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Ǿale’l-ħuśūś: (Ar.zf.) Hele, hususiyle, en çok. (54/3, 87/13, 109/5) (Devellioğlu 

Lügatı) 

Ǿalenen: (Ar.zf.) Açıkça, açıktan açığa, göz önünde. (22/22) (Devellioğlu Lügatı) 

altun: Altın sözünün eski metinlerde ve bugün halk ağzında kullanılan asıl şekli. 

(31/22) (Kubbealtı Lügatı) 

aǾmāl: (Ar.c.) İşler. (2/13, 13/22, 16/10, 16/1, 22/6, 23/9, 23/11, 23/13, 31/6, 31/9, 

31/11, 32/14, 32/16, 32/18, 32/18, 32/19, 32/20, 33/12, 34/17, 34/21, 35/7, 35/11, 

35/14, 35/15, 35/17, 35/19, 35/20, 35/20, 35/21, 35/21, 36/4, 36/5, 36/10, 36/11, 

36/15, 36/17, 36/19, 36/21, 36/23, 37/4, 37/4, 37/5, 37/17, 37/17, 37/19, 37/20, 

38/13, 39/7, 39/14, 39/21, 39/22, 39/22, 40/6, 40/7, 40/11, 40/12, 40/20, 41/4, 

41/8, 41/9, 41/15, 41/17, 41/18, 41/21, 42/1, 42/3, 42/4, 42/7, 42/12, 42/12, 42/14, 

42/15, 42/19, 42/19, 48/1, 50/6, 50/9, 50/23, 54/2, 54/4, 54/5, 54/9, 54/23, 55/2, 

57/21, 58/14, 60/14, 61/2, 62/15, 62/23, 63/11, 63/17, 63/19, 76/17, 81/13, 90/15, 

91/13, 105/15, 105/15) (Devellioğlu Lügatı) 

aǾmāl-i ĥarbiyyeyi tecdįd ü tebdįl: Savaşın değişim ve yenileme işleri. (41/18-19) 

amennā:  (Ar.zf.) İnandık, diyecek yok. (13/22) (Devellioğlu Lügatı) 

Ǿamūdį: (Ar.sf.) Yukarıdan aşağıya dikey olarak. (80/21, 80/23, 84/11, 84/16) 

(Devellioğlu Lügatı) 

Ǿamuķ: Derin olmak, derinleşmek. (96/12) 

anaŧol/anaŧolı: Anadolu. (36/9, 38/20) (TDK Yeni Tarama Sözlüğü) 

Ǿanh: (Ar.zm.) Ondan. (76/1) (Devellioğlu Lügatı) 

ānifen: (Ar.zf.) Biraz önce, demin, az yukarıda. (45/16) 

ani’l-eŧnāb: Çadır iplerinden. (19/10) 

Ǿani’l-iŧnāb: Sözü uzatmadan dolayı. (43/6) 

Ǿani’l-įżāĥ: Açıklamadan dolayı. (103/10-11) 

ārām u istirāĥat: Dinlenme ve rahatlama. (62/2)   
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ārāste: (Far.sf.) Süslü, süslenmiş, bezenmiş. (65/13) (Devellioğlu Lügatı) 

Ǿārıża: (Ar.is) Aksama, engebe, bozukluk, sakatlık. (41/18, 41/19, 97/3) 

(Devellioğlu Lügatı) 

Ǿārıżāt: (Ar.c.) Kazalar, belalar, engeller, engebeler. (33/9) 

Ǿārį: (Ar.sf) Kurtulmuş, soyunmuş olan. (38/6, 79/4, 104/14) (Kubbealtı Lügatı) 

Ǿāriyet: (Ar.sf) Geçici olarak başkasından alınan veya başkasına verilen (şey), 

ödünç, eğreti. (46/23) (Kubbealtı Lügatı) 

Ǿārıżį: (Ar. sf.) Geçici. (50/11) (Osmanlı Türkçesi Sözlüğü) 

Ǿarįż u vāsiǾa: Enine ve genişliğine. (37/18) 

Ǿarįż ü Ǿamįķ: Enine ve boyuna, genişliğine ve derinliğine. (23/12)  

Ǿasker: (Ar.is.) Er. (3/13, 6/21, 12/9, 15/4, 15/8, 15/10, 15/12, 15/13, 15/14, 16/7, 

16/10, 17/10, 22/2, 22/6, 22/7, 22/17, 22/21, 23/5, 23/18, 23/18, 23/19, 24/2, 24/4, 

24/12, 24/17, 25/2, 25/3, 25/4, 25/7, 25/9, 26/2, 26/4, 26/5, 26/6, 27/6, 27/8, 27/8, 

27/15, 28/2, 28/8, 28/21, 29/13, 29/17, 30/5, 30/20, 31/13, 31/22, 33/1, 33/22, 

37/7, 40/17, 46/22, 48/2, 49/7, 49/7, 49/15, 51/9, 52/20, 54/13, 55/4, 57/5, 58/17, 

60/17, 61/4, 64/4, 64/22, 66/14, 66/17, 71/5, 72/12, 74/19, 76/1, 78/12, 78/14, 

78/20, 79/2, 79/3, 79/8, 79/9, 79/12, 80/1, 80/4, 86/1, 86/11, 91/8, 95/6, 96/19, 

96/21, 97/9, 97/20, 97/21, 97/21, 99/2, 99/4, 99/18, 101/12, 101/14) (Devellioğlu 

Lügatı) 

Ǿasākir: (Ar.c.) Askerler, erler. (2/3, 2/17, 2/18, 3/9, 7/18, 14/12, 14/21, 15/1, 

15/14, 15/16, 15/18, 15/23, 16/3, 19/5, 19/17, 19/20, 20/20, 22/2, 22/10, 23/7, 

23/20, 23/21, 23/22, 24/3, 24/5, 24/7, 24/11, 24/14, 24/17, 24/17, 26/3, 26/7, 

26/10, 26/11, 26/11, 26/13, 26/15, 26/16, 26/17, 27/3, 27/10, 27/13, 27/18, 23/22, 

23/23, 28/6, 28/19, 29/6, 29/9, 29/20, 30/1, 32/7, 32/11, 32/13, 33/2, 33/100, 

33/11, 33/14, 33/19, 33/20, 34/1, 34/13, 34/17, 34/23, 35/3, 35/7, 37/6, 37/11, 

38/2, 38/7, 39/12, 40/5, 41/7, 41/22, 42/5, 42/8, 42/17, 43/2, 43/4, 43/13, 43/15, 

43/17, 43/18, 44/4, 44/5, 44/10, 44/19, 44/22, 45/3, 45/7, 45/9, 45/10, 45/12, 

45/23, 46/15, 46/19, 47/8, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 48/11, 48/12, 48/13, 48/15, 

48/17, 48/18, 48/20, 48/22, 49/2, 49/10, 49/12, 49/16, 50/6, 50/10, 50/13, 51/11, 
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51/11, 51/15, 51/16, 51/18, 52/1, 52/6, 52/8, 53/5, 54/13, 54/18, 55/8, 55/17, 56/1, 

56/8, 56/10, 56/19, 57/1, 57/14, 58/7, 58/21, 59/1, 59/6, 59/7, 59/13, 60/16, 61/6, 

61/8, 61/16, 61/20, 61/21, 61/23, 62/2, 64/1, 64/9, 65/4, 65/5, 65/8, 66/3, 66/4, 

67/5, 67/19, 67/20, 68/3, 68/5, 68/6, 68/8, 68/9, 68/18, 70/8, 70/13, 70/23, 72/18, 

72/20, 72/23, 73/5, 73/13, 73/14, 75/11, 75/20, 75/22, 75/23, 76/4, 76/10, 77/4, 

77/15, 77/20, 77/23, 78/3, 78/19, 79/4, 79/5, 79/14, 80/7, 80/13, 81/13, 82/6, 82/8, 

82/12, 83/2, 83/3, 84/12, 85/1, 87/8, 88/14, 89/8, 89/16, 89/17, 89/18, 89/19, 

89/23, 90/9, 90/13, 91/2, 91/2, 91/5, 91/7, 91/13, 91/17, 91/19, 91/21, 92/1, 92/2, 

92/3, 92/23, 93/7, 93/16, 93/16, 93/21, 93/22, 94/1, 94/1, 94/6, 94/6, 94/11, 94/12, 

94/13, 94/17, 95/4, 95/23, 96/13, 96/15, 96/18, 96/22, 97/1, 97/3, 97/13, 97/13, 

97/15, 97/21, 98/1, 98/3, 98/4, 98/5, 98/7, 98/10, 98/10, 98/12, 98/15, 9816, 98/17, 

98/19, 98/20, 98/22, 98/23, 99/3, 99/9, 99/11, 99/13, 99/15, 99/17, 100/5, 100/7, 

100/13, 100/17, 100/22, 101/2, 101/2, 101/4, 101/12, 101/15, 102/1, 102/3, 102/5, 

102/9, 102/10, 102/12, 102/14, 102/18, 103/4, 103/5, 103/5, 103/6, 103/17, 

103/17, 103/18, 104/2, 104/3, 104/9, 104/11, 105/2, 105/2, 105/4, 105/7, 105/14, 

105/15, 105/18, 107/9, 107/15, 108/4, 108/8, 108/17, 108/20, 108/22, 109/5,  

109/7, 109/12, 109/15, 109/18, 109/18) (Devellioğlu Lügatı) 

Ǿasākir cemāǾati: Asker topluluğu. (2/18, 47/8, 64/8) 

Ǿasākir-i güzįde: Seçkin, seçilmiş asker. (27/13) 

Ǿasākir-i piyādegān: Yaya askerler. (96/22, 102/3, 102/9, 102/14, 103/5, 103/6, 

103/16) 

Ǿasākir-i ŧobcıyān: Topçu askerler. (105/4, 105/14, 105/12) 

Ǿasākįr-i vefįre: Çoğu asker. (14/4)  

Ǿasākir cemāǾatlerini sevḳ ve taḥrįk itmek fenni: Asker topluluklarını sevk ve 

hareket ettirmek tekniği. (4. sayfa) 

āsān: (Far.sf.) Kolay. (14/9, 49/22, 52/4, 60/5, 60/8, 73/16, 87/21, 89/3, 106/16) 

āsāniyyet: Kolaylık. (52/4)  

aśĥāb: (Ar.c.) Sahipler. Bir şeyle ilgili olanlar, bir şeye veya bir kimseye mensup 

olanlar. (10/15, 29/18) (Kubbealtı Lügatı)  
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aṣḥāb-ı seyf: Kılıç, savaş ehli. Bizzat savaşa katılarak kılıçları ile savaşanlar. (2/7-

8, 29/18) 

Ǿasįr: (Ar.sf.) Güç, çetin, zor, zahmetli, müşkül. (37/1, 44/15, 50/16, 53/13, 61/14, 

77/13, 94/4, 104/19) (Kubbealtı Lügatı) 

āsitāne: (Far.is.) Eşik. (38/20) (Kubbealtı Lügatı) 

Ǿaskerįce taǾarruż ṭarįḳiyle iǾlān itdigi ḥarbler: Askerî yöntemlerle saldırma 

yoluyla ilan edilen savaşlar. (6/21-22) 

āşikār: (Far.sf.) Açık, meydanda, gözle görülebilen, belli, ayan, vazıh, bariz. (2/11, 

39/9, 59/20, 67/12, 68/14, 73/18, 84/22, 105/1) (Kubbealtı Lügatı) 

āteşbāźlıķ: (Far.is.) Eskiden ateşle gösteri yapan oyuncu. (85/4) (Kubbealtı Lügatı) 

āteşfeşān: (Far.b.sf..) Ateş saçan. (108/16) 

ātį: (Ar.sf) Gelecek (10/1, 67/15, 76/19, 83/9, 99/7, 102/4, 105/23) (Kubbealtı 

Lügatı) 

Ǿavām: (Ar.c.) Halk, umum, herkes. Halkın alt tabakası. (2/2) (Kubbealtı Lügatı) 

Ǿavdet: (Ar.is.) Dönüş, geri geliş, gidilen yerden dönme. (47/10, 48/3, 49/19, 

53/11, 54/14, 99/22, 102/2) (Kubbealtı Lügatı) 

Ǿavdet itdirmek: (Ar.T.b.f..) Döndürmek. (47/11) 

avusturya: Orta Avrupa’da bulunan bir ülke. (11/4, 13/19, 13/20, 14/2, 15/9, 15/19, 

15/22, 16/6, 20/3) 

Ǿayn-ı naķķaş: Nakışçı gözüyle, inceden inceye bakarak. (85/21) 

Ǿazįmet: (Ar.sf) Gitme, gidiş, yola çıkma. Kararlı olma. (40/4, 41/14, 46/4, 46/11, 

52/13, 64/19, 65/15, 65/16, 65/16, 65/18, 66/6, 88/22, 94/5, 103/13, 105/18) 
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Bb 

baǾdehu: (Ar.zf.) Ondan sonra. (75/8, 86/17, 99/16, 108/18) (Devellioğlu Lügatı) 

baǾde’l-Ǿubūr: (Ar.b.is.) Geçişten sonra. (50/22) 

baǾdį: (Ar.sf ve i) Sebep olan şey, sebep. İlk evvel, başlangıç. (63/21, 64/5) 

(Devellioğlu Lügatı) 

bāǾiŝ: (Ar.sf) Gönderen, sebep olan. (16/23, 22/20, 41/17, 58/13, 63/4, 73/12, 

88/15, 90/13) (Devellioğlu Lügatı) 

baġteten: (Ar.zf.) Ansızın, birdenbire. (88/21, 89/17) (Kubbealtı Lügatı) 

bahādır: (Far.is.) Usta savaşçı, cengâver, yiğit, kahraman, cesur. (104/9) 

(Kubbealtı Lügatı) 

bāhir: (Ar.sf) Açık, apaçık. Besbelli. (21/4, 100/12) (Kubbealtı Lügatı) 

baĥr: (Ar.is) Deniz, deryâ, Büyük nehir veya göl. (19/9, 33/2, 35/11, 40/15, 48/7, 

53/10, 58/9, 58/9, 62/18, 63/5, 63/11) (Kubbealtı Lügatı) 

bahŝ itmek: (Ar.T.b.f.) Anlatmak. (11/7) (Kubbealtı Lügatı) 

baĥş-i ŧanŧana-i şöhret: Şöhretin gösteriş vermesi. (90/14-15) 

baħt u ŧāliǾ: Kader ve kısmet. (16/7) 

baǾįd: (Ar.sf.) Uzak, ırak (15/3, 15/17, 16/1, 16/3, 16/6, 54/5, 63/7, 64/15, 64/18, 

68/15, 69/2, 69/15, 72/3) (Devellioğlu Lügatı) 

bāķį: (Ar.sf) Ebedî, ölümsüz, kalımlı. Allah’ın isimlerinden biri. (43/10, 48/13, 

50/10, 57/10, 65/5, 96/22) (Kubbealtı Lügatı) 

bālā: (Far.is.) Bir şeyin yüksek yeri, yukarı, üst., Yüksek, yüce, âli. (16/3, 25/20, 

33/16, 39/14, 45/1, 52/17, 55/19, 57/18, 59/22, 67/13, 77/18, 85/18, 86/23, 95/15, 

100/17) (Devellioğlu Lügatı) 

bālā-ter: (Far.b.sf.) Daha yüksek, pek yüksek. (55/19) (Devellioğlu Lügatı)  
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bārān-dįde: (Far.b.sf.) Görmüş geçirmiş. (67/22) (Devellioğlu Lügatı) 

bārgįr: (Far.b.i) Yük tutan, yük kaldıran. Beygir, at. (108/17) (Devellioğlu Lügatı) 

baśķın: Düşmanı gâfil avlayıp beklemediği zamanda ani olarak üzerine saldırma, 

ansızın hücum etme. (34/12, 89/5, 89/6, 89/6, 89/8, 89/7, 89/11, 89/14, 89/15, 

90/1, 90/3, 90/12, 90/19) (Kubbealtı Lügatı) 

baśįret: (Ar.is.) Önden görüş, seziş.  (6/14, 12/5, 80/6, 100/2) (Devellioğlu Lügatı) 

baǾŝ ve tesrįb: Asker yollama ve gönderme. (42/17-18) 

basŧ: (Ar.is.) Yayma, açma, uzun uzadıya anlatma. (16/3, 32/10, 45/16) 

(Devellioğlu Lügatı) 

basŧ u beyān: Açıklamak ve anlatmak. (16/3) 

başbuġ: Başkumandan, başkan, reis, lider. (58/21) (Kubbealtı Lügatı) 

batarya: (İtal. i)  Topçu sınıfında bir subayın kumandasındaki ağır silâhlardan, 

tüfek, motorlu vâsıta, hayvan ve insanlardan meydana gelen ateş birliği. (70/14, 

79/16, 92/15, 92/17, 92/22, 93/2, 93/4, 93/8, 93/10, 93/12, 93/14, 97/3,105/6,  

105/9, 106/6, 106/7, 106/12, 106/15, 106/17, 106/21, 107/1, 107/8, 107/13, 

107/18, 107/19, 108/8, 108/9, 108/13, 108/16, 108/18, 108/21, 109/5) (Kubbealtı 

Lügatı) 

bāṭınen: (Ar.zf.) Dahilen, iç yüzünde. İçinden olarak. (6/21) (Devellioğlu Lügatı) 

bedįdār: Görünür olmak, kendini göstermek. Meşhur. Ünlü. (2/9, 16/7, 17/5, 

19/21, 29/9, 37/1, 38/4, 39/8, 53/14, 57/16, 72/10) 

bedįhį: (Far.sf.) Meşhur, görünür. Açık, meydanda. (13/23, 20/12, 60/15, 72/3, 

100/16) (Devellioğlu Lügatı) 

beġāyet: (Ar.zf.) Pek çok, aşırı, son derecede, pek ziyade. (58/8, 73/1, 73/2, 98/13) 

(Devellioğlu Lügatı) 

behemehāl: (Far.Ar.zf.) Her hâlde, elbette, nasıl olursa olsun, mutlaka. (86/14) 

(Devellioğlu Lügatı)  
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be-her-ḥāl: (Far.Ar.zf.) Mutlaka, her halde. (2/15, 7/3) (Devellioğlu Lügatı) 

belāġat: (Ar.is) İyi, güzel, pürüzsüz söz söyleme. (24/2) (Devellioğlu Lügatı) 

belāġat-ı Ǿaskeriye: Askerlikle ilgili yerinde ve uygun söylenen sözler. (24/2) 

be-nām: (Far.b.sf.) meşhur, namlı, ünlü. (2) (Devellioğlu Lügatı) 

berāhįn: (Ar.c.) deliller, tanıklar. (12/7) (Devellioğlu Lügatı) 

berį: (Ar.sf) Salim, kurtulmuş, temiz. (79/9) (Devellioğlu Lügatı) 

ber-vech-i ātį: (f.Ar.zf.) Aşağıda olduğu gibi. (67/15, 76/16, 99/7) (Devellioğlu 

Lügatı) 

ber-vefḳ: Uygun olduğu üzere. (6/12) 

ber-zemįn: (f.Ar.zf.) Yer üstünde. (33/14) 

beste: (Far.sf.) Kapalı, bağlı; bitiştirilmiş, düğümlenmiş. (25/2, 42/6, 50/6, 100/19, 

101/17) (Devellioğlu Lügatı) 

beyān-ı şecįǾ: Kahramanlık anlatısı. (29/5) 

beyhūde: (Far.sf.) Boşa, boşuna. (448/23, 55/4, 57/19, 68/17, 108/14)  

beyninde: Arasında. (5/14, 11/22, 35/14, 54/23, 58/15, 79/17) 

beytūtet: (Ar.is.) Geceyi bir yerde geçirme, geceleme. (86/4) (Kubbealtı Lügatı) 

beźl: (Ar.is) Esirgemeden bol bol vermek, sarfetme, harcama. (7/4, 27/23, 86/18) 

(Kubbealtı Lügatı) 

beẕl eylemek: (Ar.T.b.is.) Bol bol vermek, cömertçe, esirgemeden vermek. (7/4) 

(Kubbealtı Lügatı) 

bį-fāǿide: (Far.Ar.b.sf.) Faydasız, yararsız. (57/19) (Devellioğlu Lügatı) 

bįhemāl: (Far.b.sf.) Benzersiz, eşsiz. (23/22) (Devellioğlu Lügatı) 

bį-iştibāh: (Far.Ar.b.sf.) Şüphesiz. (7/5, 66/4, 107/22) (Devellioğlu Lügatı)  
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bi’l-Ǿaks: (Ar.b.zf) aksine, tersine, zıttına. (9/21) (Devellioğlu Lügatı) 

bi’l-ittiĥād: (Ar.zf.) Birleşerek. (109/11) (Devellioğlu Lügatı) 

bilād ü ķurrā: Beldeler ve köyler. (26/10) 

bilād-ı aǾdā: Düşman beldeleri. (57/12-13) 

bilād-ı sāǿire: Diğer beldeler, diyarlar. (6/9-10) 

bilā-fāśıla: (Ar.b.sf.) Fasılasız, aralıksız, arasız. (85/1) (Devellioğlu Lügatı) 

bilā-fażıla: (Ar.b.sf.) Faziletsiz. (85/20) 

biŋāberįn: (Ar.zf.) Bundan dolayı, bunun üzerine, bu sebepten. (85/1) (Kubbealtı 

Lügatı) 

bināǿen-aleyh: (Ar.zf.) Bundan dolayı, bunun üzerine. (44/17, 59/18) (Devellioğlu 

Lügatı) 

bį-pervā: (Far.b.sf.) Çekinmeksizin, sakınmadan. (79/18) (Devellioğlu Lügatı) 

bįrūn: (Far.is.) Dışarı. (22/15, 55/20) 

bohemya: 1918’e kadar Avusturya’ya ait olan şimdilerde ise Çek Cumhuriyetinde 

yer alan bir bölge. (13/20) 

bozġınlıķ: Bozgun olanın durumu, düzensizlik, perişanlık. (100/15) (Kubbealtı 

Lügatı) 

bölük: Taburu meydana getiren ve öbür birliklerin temeli sayılan askerî birlik. 

(30/19, 103/19, 103/21) (Kubbealtı Lügatı) 

brusya: Prusya. 1713-1867 yılları arasında kendisine Prusya Krallığı adını veren 

Alman Devleti anlamında kullanılır. (27/3) 

buǾd: (Ar.is.) Uzaklık. (102/20) (Devellioğlu Lügatı) 

burġonya: (coğ) Fransa’da bir bölge adı. (20/3)  
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burhān: (Ar.is) Delil, isbat, tanık. (14/16, 16/3, 20/10, 25/9) (Devellioğlu Lügatı) 

burhān-ı saŧǾi: Kesin delil. (20/10) 

burūdat: (Ar.is.) Soğukluk. (24/8) (Devellioğlu Lügatı) 

Cc 

cānib-i yemįn: Sağ taraf. (95/5-6) 

cānib-i yesār: Sol taraf. (74/13, 77/11, 95/6) 

cāy-gįr-i żamįr: Kalbe, içe yerleşen. (5/11, 22/13, 32/17, 46/21) 

cāy-ı ricǾat ve ilticā: Geri çekilme ve sığınma yeri. (49/17) 

cebel: (Ar.is) Dağ, tepe. (40/15, 74/16, 77/13) (Devellioğlu Lügatı) 

cebeħāne: (Far.b.i) Cephane, barut,  kurşun, gülle ve benzerleri gibi harb 

malzemesi ve bunların bulunduğu yer. (46/7) (Devellioğlu Lügatı) 

cedāvil: (Ar.c.) Cedveller, su yolları, listeler. (23/6, 30/13) (Devellioğlu Lügatı) 

cehl ve ihmāl: Bilgisizlik ve önem vermeme. (22/18-19) 

celādet-rehber: (a.Far.b.sf.) Yiğitlik rehberi. (78/14) 

celb: (Ar.is) Çekme, çekiş; kendine çekme. (27/20, 38/8, 47/2, 47/23, 62/6) 

(Devellioğlu Lügatı) 

cemāǾāt-ı müteferriķa: Zindanda bulunan suçlular. (42/21) 

cenāĥ: Merkez durumunda olan bir şeyin iki yanında bulunan kısım veya 

gruplardan her biri. (40/6, 44/11, 65/21, 65/22, 65/23, 75/13, 75/19, 75/19, 75/22, 

77/5, 77/5, 80/20, 82/8, 82/11, 82/17, 82/22, 83/1, 83/9, 83/13, 83/14, 83/23, 84/5, 

84/6, 84/10, 85/3, 85/11, 85/15, 89/17, 92/2)  

ceng: (Far.is.): savaş, vuruşma. (6/3, 6/8, 15/15, 21/23, 25/23, 26/1, 30/10, 33/18, 

33/21, 56/8, 58/10, 58/11, 62/13, 66/14, 87/8, 88/15, 95/16) (Devellioğlu Lügatı)  
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ceng u cidāl: Silahlı ve sözlü savaşlar. (13/18, 17/1, 17/5, 20/4, 103/17) 

cerįde: (Ar.is) Resmî dâirelerde önemli olayların kaydedildiği kâğıt veya defter, 

kayıt defteri. (31/18) (Kubbealtı Lügatı) 

cesāmet: (Ar.is) Büyüklük, irilik. (6/2) (Devellioğlu Lügatı) 

cesįm: (Ar.sf.) İri büyük, kocaman. (13/15, 13/23, 17/10, 17/18, 22/19, 24/11, 

25/6, 25/8, 27/2, 27/16, 28/15, 29/8, 37/16, 42/10, 47/14, 47/20, 49/1, 50/6, 51/21, 

53/17, 59/18, 60/3, 68/23, 69/8, 69/9, 71/5, 79/7, 81/13, 86/2, 86/21, 90/14, 

104/15, 104/21) (Devellioğlu Lügatı) 

cevānib: (Ar.c.) Taraflar, yanlar. (68/13) (Devellioğlu Lügatı) 

cevāz: (Ar.is) Caiz olma, izin, müsaade. (11/15) (Devellioğlu Lügatı) 

ceźb: (Ar.is.) Kendine çekme, çekilme. (23/21, 30/8) (Devellioğlu Lügatı) 

cezįre: (Ar.is.) Ada. (16/1, 51/23, 53/11) (Devellioğlu Lügatı) 

cürǿet: (Ar.is.) Cesaret, atılganlık, yiğitlik. (17/13, 24/22) (Devellioğlu Lügatı) 

Çç 

çaba: Bir işi yapmak için güç harcama; harcanan güç, gayret, ceht. (21/2, 23/20) 

(Kubbealtı Lügatı) 

çabalamak: Güç bir işi yapmak, içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak için 

çalışıp uğraşmak, gayret sarfetmek, didinmek. (21/2, 23/20) (Kubbealtı Lügatı) 

çadır: Barınmak maksadıyla ere çakılmış kazıklara keçe, kalın bez, kıl dokuma 

veya deri gerilmek suretiyle açık havada kurulan, kolayca sökülüp taşınabilir 

barınak. (86/3, 88/4, 88/16, 90/2) (Kubbealtı Lügatı) 

çalı dįvar: Çalıdan yapılmış set, duvar. (92/18) 

çāpük-reftār: (Far.b.sf..) Çabukça, hızlıca giden. (27/11, 52/20)  
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çarħa: (Far.is.) Ordunun ileri birliklerinin düşmana karşı giriştiği hareket, düşman 

kuvvetlerini çevirme hareketi. (34/15, 34/18, 94/7, 94/11, 96/13, 97/8, 100/21, 

101/18, 101/21) (Kubbealtı Lügatı)  

çarħacı: Yürüyüş hâlindeki ordunun önünden giden en seçkin ileri kuvvet, öncü 

asker. (34/15, 34/18, 94/7, 94/11, 96/13, 97/8) (Kubbealtı Lügatı) 

çend: (Far.sf.) Birkaç. (2/11, 10/16, 14/4, 17/4, 17/19, 19/3, 20/1, 21/21, 23/12, 

32/9, 49/14, 53/8, 56/21, 61/17, 64/3, 66/23, 87/18, 90/12, 92/13, 98/1, 102/9, 

107/11) (Kubbealtı Lügatı) 

çeng: (Far.is.) El, pençe. (6/6, 72/13) (Devellioğlu Lügatı) 

Dd 

daħl: Bir işe karışmış olma, müdâhale. Tesir, etki. (33/9, 60/15) 

dāǿire-i vācibe-i źimmet: Mesuliyet görevi çevresinde. (11/7-8) 

dāǾiye: (Ar.is) Bir şeyi yapmak husûsunda duyulan ve içten gelen teşvik edici 

istek, gayrete getirici hal, arzu. (48/19) (Kubbealtı Lügatı) 

daḳāyıḳ: (Ar.c..) Anlaşılması çok güç ve dikkat isteyen incelikler. (3/10, 5/22) 

(Kubbealtı Lügatı) 

daḳāyıḳ-ı mühimme: Önemli anlaşılması güç meseleler. (3/10) 

daķįķ: (Ar.sf) İnce, anlaşılması, farkedilmesi büyük dikkat isteyen, inceden inceye. 

(11/7, 14/4, 40/18, 63/18, 69/11, 72/13, 90/15) (Kubbealtı Lügatı) 

dārü’s-salŧanat: Saltanat kapısı. İstanbul. (30/16) 

defterħāne: (Far.is.) Osmanlı Devleti’nde araziye ait bütün kayıtları içine alan 

tahrir defterlerinin saklandığı ve bu topraklara ait muamelelerin yürütüldüğü daire. 

(23/2, 30/11, 30/16, 30/17, 30/19) (Kubbealtı Lügatı) 

defterħāne-i ĥarbiyye: Osmanlı Devleti’nde savaş kayıtlarının bulunduğu yer. 

(30/16) 

defterħāne-i ricāl-i cihādiyye: Askerlerin kayıtlarının bulunduğu yer. (30/17)  
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demāǿ-ı nevǾ-i insān: İnsan türünün nefesi. (17/16-17) 

derbend: (Far.is.) Dar geçit, boğaz. (20/10, 58/1, 68/17, 68/20, 68/22, 69/9) 

(Kubbealtı Lügatı) 

der-beyān-ı tedbįr-i ḥarbiyye: Savaşı önleyecek sözler. (5-19) 

der-bināen: Bunun üzerine. (2/15) 

derc: (Ar.is) Toplama,bir araya getirme. (31/18) (Kubbealtı Lügatı) 

der-dest: (Far.is.) Tutma, ele geçirme, yakalama. (19/18, 29/22) (Kubbealtı Lügatı) 

derece-i vasaŧ: Orta derecede. (25/8) 

derece-i vücūb: İcap eden, gerekli olan derecede. (22/21) 

derekāt: (Ar.c.) Aşağı seviyeler, aşağı dereceler. (109/10) (Kubbealtı Lügatı) 

derk u istidlāl: Bir delîle dayanarak bir husus hakkında hükme varma, bir sonuç 

çıkarma, dolayısıyle anlama. (104/17) 

der-kār: (Far.sf.) İşte, işin içinde olan. (7/9, 20/14, 32/3, 70/17, 91/13, 102/8) 

(Kubbealtı Lügatı) 

dermeyān: (Far.zf) Ortada. (71/15) (Kubbealtı Lügatı) 

dest-gįr: (Far.sf..i) Elden tutan (kimse), yardımcı, muin. (6/15) 

dest-i aǾdā: Düşmanların eli. (16/7) 

dest-res: (Far.is.) Eli eren, yetişmiş olan, ermiş, ulaşmış. (27/16, 56/14, 56/15, 

79/21) (Kubbealtı Lügatı) 

destyārį: (Far.is.) Yardım, muavenet. (94/3) (Devellioğlu Lügatı) 

devlet-i mutebaśśır: Düşünerek hareket eden devlet. (29/11) 

dil-ħˇāh: (Far.b.sf..) Gönül isteği, gönül dileği. (31/3, 56/15) (Devellioğlu Lügatı) 

dilįr ü şecāǾatkār: yürekli ve cesur. (16/9-10)  
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dirāyet: (Ar.is)Çabuk kavrama yeteneği, kavrayış, anlayış. (30/8, 32/1) (Kubbealtı 

Lügatı) 

dirįġ: (Far.is.) Esirgeme, kıyamama. (23/15) (Kubbealtı Lügatı) 

döġişmek: Birbirini dövmek, birbirine saldırığ boğuşmak. Savaşmak, çarpışmak. 

(33/22) (Kubbealtı Lügatı) 

dūş: (Far.is.) Omuz. (28/20) (Kubbealtı Lügatı) 

dūçār: (Far.sf.) Uğramış, tutulmuş, yakalanmış. (14/6, 16/4, 38/2, 44/6, 53/13, 

63/6, 63/23, 69/19, 71/7, 71/10, 75/9, 77/14, 83/14, 84/22, 85/6, 88/15, 90/10, 

93/3, 94/4, 95/14, 109/10) (Kubbealtı Lügatı) 

dūçār-ı inhizām: Bozguna uğramış. (14/6) 

dūçāriyyet: (Far.is.) Çaresizlik. (71/10, 85/6) 

düm-dār: (Far.is.) Yürüyüş hâlindeki ordu birliklerinin güvenliğini sağlamak için 

geriden gelen kuvvet, artçı. (34/15, 64/21, 67/22, 68/3, 68/14, 68/23, 69/17, 69/21, 

70/2, 70/5, 70/11) (Kubbealtı Lügatı) 

düstūrü’l-Ǿamel: İşlerin temel noktası. (102/5) 

düşvār: (Far.sf.) Zor, güç. (77/9, 94/5, 108/11) (Kubbealtı Lügatı) 

düvel: (Ar.c..) Devletler. (12/4, 14/15, 23/4, 23/6, 30/1, 30/20)  

düvel-i cesįme: Büyük devletler. (13/15) 

düvel-i mütecāvir: Komşu devletler. (30/1, 30/20) 

düvel-i saġįre: Küçük devletler. (12/4) 

düvel-i sāǿire: Diğer devletler. (23/4) 
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Ee 

ebǾad: (Ar.sf.) Çok (daha, en, pek) uzak. (50/18) (Kubbealtı Lügatı) 

ecil: (Ar.ed.) Arapça’da “sebep” anlamına gelen kelime dilimizde Ecilden ve Li-

ecli… söyleyişlerinde geçer. (91/9) (Kubbealtı Lügatı)  

ecnās-ı ŝelāŝe-i Ǿasākir: Askerlerin üç cinsleri. (91/2) 

ednā: (Ar.sf.) Pek aşağı, en alçak, en düşkün. (15/14, 26/8, 30/2, 65/7, 98/1) 

efzūn: (Far.sf..) Fazla, çok (16/9) (Kubbealtı Lügatı) 

eħaśś: (Ar.sf.) Çok (daha, en, pek) husûsî, çok özel, çok yakın. (107/8) (Kubbealtı 

Lügatı) 

ehemm u ercaĥ: Önemli ve çok tercih edilen. (39/19) 

ehemm-i mehām: Daha öncelikli, mühim olan. (89/12, 103/3) 

ehemmiyet: (Ar.is.) Maddî ve manevi bakımdan üzerinde durulacak hal ve değerde 

olma durumu, mühim oluş, önem. (6/2, 43/11, 46/12) (Kubbealtı Lügatı) 

ehven: (Ar.sf.) Daha zararsız, daha az kötü, daha hafif. (45/14, 45/18) (Kubbealtı 

Lügatı) 

eiǿmme: (Ar.c..) İmamlar. (18/21) (Kubbealtı Lügatı) 

eķall: (Ar.sf.) Çok (daha, en, pek) az, en aşağı. (13/20, 83/3, 95/2, 102/20) 

(Kubbealtı Lügatı) 

eknāf: (Ar.is.) Taraflar, yönler, çevreler. (64/8) (Kubbealtı Lügatı) 

ekŝer: (Ar.sf.) Çok fazla, en çok, birçok. (13/14, 13/17, 14/4, 16/4, 15/14, 18/6, 

21/3, 24/14, 34/23, 35/3, 35/12, 38/16, 45/1, 47/4, 47/18, 47/20, 49/13, 56/5, 61/6, 

65/22, 66/22, 76/12, 76/19, 83/6, 83/23, 86/6, 88/8, 88/17, 88/23, 93/18, 94/17) 

(Kubbealtı Lügatı) 

ekŝer-i fevt: Ölümün çoğu. (83/6)  



201 

ele geçirmek: Elde etmek, yakalamak, kazanmak. (6/8, 19/19, 38/10, 39/1, 39/2,  

49/20, 57/10, 101/21, 102/8, 107/20) (TDK Yeni Tarama Sözlüğü) 

el-hāśıl: (Ar.zf..) Sözün kısası, hasılı. (22/20) (Kubbealtı Lügatı) 

emr-i bedįhį  ve lāmiǾa: Parlak ve belli olan emir. (20/12) 

emr-i cülayy: kahramanlık emri. (13/14) 

emr-i müsellem: Yerine getirilmiş emir. (47/7) 

encām-ı kār-ı varŧa-i belā: Bela uçurumunun taşlı tepesinin sonu. (16/18) 

encām-ı kār: (f.Ar.b.is.) İşin sonu. (53/13, 85/17) (Devellioğlu Lügatı) 

endāħt: (Far.is.) Atma, atış. Silah atma. (52/9, 93/11, 107/4) (Devellioğlu Lügatı) 

enfaǾ: (Ar.sf.) Daha faydalı, menfaatli. (10/4, 42/12, 45/1, 78/8, 85/10) (Kubbealtı 

Lügatı) 

enseb: (Ar.sf.) Çok (daha, en, pek) uygun, yerinde, münâsip. (3/6, 10/4, 42/20, 

45/14, 45/18, 50/5, 50/21, 67/1, 71/8, 81/7, 85/10, 90/6, 92/4, 92/15, 96/10) 

(Kubbealtı Lügatı) 

enseb u enfaǾ : Daha uygun, daha faydalı. (10/4, 85/10) 

erbāb-ı cihād: Savaşçılar, usta savaşçılar. (2/8, 24/7, 47/7) 

erbāb-ı ḳalem: Kalem sahibi, yazarlar, edipler. (2/8) 

erbāb-ı tedbįr: Tedbir sahipleri. (2/9, 3/21, 6/18) 

ercaĥ: (Ar.sf.) Çok (daha, en, pek) üstün, en tercih edilen, en tercîhe lâyık olan. 

(39/19, 50/21) (Kubbealtı Lügatı) 

erźel ü aķbaĥ: En rezil ve aşağı olan. (81/10)  

esbāb ü ālāt-ı lāzım: Gerekli olan aletler ve sebepler. (23/13-14) 

esbāb-ı muĥāśara: Kuşatma sebepleri. (57/10)  
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esfār-ı māżiye: Eski yolculuklar. (110/2) 

eshel: (Ar.sf.) Çok kolay, daha kolay. (10/11, 19/14, 40/5, 45/18, 49/11, 72/17, 

89/3, 100/1) (Kubbealtı Lügatı) 

esir: (Ar.is) Savaşta düşman eline düşen kimse. *tutsak. (102/1) (Devellioğlu 

Lügatı) 

esįr-i telāş ve fütūr: ümitsizlik ve şüpheye esir olan. (7/21) 

eŝķāl: (Ar.sf.) Ağır şeyler, ağırlık. (18/11, 64/14, 69/14, 87/12) (Kubbealtı Lügatı) 

esliĥa-i ĥarbiye: Savaş silahları. (22/8) 

esliĥā ve mühimmāt: Silahlar ve savaş araçları. (28/16) 

esliĥa-i dāfiǾa: Yok edici silahlar. (29/10) 

esliĥa-i ĥāfıža: Koruyucu silahlar. (29/11) 

esliĥa-i nādiriyye: Nadir silahlar. (89/9) 

eŝnā-i śulĥ ü śalāĥ: Barış ve huzur zamanı. (30/9) 

eŝnā-yı ĥarb: Savaş sırasında. (32/15) 

eŝnā-yı muķātele: Çarpışma esnasında. (34/2) 

eŝnā-yı şitā: Kışın, Kış mevsiminde. (73/19) 

eŝnā-yı taǾķįb: Takip sırasında. (68/1) 

eŝnā-yı ŧarįķ: Yolda, Yolculuk sırasında. (61/20, 87/16, 87/17, 94/13) 

esvar: (Ar.c.) Kuleler, hisarlar (52/8) (Devellioğlu Lügatı) 

eşcār: (Ar.c.) Ağaçlar. (20/1) (Kubbealtı Lügatı) 

eşedd ü hevlnāk: Çok şiddetli ve korkulu. (18/4) 

eşkār: (Ar.is. ve s.) Al renkli at. (17/3) (Kubbealtı Lügatı)  
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eşnā: (Far.sf..) Yüzücü, yüzgeç. Kıymeti büyük olan mücevher. (22/18) 

(Devellioğlu Lügatı) 

eŧvel: (Ar.sf.) Çok (daha, en, pek) uzun. (95/22) (Kubbealtı Lügatı) 

evāmir: (Ar.c.) Buyruklar, emirler. (86/6) (Kubbealtı Lügatı) 

evāsıŧ: (Ar.c.) Ortadakiler, ortada bulunanlar. (16/15, 72/13)  

evfaķ: (Ar.sf.) Çok (daha, en, pek) uygun, muvâfık. (42/23) (Kubbealtı Lügatı) 

evlā: (Ar.sf.) Daha uygun, daha iyi, daha lâyık, yeğ. (42/23) (Kubbealtı Lügatı) 

evṣāf:  (Ar.c..) Nitelikler, vasıflar. (2/1) (Kubbealtı Lügatı) 

evśāf-ı mülkiyye: Memurların vasıfları. (23/4) 

evtād-ı ḳūvve: Güçlü direkler. (7/12) 

eyādįǿ: (Ar.c..) Eller. (66/10) (Kubbealtı Lügatı) 

eyādįǿ-i aǾdā: Düşmanın elleri. (66/10) 

eyālet-i mezbūre: Adı geçen, yukarıda bahsedilen eyalet. (70/3) 

ezher: (Ar.sf.) Çok beyaz ve parlak. (6/18, 32/20) (Kubbealtı Lügatı) 

ezher-i cihet: Yüzün, yönün parlaklığı. (6/18, 32/20) 

eżlāǾ-ı erbaǾ: Dört kenar. (95/20)  

ezmine-i māżiye: Geçmiş zamanlar. (11/19, 30/11) 

ezyed ü ekŝer: Daha çok ve daha fazla. (76/12) 

Ff 

fāiḳü’l-aḳrān: Akranlarından daha üstün. (3/12) 

farķ-ı küllį: Bütün fark. (35/14)  
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farŧ-ı meyl ve muĥabbet: Sevgide ve yönelme de aşırılık. (27/15) 

feemmā: Buna gelince, kaldı ki, amma, böylece. (69/9) 

fehm: (Ar.sf.) Anlayışlı, idrak sâhibi. (21/16, 26/9, 37/20, 57/19, 71/21, 73/19) 

(Kubbealtı Lügatı) 

fenn-i celįl-i muĥārebe: Savaşın büyüklüğünün sanatı. (91/4) 

fenn-i ĥarb: Savaş sanatı, savaş taktiği. (2/1, 2/2, 2,5, 2/14, 3/3, 3/8, 3/8) 

fenn-i hendese: Savaş mühendisliği. (2/4, 3/2, 32/8) 

fenn-i ĥikmet-i harbiye: Savaş sanatının incelikleri. 

fenn-i manevra: Savaş hileleri, manevraları. (3/3, 32/8, 91/7, 91/10) 

fenn-i mezbūr: Yukarıda bahsedilen hüner, ilim. (2/8) 

fenn-i muĥārebe: Savaş sanatı, savaş taktiği. (21/20, 32/8, 32/12, 33/12, 33/15, 

33/16, 33/17, 33/22, 34/5, 37/15, 38/5, 50/3, 50/14, 55/18, 67/14, 74/1, 78/22, 

91/11, 91/14) 

fenn-i tedbįr-i ḥarbiyye: Savaş önlemlerinin ilmi. (2/7, 2/13, 2/17) 

ferāmūş: (Far.is.) Unutma, hatırdan çıkarma. (29/5, 31/19, 59/4, 92/8) (Kubbealtı 

Lügatı) 

ferāǿiż: (Ar.c..) Farîzalar, farz olan şeyler. (107/10) (Kubbealtı Lügatı) 

fevāǿid-i ĥaķįķiyye: Gerçek faydalar. (7/15) 

fevāǿid-i meǿmūle: Umulan, ümit edilen faydalar. (11/23-12/1) 

fevc u seriyye: Süvari birliği. (89/6) 

fevc-i Ǿaskerį: Asker birliği. (46/22) 

fırķa: (Ar.is.) İnsan topluluğu, bölük, cemaat. (2/10, 34/16, 69/22, 70/1, 72/20, 

91/15, 92/12, 94/20) (Kubbealtı Lügatı)  
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fırḳa-i ḳūmāndarįne: Kumandan bölüğü. (2/10) 

fırśat-yāb: (a.Far.b.sf..) Fırsat bulan, eline fırsat geçen. (98/2, 100/14) (Devellioğlu 

Lügatı) 

fį eyyāmnā: Günlerimizde. (86/3) 

fi’l-ĥaķįķa: (Ar.zf.) Gerçekten, hakikatte, doğrusu. (17/12) (Kubbealtı Lügatı) 

filipos: M.Ö 359-336  yılları arasında yaşayan ve M.Ö 359-336 yılları arasında 

Makedonya Kralı olan asker. (27/10) 

françe: Fransa. (11/5) 

fünūn-ı ŝelāŝe: Üç ilim, hüner. (3/12) 

furūǾat: Dallar budaklar, asıldan ayrılan kollar. (94/16) 

fütūĥāt-ı kesįre: Zarar verilmiş zaferler. (16/16) 

fütūr: (Ar.is.) Bezginlik, usanç, bıkkınlık, bezginliğin verdiği gevşeklik ve 

gayretsizlik. (7/23, 24/13) (Kubbealtı Lügatı) 

Gg 

gāh-ı ażlāǾ-ı erbaǾ: Dört çizginin olduğu yer. (95/20) 

ġalat-ı cesįm: Büyük kusur. (22/19) 

ġālib ü fāǿiķ: Güçlü ve seçkin. (99/2) 

ġanāyim: (Ar.c..) Ganîmetler, savaşta düşmandan alınan mallar, esirler. (98/8) 

(Kubbealtı Lügatı) 

gāǿile: (Ar.is.) Sıkıntı veren uğraştırıcı durum, sıkıntılı iş, halli güç mesele ve olay. 

(97/5) (Kubbealtı Lügatı) 

ġayūrŧar: Hamiyetli, çok çalışkan, dayanıklı. (11/20)  
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giriftār: (Far.sf..) Tutulmuş, yakalanmış, tutkun, müptelâ. (7/18, 16/7, 38/1, 53/14, 

63/6, 69/13, 86/2) (Kubbealtı Lügatı) 

gövde-i ehemm-i mühimmām: Değeri çok fazla önemli gövde. (2/11-12) 

göz yılmaķ: Korkmak. (7/22)  

gūne: (Far.is.) Tür, nevi, çeşit, tarz. (17/9, 18/8, 25/13, 46/5, 56/7, 59/14, 60/3, 

66/5, 100/18) (Kubbealtı Lügatı) 

günizburġ: Almanya’da Bavyera eyaletinde yer alan bir şehirdir. (13/18) 

ġurūr: Kibir, boş yere güvenmek. (6/16) 

gūşe-i terk: Tenha ve ıssız köşe. (2/6) 

güleş: İki kişi arasında, birbirlerini yenmek için olanca kuvvetlerini kullanmak, el 

ve ayak oyunları tatbik etmek sûretiyle yapılan ve belli kuralları olan karşılıklı 

mücâdele. Güreş. (85/15) (Kubbealtı Lügatı) 

güleşmek: Rakiplerini yenmek için olanca kuvvetini kullanarak, el ve ayak 

oyunları yaparak mücâdeleye girişmek, güreş yapmak. (85/15) (Kubbealtı Lügatı) 

gülle: (Far.is. gūle “yuvarlak şey”) Top mermisi. (103/12, 106/9, 107/5, 108/1, 

108/3, 108/15) (Kubbealtı Lügatı) 

gürūh: (Far.is.)Topluluk, cemaat, bölük. (30/15, 78/16) (Kubbealtı Lügatı) 

güzār: (Far.is.) Geçme, geçiş. (27/11) (Kubbealtı Lügatı) 

Hh 

ħˇāhiş: (Far.is.) İstek, arzu. (10/14, 17/3) (Kubbealtı Lügatı) 

ḥabl-i metįn: Sağlam ip, Kuran-ı Kerim. (7/12) 

ḥācet: (Ar.is.) Gerek duyulan, muhtaç olunan şey, ihtiyaç. (3/13) (Kubbealtı 

Lügatı)  
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ĥad: (Ar.is.) Sınır, çizgi. (12/3, 16/9, 16/18, 22/14, 31/19, 50/3, 56/22, 64/18, 

97/11)  (Kubbealtı Lügatı) 

ĥadd-i iķtidār: Güç sınırı. (22/14-15) 

ĥadd-i iǾtidāl: Ölçü sınırı. (31/19) 

ħafį: (Ar.sf.) Gizli. (26/9, 33/17, 39/6, 67/15, 75/6, 77/12, 106/8, 108/20) 

(Kubbealtı Lügatı) 

ĥaķķ: (Ar.is.) Doğru, gerçek. (10/18, 10/20, 11/15, 61/8) (Kubbealtı Lügatı) 

ħālį: (Ar.sf.) Boş. Tenha, ıssız. (14/3, 16/15, 47/6, 57/22, 66/13, 73/17, 105/19, 

105/20, 108/3) (Kubbealtı Lügatı) 

ĥamāķat: (Ar.is.) Ahmaklık, beyinsizlik. (66/15) (Devellioğlu Lügatı) 

ḫāmi: (Far.is.) Gevşeklik, hamlık. (2/5) (Devellioğlu Lügatı) 

ĥaml: (Ar.is.) Taşıma, yüklenme, yükletme. (29/3, 39/11, 46/21, 84/8, 86/20) 

(Kubbealtı Lügatı) 

ħandaķ: (a. i.) Hendek kelimesinin eski metinlerde rastlanan asıl şekli. (92/18) 

(Kubbealtı Lügatı) 

ĥarāset: (Ar.is.) Çiftçilik, toprağı ekip biçme işi, zirâat. (36/7) (Kubbealtı Lügatı) 

ĥarb: (Ar.is.) Devletlerin birbirleriyle diplomatik münasebetleri keserek yaptıkları 

silahlı çarpışma, savaş, cenk. (2/1, 2/2, 2/5, 2/12, 2/13, 2/14, 2/16, 2/17, 3/3, 3/8, 

3/8, 3/22, 6/22, 7/1, 35/13)  

ĥarb-ı taśmįm: Kesin olarak kararlaştırılan savaş. (22/13) 

ḥarbiye: (Ar.is.) Harp işlerine ait, harp okulunun adı, harbiye mektebi. (2/3, 2/7, 

2/13, 2/17, 3/4, 3/5, 3/6, 3/6, 3/9, 3/20, 3/21, 6/7, 7/7, 37/5) (Kubbealtı Lügatı) 

ḥarekāt-ı taǾarrużiye: Saldırı için hazırlanma. (6/11) 

ḥareket-i mecbūre: Zorunlu hareket. (7/5)  
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ĥarf be ĥarf: (Ar.zf..) Olduğu gibi, aynen, aslından aynlmaksızın. (90/22) 

(Devellioğlu Lügatı) 

ħāric: (Ar.is.) Bir şeyin veya yerin veya memleketin dışında kalan. (10/14, 11/8, 

11/9, 11/15, 12/3, 23/12, 25/14, 29/17, 32/11, 36/20, 41/9, 47/17) (Kubbealtı 

Lügatı) 

ħarįŧa-i ĥesāb: Hesap cetveli. (25/13) 

ħasārat: (Ar.c..) Hasarlar, zarar ve ziyanlar. (70/10, 77/14, 79/20, 95/3, 105/7, 

107/19) (Kubbealtı Lügatı) 

ḥased: (Ar.is.) Başkasında olan bir nîmeti çekememe, kendisine faydası olmadığı 

halde kıskançlık sebebiyle karşısındakinin sâhip olduğu nîmetten mahrum 

kalmasını isteme, çekememe, günüleme. (6/15) (Kubbealtı Lügatı) 

ḫaṣm: (Ar.is.) Düşman. (6/10, 7/2, 7/6, 7/9, 7/11, 7/14) (Kubbealtı Lügatı) 

ḫaṣmını iḫāfe ve tażyįḳ içün: Düşmanını korkutmak ve sıkıştırmak için. (6/11-12) 

ḫaṣm-ı merḳūm: Adı geçen düşman. (7/11) 

ħaşeb-i ebniye: Binaların dışı. (72/1) 

ĥaśret: (Ar.is.) Özleyiş, özlem, iştiyak. (47/3) (Kubbealtı Lügatı) 

ħaŧar: (Ar.is.) Tehlike, güvensizlik. (92/10) (Kubbealtı Lügatı) 

ħaŧā-yı cesįm: Büyük hata. (42/10) 

ħaŧarnāk: (Ar.Far.b.sf.) Tehlikeli, korkulu, korkunç. (56/5, 71/3, 103/18) 

(Devellioğlu Lügatı) 

ħatime: (Ar.is.) Son, nihayet, encām. (29/13) (Kubbealtı Lügatı) 

ħaŧŧ-ı medįd: Çekilmiş hat, sınır. (44/1, 73/1) 

ḫaṭṭ-ı muḥārebe: Muharebe hattı, muharebe çizgileri. (2. sayfa) 

ħaŧŧ-ı muvāśalet: Varış noktası, sınırı. (74/12)  
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ħaŧŧ-ı münkeŝir: Kırılmış, ayrılmış sınır. (83/17) 

ħaŧve: (Ar.is.) Adım. (18/7, 102/19) (Kubbealtı Lügatı) 

ħavf: (Ar.is.) Korku. (7/15, 16/7, 24/12, 57/5, 85/6, 79/19, 92/10, 108/4) 

(Kubbealtı Lügatı) 

ĥāvį: (Ar.sf.) İçine alan, içinde bulunduran, içeren. (23/5, 55/21, 60/22, 81/6, 96/7) 

(Kubbealtı Lügatı) 

ħaymegāh: (Far.b.i.) Çadır kurulan yer. (33/4) (Kubbealtı Lügatı) 

ħayme-nişįn: (Far.b.i.) Çadırda oturan kimse, göçebe. (90/2, 90/4) (Kubbealtı 

Lügatı) 

ħaymetü’l-Ǿāķıb: Son çadır. (71/6) 

haźāķat-ı kāmil: Eksiksiz ustalık. (26/18) 

ħaźer: (Ar.is.) Sakınma, korunma. (58/8, 71/7) (Kubbealtı Lügatı) 

ĥazm: (Ar.is.) Dikkat, ihtiyat, basiret. (15/13, 62/12) (Kubbealtı Lügatı) 

hedm eyleme: birl. geçişli f. (Ar. hedm + T. etmek, eylemek)Yıkmak, harap 

duruma getirmek. (51/19) (Kubbealtı Lügatı) 

hem-civar devlet: Komşu devlet. (6/13, 6/23) 

hem-sāye: (Far.b.i.) Komşu. Aynı gölge altında bulunan, birbirini kollayan, 

yardımlaşan. (11/11, 11/15) (Devellioğlu Lügatı) 

hengām: (Far.is.) Vakit, zaman, mevsim. (73/20) (Kubbealtı Lügatı) 

her-bār: (Far.zf) Her defa, daima. (108/11) (Devellioğlu Lügatı) 

her-çend: (Far.zf) Her ne zaman. (2/11, 10/16, 14/4, 17/4, 17/19, 19/3, 20/1, 21/21, 

23/12, 32/9, 49/14, 53/8, 56/21, 61/17, 64/3, 66/23, 87/18, 90/12, 92/13, 98/1, 

102/9, 107/11) (Devellioğlu Lügatı) 

heyecān-ı nās: İnsanların heyecanı. (19/6)  



210 

hezįmet: (Ar.is.) Büyük ve kesin mağlûbiyet, bozgun, yenilgi. (74/22, 77/16, 85/6, 

86/2, 88/14, 88/19, 95/14, 100/11, 107/21) (Kubbealtı Lügatı) 

ħıdemāt-ı cesįme: Büyük hizmetler. (28/15) 

ħidmet: (Ar.is.) Bir kişinin yapmakla sorumlu tutulduğu iş, kendisine verilen 

görev. (26/14, 31/3, 31/3, 58/2, 98/2, 98/7) (Kubbealtı Lügatı) 

ĥıfz u ĥırāset: Koruma. (13/14-15, 94/13, 98/5-6) 

ĥıfž u viķāye: Koruma ve kollama. (7/17-18) 

ĥıfž-ı nāmūs: Namusunu ve şerefini koruma. (27/18) 

ĥikmet-i ĥarbiyye: Savaşın incelikleri. (21/22, 22/12, 29/13) 

ħįmü’l-Ǿavāķıb: Huy sahibi. (18/15) 

hindistān: Orta Asya’da bulunan bir devlet. (27/10) 

ĥįn-i ĥācet: İhtiyaç zamanı. (29/22, 40/7, 45/19, 73/6, 77/7, 82/11, 96/10) 

ĥirāse: (Far.is.) Korkutacak şey, bostan korkuluğu. (30/6, 94/13, 97/15, 98/6) 

(Devellioğlu Lügatı) 

ħitām-ı maślaĥat: Dirlik ve düzenin son bulması. (48/3, 104/10) 

ħiyām: (Ar.c..) Haymeler, çadırlar. (18/9, 33/18, 34/6) (Kubbealtı Lügatı) 

ħiźā: (Ar.is.) Bir şeyin karşısı. Bir doğru çizginin devamı ile hasıl olan sıra. (22/2, 

29/2, 50/23) (Kubbealtı Lügatı) 

ħod-be-ħod: Kendi başına, kendi kendine, kimseye danışmadan, kendi reyi ile. 

(25/19, 98/17) 

ĥubb u śadāķat-i śamįme: Samimi sadakat ve sevgi. (18/23) 

ḥuḳūḳ-ı ḳadįme: Eski haklar ve kurallar. (6/23) 

ĥurūb: (Ar.c..) Harpler, savaşlar. (10/5, 18/4, 110/2) (Kubbealtı Lügatı)  
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ĥurūb-ı sāǿire: Diğer devletler. (10/5, 18/4) 

ḫurūc: (Ar.c..) Çıkma, dışarı çıkma, çıkış. (7/11) (Kubbealtı Lügatı) 

ḫuṣūmet: (Ar.is.) Hasımlık, düşmanlık, adavet. (6/15) (Kubbealtı Lügatı) 

ħuśūśāt-ı mütenevviǾa-i mezbūre: Adı geçen çeşitli maddeler. (33/10-11) 

ħuŧūŧ: (Ar.is.) Hatlar, çizgiler. Sınırlar. (35/21, 35/21, 36/17, 36/17, 36/21, 36/22, 

40/11, 40/12, 40/20, 40/23, 41/3, 41/4, 41/8, 41/9, 41/10, 41/12, 41/15, 41/17, 

43/1, 48/1, 54/17, 59/17, 59/17, 59/21, 59/22, 61/2, 62/15, 63/5, 75/5) (Kubbealtı 

Lügatı) 

ħuŧūŧ-ı Ǿamįķ: Derin sınırlar. (41/10) 

ḫuṭūt-ı muḥārebe: Savaş çizgileri (2. sayfa) 

ħuŧūŧ-ı müteĥaśśın: Kale sınırları. (59/17) 

ħuŧūŧ-ı mütevāśıl: Birleşik sınırlar. (35/21, 63/5) 

ħuŧūŧ-ı taǾayyüşiye: Geçinme sınırları, Yaşanılan sınırlar. (36/17-18, 36/22) 

ħūy ve tabiǾat: Kişilik ve yaratılış. (24/1) 

ĥüccec ü senedāt-ı saĥįĥa: Senetlerin ve delillerin doğruları. (23/2) 

hücūm-ı vüsūl: Varış sınırları. (53/1) 

ḫüdā: (Far.is.) Allah, Tanrı, Cenâbıhak. (1) (Kubbealtı Lügatı) 

ĥükkām ve żubbāŧ: Hakimler ve zabitler. (60/19) 

ḥürmet: (Ar.is.) Bir şeye veya bir kimseye değer vermekten ileri gelen ölçülü 

davranma hissi, çekinme ile karışık bir sevginin verdiği dikkat ve îtinâ gösterme 

duygusu, saygı. (6/2) (Kubbealtı Lügatı) 

ĥüsāmet: (Ar.is.) Keskin kılıç. (11/3) (Devellioğlu Lügatı)  
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ĥüsn-i ĥuśūl: İyi bir çıkış. (11/2, 23/13, 39/12, 57/15, 60/18, 62/4, 64/5, 66/5, 

67/16, 70/21, 77/22, 78/4) 

ĥüsn-i itmām: Güzel bitirme, tamamlama. (90/16) 

ĥüsn-i tertįb: Düzenlemenin güzeli. (27/10, 40/19) 

ḥüsn-i vifāḳ ve muḥabbet: Barış ve sevginin güzelliği. (6/13) 

ħüsrān: (Ar.is.) Beklenenin, umulanın elde edilememesinden doğan acı, 

mahrûmiyet acısı, beklenene erişememekten doğan hüzün. (7/17) (Kubbealtı 

Lügatı) 

Iı 

ıśdār: (Ar.is.) Çıkarma, çıkarılma. (25/10, 86/6) (Kubbealtı Lügatı) 

ıśŧılāĥ: (Ar.is.) Sâdece bir ilim ve sanat dalına mahsus olan kelime, terim. (33/17, 

75/11) (Kubbealtı Lügatı) 

ıṭlāḳ: (Ar.is.) Salıvermek, bırakmak, serbest bırakmak, cezadan kurtarmak. (2/5) 

(Kubbealtı Lügatı) 

ıŧlaǾ: (Ar.is.) Bildirme, haberdar etme. (30/21) (Kubbealtı Lügatı) 

İi 

iǾāne: (Ar.is.)Yardım, imdat. (11/17, 13/13, 19/22, 27/16, 37/21, 48/15, 51/13, 

56/1, 94/2, 98/17) (Kubbealtı Lügatı) 

ibķā: (Ar.is.) Sürekli ve dâimî kılma. (38/12, 67/20) (Kubbealtı Lügatı) 

iblāġ: (Ar.is.) İstenen yere veya kimseye ulaştırma, eriştirme. (14/3) (Kubbealtı 

Lügatı) 

ibrāz: (Ar.is.) Ortaya koyma, gösterme. (35/22, 37/14, 63/23) (Kubbealtı Lügatı) 

Ǿibret: (Ar.is.) Bir olaydan çıkarılan göz açıcı, uyarıcı ders. (17/13) (Kubbealtı 

Lügatı)  
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ibŧāl: (Ar.is.) Hükümsüz bırakma, bozma, feshetme. (25/17, 81/19, 90/3, 108/12) 

(Kubbealtı Lügatı) 

ibtidā: (Ar.is.) Başlama. (2, 7/20, 108/14) (Kubbealtı Lügatı) 

įcāb: (Ar.is.) Gerek, lüzum, iktizâ. (24/15, 42/18, 98/19) (Kubbealtı Lügatı) 

icmālāt-ı mezbūre: Daha önce bahsedilen sonuçlar. (23/9) 

ictiĥād: (Ar.is.) Gücü yettiği kadar çalışma, gayret gösterme. (86/17) (Kubbealtı 

Lügatı) 

ictināb: (Ar.is.) Kaçınma, sakınma, çekinme. (21/5, 21/6, 25/14, 47/9, 52/14, 71/7, 

73/2) (Kubbealtı Lügatı) 

idāre: (Ar.is.) Gerektiği gibi yürümesi için bir işin başında bulunup düzene sokma, 

şartlarını ayarlayıp çekip çevirme, döndürme, yönetme. (7/19, 13/22, 22/4, 29/19, 

61/4, 62/1, 96/18, 98/1, 104/19) (Kubbealtı Lügatı) 

idbāriyet: (Ar.is.) Talihsizlik, bahtsızlık; düşkünlük, işlerin ters gitmesi. (16/22) 

(Devellioğlu Lügatı) 

iddiǾā: (Ar.is.) İleri sürülen ve savunulan düşünce. (6/8, 7/1, 52/19) (Kubbealtı 

Lügatı) 

idħāl: (Ar.is.) İçeri koyma, içeri sokma, dâhil etme. (49/14) (Kubbealtı Lügatı) 

ifrāŧ: (Ar.is.) Aşırı gitme, ölçüyü aşma, gereğinden fazla ileri gitme. (56/9) 

(Kubbealtı Lügatı) 

iġfāl: (Ar.is.) Gaflete düşürüp yanıltma, kandırma, aldatma. (46/16, 46/20, 46/23, 

47/1, 47/2, 47/6, 47/8, 47/13, 47/15, 51/10, 71/12) (Kubbealtı Lügatı) 

iḫāfe: (Ar.is.) Korkutma, tehdit etme. (6/10) (Kubbealtı Lügatı) 

iĥāŧa: (Ar.is.) Bir şeyin etrafını çevirme, çevreleme, kuşatma, sarma. (32/21, 

53/12, 53/14, 55/22, 83/9) (Kubbealtı Lügatı) 

iḥdāŝ: (Ar.is.) Yeni bir şey ortaya koyma, ortaya çıkarma. (6/6) (Kubbealtı Lügatı)  
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iħfā: (Ar.is.) Gizleme, saklama. (21/8, 30/18, 37/19) (Kubbealtı Lügatı) 

iĥmāl: (Ar.is.) Yükletme. Yükletilmek. (11/21, 18/10, 31/5, 63/6, 64/13, 65/14, 

69/13, 87/12) (Devellioğlu Lügatı) 

iħŧār: (Ar.is.) Hatırlatma. (16/10, 22/16, 48/20, 50/8, 92/15, 107/16) (Kubbealtı 

Lügatı) 

iħtilāl u nižām: Nizamın bozukluğu. (11/13-14) 

iħtilāŧ: (Ar.is.) Karışma, katışma. (64/14) (Kubbealtı Lügatı) 

iĥtimālāt: Olması mümkün olan şeyler. (14/2, 25/22, 31/1, 31/18, 81/11) 

iĥtimālāt-i ĥarbiye: Savaş ihtimalleri. (31/1) 

iĥtirāz: (Ar.is.) Çekinme, kaçınma, sakınma. (45/11, 52/14, 69/13, 70/17, 73/17, 

90/19, 90/20, 104/22) (Kubbealtı Lügatı) 

iĥtirāz ve ĥazem: Sakınmak ve azimli olmak. (90/19) 

iĥtiyāŧ: (Ar.is.) Olabilecek şeyleri hesâba katarak tedbirli ve ölçülü davranma, 

sakınma. (15/13, 26/13, 27/6, 30/3, 62/1, 62/5, 62/12, 63/10, 63/12, 68/3, 75/22, 

75/23, 78/3, 84/11, 85/2, 90/20, 90/21, 92/5, 93/4, 93/8, 94/17, 104/10, 106/13, 

106/14) (Kubbealtı Lügatı) 

iĥtiyātiyye-i Ǿasākir: Askerlerin önlem alması. (75/20)  

iĥżār: (Ar.is.) Hazır etme, hazır bulundurma, hazırlama. (35/3) (Kubbealtı Lügatı) 

iǾķāb: (Ar.is.) Azap, eza, eziyet. (27/20) (Kubbealtı Lügatı) 

iķrar: (Ar.is.) Gizlemeyip açıklama, itiraf etme. (16/23) 

iķtiĥām: (Ar.is.) Göğüs germe, karşı durma, dayanma, tahammül etme. (79/22, 

100/16) (Kubbealtı Lügatı) 

iķtiżā: (Ar.is.) Gerekme, gerektirme. (19/20, 23/3, 23/10, 30/3, 30/21, 32/21, 34/6, 

36/10, 41/22, 50/13, 52/7, 54/2, 57/19, 58/19, 59/4, 60/23, 61/4, 61/11, 68/4, 
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70/19, 72/7, 72/19, 72/23, 75/12, 76/10, 78/13, 79/17, 86/10, 87/19, 89/1, 90/19, 

97/2, 103/9, 103/21, 106/9, 106/12, 107/2, 109/22) (Kubbealtı Lügatı) 

ile’l-ebed: (Ar.zf.)Ebediyete kadar, ebedi olarak. Sonsuza kadar. (27/21) 

(Kubbealtı Lügatı) 

ilķa: (Ar.is.) Atma. Koymak, bırakmak, yerleştirmek. (15/22, 93/7) (Kubbealtı 

Lügatı) 

ilķā-yı perįşāniyye: Perişanlığı bırakmak. (93/7) 

ilticā: (Ar.is.) Sığınma, himâyesi altına girmeyi isteme. (36/1, 49/17, 54/5, 55/14, 

58/11, 99/22) (Kubbealtı Lügatı) 

iltizām: (Ar.is.) Gerekli bulma, lüzumlu sayma ve buna göre gereğini yapma. 

(2/13, 6/8, 10/4, 14/17, 20/16, 21/12, 37/18, 52/16) (Kubbealtı Lügatı) 

imrād: Murat etme, ümit etme. (78/2) 

imtidād: (Ar.is.) Uzanma, uzama, uzayıp gitme. (11/13, 22/2, 32/18, 32/19, 35/20, 

38/13, 38/17, 39/7, 39/21, 40/2, 40/6, 40/22, 42/7, 42/9, 47/12, 50/23, 55/16, 

59/23, 60/3, 62/15, 66/18, 66/20, 74/11, 74/11, 93/17, 108/21) (Kubbealtı Lügatı) 

inǾām: (Ar.is.) Lütuf ve ihsanda bulunma, iyilik etme. (31/4) (Kubbealtı Lügatı) 

inbā: (Ar.is.) Haber verme, bildirme. (33/7) (Kubbealtı Lügatı) 

Ǿind: (Ar.is.) Yan, kay, nezd. (2/2, 7/5, 24/3, 28/23, 47/7, 105/12) (Kubbealtı 

Lügatı) 

Ǿindinde: Yanında, katında, -göre. (2/2, 7/5, 28/23, 47/7, 105/12) 

ingilizlü: İngiliz (10/23) 

inĥiŧāŧ: (Ar.is.) Gerileme, çöküş, çöküntü. (12/2) (Kubbealtı Lügatı) 

inhizām: (Ar.is.) Yenilme, bozulma, hezimete uğrama. (14/6) (Kubbealtı Lügatı) 

inķılāb u Ǿaks: Aksi yönde değişme ve tersine dönme. (16/4)  



216 

inķırāż: (Ar.is.) Bitip tükenip yok olma, sonu gelme. (12/2) (Kubbealtı Lügatı) 

inķıyād: (Ar.is.) Boyun eğme, baş eğme, itaat etme. (24/19, 24/20) (Kubbealtı 

Lügatı) 

inķisām: (Ar.is.) Bölünme, kısımlara ayrılma, parçalanma. (44/4, 86/4) (Kubbealtı 

Lügatı) 

inśāf: (Ar.is.) Hakka ve adâlete uygun davranış, nefse değil vicdâna uyarak 

adâletle hareket etme, merhametli davranma. (10/15, 10/18, 10/20) (Kubbealtı 

Lügatı) 

intifāǾ: (Ar.is.) Faydalanma, yararlanma. (26/21) (Kubbealtı Lügatı) 

intiħāb: (Ar.is.) Seçme, seçilme. (16/10, 32/16, 32/20, 34/8, 42/1, 42/2, 46/2, 

48/10, 48/10, 50/12, 50/17, 52/10, 59/10, 77/6, 79/13) (Kubbealtı Lügatı) 

intiħāb ve tertįb: Seçme ve düzenleme. (32/16) 

intisāb: (Ar.is.) Bir âilenin, bir iş yerinin, bir topluluğun içinde yer alma, oraya 

mensup duruma gelme, oranın ferdi olma. (76/11) (Kubbealtı Lügatı) 

intişār: (Ar.is.) Yayılma (66/8) (Kubbealtı Lügatı) 

intiẓār-ı fırṣat: Fırsat gözetmek. (6/3-4) 

iǾķāb: (Ar.is.) Azap, eza, eziyet. (27/20) (Kubbealtı Lügatı) 

iǾtidāl: (Ar.is.) Aşırı olmama, ne çok fazla ne çok az, tam gerektiği kadar olma, 

orta halde bulunma, ölçülülük. (17/14, 31/19) (Kubbealtı Lügatı) 

iǾtimād-ı kāmile: Tam olarak güvenme. (24/5) 

iǾtinā: (Ar.is.) Bir şeyin istenildiği gibi olması için gereken dikkati gösterme, 

dikkat, özen, özenme, ihtimam. (27/12, 38/21, 47/23, 53/1, 71/21, 89/23, 103/3) 

(Kubbealtı Lügatı) 

iǾtirāż: (Ar.is.) Bir fikri bir kararı kabul etmeyerek karşı çıkma. (25/21) (Kubbealtı 

Lügatı)  
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iǾŧā: (Ar.is.) Azat etme, ıtık. (28/15) (Kubbealtı Lügatı) 

iǾzam: (Ar.is.) Büyüklük, ululuk. (19/1) (Kubbealtı Lügatı) 

įrād: (Ar.is.) Gelir. Varidat. (13/17, 23/7, 25/9, 32/1) (Kubbealtı Lügatı) 

irāde-i umūr: Emirlere gücü yetmek. (12/5) 

irāǿe: (Ar.is.) Gösterme. (47/13, 61/18, 80/16, 80/22, 83/16, 85/19, 90/21) 

(Kubbealtı Lügatı) 

irāǿe-i ŧarįķ: Yol gösterme. (61/18) 

įrāŝ: (Ar.is.) Sebebiyet verme, meydana getirme. Sebep olmak. (11/14, 20/22, 

57/2, 68/21, 78/2, 95/3, 100/10, 105/9, 106/3) (Kubbealtı Lügatı) 

įrāŝ-ı ħalel: Bozukluğa sebep olma. (100/10) 

ircāǾ: (Ar.is.) (Eski hâline) Çevirme. Döndürme, geriye doğru çevirme. (68/1) 

(Kubbealtı Lügatı) 

irķāb: (Ar.is.) Bindirme, bindirilme. (51/15) (Kubbealtı Lügatı) 

irtibāŧ: (Ar.is.) Bağlı oluş, bağlanma. İlişkili, alakalı oluş. (22/4) (Kubbealtı 

Lügatı) 

irtiķā-yı merātib: Rütbelerde yükselme. (28/8) 

irtiyāb: (Ar.is.) Şüphelenme, tereddüt etme. (87/22) (Kubbealtı Lügatı) 

įśāl: (Ar.is.) Kavuşturma, ulaştırma. (24/12, 79/19, 82/21, 107/9) (Devellioğlu 

Lügatı) 

iskān: (Ar.is.) Sürekli oturmak üzere bir yere yerleştirme, yerleştirilme. (61/6, 

72/20, 73/1, 73/22) (Kubbealtı Lügatı) 

iskāt: (Ar.is.) Susturma. Tartışılan bir konuda karşısındakini güçlü delillerle 

susturma, söyleyecek söz bırakmama, ağzını kapama. (10/19, 51/20) (Kubbealtı 

Lügatı)  
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iskender: M.Ö 356-323 yılları arasında yaşayan ve M.Ö 336 -323 yılları arasında 

Makedonya Kralı olan asker. Büyük İskender. (27/10) 

istįǾāb: (Ar.is.) İçine alma, içine çekme. (33/21) (Devellioğlu Lügatı) 

istidlāl: (Ar.is.) Bir delîle dayanarak bir husus hakkında hükme varma, bir sonuç 

çıkarma, dolayısıyle anlama. (51/7, 81/7, 104/17) (Kubbealtı Lügatı) 

istifā: (Ar.is.) Bir işten kendi isteğiyle çekilme. (26/21) (Kubbealtı Lügatı) 

istiġnā: (Ar.is.) Elde olana kanâat edip başka bir şeye ihtiyaç duymama, tok 

gözlülük, gönül tokluğu. (58/18) (Kubbealtı Lügatı) 

istiġrāb: (Ar.is.) Garip bulma, şaşma, hayret, şaşkınlık. (70/8) (Kubbealtı Lügatı) 

istiħāre: (Ar.is.) Bir işin hayırlı olup olmayacağını görülecek rüyâdan çıkarmak 

amacıyle abdest alıp duâ okuyarak uykuya yatma. (46/10) (Kubbealtı Lügatı) 

istiħbār: (Ar.is.) Haber alma, duyma. (49/3) (Kubbealtı Lügatı) 

istiḫdām: (Ar.is.) Bir hizmette kullanmak, bir işte çalıştırmak. (3/17) (Kubbealtı 

Lügatı) 

istiĥkām: (Ar.is.) Düşmana karşı savunmak için yapılan yer, savunma amacıyle 

arâzi üzerinde yapılan her türlü inşaat ve siper. Sağlam ve kuvvetli olmak. (33/4, 

49/22, 53/17, 59/18, 59/20, 59/23, 60/8) (Kubbealtı Lügatı) 

istiķbāl: (Ar.is.) Gelecek, gelecek zaman, ati. (70/7, 107/19) (Kubbealtı Lügatı) 

istįlā: (Ar.is.) Bir yeri kuvvet kullanarak ele geçirmek. (6/3, 7/10, 7/16, 57/8, 

57/11, 58/15, 67/7) (Kubbealtı Lügatı) 

istįlā-i Ǿafv u müsāmaḥa: Affı ve hoş görüyü ele geçirmek. (6/3) 

istįǾāb: (Ar.is.) İçine alma, içine sığma, içine sığdırma. (33/21) (Kubbealtı Lügatı) 

istiǾdād ve ķābiliyet: Doğuştan gelen yatkınlık ve yetenek. (23/23) 

istiǾlām: (Ar.is.) Kesin bilgi isteme. (78/6) (Kubbealtı Lügatı)  
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istiǾmāl: (Ar.is.) Kullanma. (19/6, 24/3, 25/17, 25/18, 26/21, 41/23, 43/3, 45/15, 

56/10, 57/11, 60/18, 63/10, 69/10, 74/20, 78/5, 78/10, 80/2, 81/12, 82/4, 83/11, 

83/16, 84/16, 84/19, 86/13, 87/14, 93/16, 93/16, 93/21, 94/18, 95/17, 97/12, 98/2, 

98/3, 101/13, 104/19, 107/16) (Kubbealtı Lügatı) 

istiśĥāb: (Ar.is.)Birlikte götürme, yanına alma. (63/10, 83/23) (Kubbealtı Lügatı) 

įśāl: (Ar.is.) Ulaştırma, ulaştırılma, eriştirme, eriştirilme (24/12, 79/19, 82/21, 

107/9) 

işǾāl: (Ar.is.) Tutuşturma, yakma. (17/6) (Kubbealtı Lügatı) 

işġāl: (Ar.is.) Kuvvetine dayanarak ele geçirme, hükmü altına alma. (30/10, 30/11, 

46/22, 79/5) (Kubbealtı Lügatı) 

işrāb: (Ar.is.) İçirme. (106/19) (Kubbealtı Lügatı) 

iştidād: (Ar.is.) Şiddetlenme, artma. (19/13) (Kubbealtı Lügatı) 

iştiyāķ-ı seriǾ: Sürekli olarak özleme. (18/5) 

itbāǾ: (Ar.is.) Tabi kılma, arkasına katma. (18/20) (Kubbealtı Lügatı) 

itlāf-ı nüfūs: Canları öldürme. (101/23) 

itmām: (Ar.is.) Bitirme, tamamlama. (28/1, 90/16) (Kubbealtı Lügatı) 

ittifāķ-ı ķadįme: Eskiden beri ittifak halinde olan, birlikte hareket eden. (11/16) 

ittiĥād: (Ar.is.) Bir olma, birleşme. (14/19, 15/14, 24/19, 24/19, 101/5, 101/5, 

109/11) (Kubbealtı Lügatı) 

ittiĥād-ı aǾlā: Yüce birlik. (15/14) 

ittiħāź: (Ar.is.) Kabul etme, öyle sayma … edinme. (15/23, 38/19, 55/14) 

(Kubbealtı Lügatı) 

iŧfā: (Ar.is.) Söndürme, söndürülme.Yatıştırma, bastırma, dindirme, teskin etme. 

(51/20) (Kubbealtı Lügatı)  
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izāle: (Ar.is.) Giderme, yok etme, ortadan kaldırma. (19/6, 39/18, 56/12, 57/3) 

(Kubbealtı Lügatı) 

izdiĥām: (Ar.is.) Kalabalık halkın bir yere fazla üşüşmesi, yığılma. (65/12, 69/13, 

69/19) (Kubbealtı Lügatı) 

Ǿizz ü nāmūs: Şeref ve namus (65/1) 

Kk 

ķābil ü inkār: Kabul ve inkar. (94/2-3) 

ķabul-ı meśāliĥ: Kabul gören işler. (38/9)  

ķabża-ı taśarruf: İdare ile elinde tutmak. (10/22, 27/7) 

kāffe-i mevād: Bütün gözle görülebilen maddeler ve cisimler. (26/20) 

kāffe-i Ǿasākir: Askerlerin bütünü, hepsi. (15/23) 

kāffe-i umūr-ı bilād: Beldelerin emirlerinin bütünü, hepsi. (7/13) 

kāffe-i vücūh: Bütün yüzler. (19/5-6) 

ḳalǾa: (Ar.is.) Eskiden düşmana karşı koymak ve güvenliği sağlamak için 

savunulması gereken önemli noktalara yapılan yüksek, kalın duvarlı, burçlu, 

mazgallı, sağlam ve kuvvetli yapı, kermen, germen. (3/2) (Kubbealtı Lügatı) 

ķalb-gāh: (Ar.Far.b.is..) Savaşta ordunun sağ ve sol kanatları arasında 

başkumandan ve maiyetinin merkez birliklerinin bulunduğu yer. (44/2, 45/5, 

45/13, 83/9, 83/12, 84/12, 84/13, 84/19, 84/20, 85/3, 85/10, 85/13, 91/23, 92/6, 

92/7) (Kubbealtı Lügatı) 

ķalįlü’l-müdde: Sürenin azı, kısa sürede. (99/10) 

ķalįlü’n-nüfūs: Nüfusun azı. (82/13) 

ķanāǾat: (Ar.is.) Elindekinden hoşnut olup fazlasını istememe, kısmetine, 

kendisine verilene râzı olma. (29/20, 35/3, 80/4) (Kubbealtı Lügatı)  
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ķanġı: Hangi. (10/9, 23/22, 36/17, 37/13, 45/18, 48/8, 50/4, 50/9, 50/18, 54/19, 

54/21, 64/20, 66/18, 78/5, 81/6, 81/8, 91/15, 96/3, 96/4, 96/20, 104/10) 

ķānūnnāme: (Ar.Far.b.is.) Kānunların toplandığı kitap, kānun kitabı. (90/21, 

90/22) (Kubbealtı Lügatı) 

ķāǾide-i merǾıyye: Yürürlükte bulunan, hükmü geçerli ve cârî olan kural. (73/12) 

kāǿin: Olan, bulunan, var olan, mevcut olan. (49/1, 55/1, 57/22, 58/9, 72/21, 

79/13) 

kār-āgāhį: (Far.b.is.) İş bilirlik, uyanıklık. (31/10) (Devellioğlu Lügatı) 

ķaraķol: (E. T. Türk. Karavul “gözcü, nöbetçi; karakol < Moğ. Karaġul) [Karakol 

şekline girmesiyle Türkçe kol “asker” kelimesinin etkisi olmalıdır] Askerî 

kuvvetlerin güvenini sağlamak, ânî baskınlara karşı uyanık olmak gibi maksatlarla 

uygun görülen yerde görevlendirilen nöbetçi asker veya küçük askerî kuvvet. 

(34/16, 89/12, 100/21) (Kubbealtı Lügatı) 

ķaraya Ǿasker dökmek: Gemide bulunan askerleri karaya çıkarmak. (49/7, 49/15) 

ķarįb: (Ar.sf.) Yakın. (38/19, 49/21, 62/18, 84/12) (Kubbealtı Lügatı) 

ķarįn: (Ar.sf.) Yakın, karib. (27/16, 66/5) 

ķarye-i müstaĥkem: Çevresine siper kazılmak, kale, tabya vb. yapılmak sûretiyle 

düşmana karşı korunmuş, emniyet altına alınmış köy. (74/12) 

ķaśįr u munķabż: Kısa ve çekilmiş. (45/6) 

ķaŧār: (Ar.is.) Birbiri arkasına sıralanmış hayvan veya taşıt dizisi. (95/6) 

(Kubbealtı Lügatı) 

ḳavāǾid: (Ar.c..) Kurallar, kaideler. (6/4) (Kubbealtı Lügatı) 

ķavānįn: (Ar.c..) Kanunlar. (18/23, 31/23) (Kubbealtı Lügatı) 

ķavānįn-i ħoş-bįn: Hoş görülen kanunlar. (31/23) 

ķavānįn-i Ǿazįze: Kıymetlı kanunlar. (18/23)  
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ḳavāǾid ve uṣūl: Kurallar ve usuller (6/4) 

ķavāǿim-i mevcūde: Mevcut kavimler (23/6) 

ķavį: (Ar.sf.) Güçlü kuvvetli (40/7, 68/23) (Kubbealtı Lügatı) 

ķazāķ: Ukrayna ve Güney Rusya yerli halkarının karışımıyla 15. yy. dolaylarında 

Don ve Dinyaper nehirleri civarında ortaya çıkan etnik topluluk. Bugünkü 

Kazakistan’da yaşayan ve Türkî kökenli Kazaklarla karıştırılmamalıdır. (28/21)  

ķazanmaķ: Savaşta düşmanı mağlup etmek. (28/17, 53/22) (Kubbealtı Lügatı) 

ķażāra: (Ar.zf.)Kaza ile, istemeyerek. (75/2) (Kubbealtı Lügatı) 

każiyye: (Ar.is.) İleri sürülen iddia, dava, mesele, husus. (7/23, 13/16) (Kubbealtı 

Lügatı) 

ķażiyye-i temŝįl: Örnek hüküm, karar. (13/16) 

kefālet-i kāfiyye: Sonu üzerine alma. (25/6-7) 

kelāmį: Kelama ait, kelam ilmiyle ilgili. (12/11) 

kemāl-i baśįret: İleri görüşün olgunluğu. (80/6) 

kemiyyet-i nüķūd u ħazįne: Hazine ve nakitlerin sayısı ve miktarı. (22/3) 

kenār-ı selāmet: Kurtuluş kenarı. (15/15, 71/9) 

kesb-i menfaǾat: Fayda kazanma. (10/11, 15/20) 

keŝįr: (Ar.sf.) Çok, bol (36/15, 37/7, 41/7, 53/19, 64/3, 78/19, 92/20) (Kubbealtı 

Lügatı) 

keŝirü’n-nüfūs: Nüfusun çoğu. (83/4)  

ketm itmek: birl. geçişli f. (Ar. ketm + Türk. etmek, eylemek) Saklamak, gizli 

tutmak (47/21, 48/9) (Kubbealtı Lügatı) 

ketm u iħfā: Saklanmak ve gizlenmek. (21/8, 30/18, 37/19)  
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keyd: (Ar.is.) Hîle, oyun, desîse. (71/19) (Kubbealtı Lügatı) 

keyd ü tasalluŧ-ı aǾdā: Düşmanın sataşması ve hilesi. (71/19) 

keźalik: (Ar.zf..) Bu da öyle, yine öyle, keza. (11/1, 15/21, 18/22, 26/6, 30/3, 52/2, 

75/20, 87/6, 94/9, 99/18) (Kubbealtı Lügatı) 

ķıllet: (Ar.is.) Azlık (24/15, 59/7, 64/1) (Kubbealtı Lügatı) 

ķıśdırmaķ: Kaçamayacak durumda sıkıştırmak, ele geçirmek. (39/16) (Kubbealtı 

Lügatı) 

ķıtāl: (Ar.is.) Birbirini öldürme, boğazlaşma, vuruşma. (17/3, 17/4, 20/5, 33/23, 

34/9) (Kubbealtı Lügatı) 

ķıyām: (Ar.is.) Ayağa kalkma. Ayaklanma, baş kaldırma. (14/5, 18/8, 18/21, 36/6, 

41/13, 78/9) (Kubbealtı Lügatı) 

ķıyās: (Ar.is.) Bir şeyi diğer bir şeye göre değerlendirme, başka bir şeye 

benzeterek hakkında hüküm verme, karşılaştırma, mukāyese etme. (12/3, 16/9, 

24/18, 67/5) (Kubbealtı Lügatı) 

ķįl u ķāl: Dedikodu. (11/6) 

kināyet: (Ar.is.) Söylenmek isteneni doğrudan doğruya değil dolaylı olarak anlatan 

söz. (34/14, 51/2, 89/19) (Kubbealtı Lügatı) 

ķoltuķ: [ķollıķ] Kola giyilen zırh, kolçak. (77/20, 77/22, 81/23) (TDK Yeni 

Tarama Sözlüğü) 

köşe-i istirāĥat: İstirahat, dinlenme köşesi (86/9)  

ḳral-ı müşārün-ileyh: Kendine işaret edilen, ismi evvelce söylenmiş olan kral. (6/1) 

kūhistān: (Far.is.) Dağlık yer, kūhsār. (19/23) (Kubbealtı Lügatı) 

ķurb: (Ar.is.) Yakın olma, yakınlık. (51/12, 54/4, 62/15, 108/19) (Devellioğlu 

Lügatı)  
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ķuvva-yı metįn: Güçlü kuvvetler. (26/16) 

küllį: (Ar.sf.) Bütüne ait, bütünle ilgili, bütünü kapsayan. (19/10, 29/11, 35/14, 

46/23, 60/15, 71/1, 77/21, 79/16) (Kubbealtı Lügatı) 

küşād: (Far.is.) Açılış, açma. (19/21, 88/10) (Kubbealtı Lügatı) 

kütüb: (Ar.c.) Kitaplar. (24/2) (Kubbealtı Lügatı) 

Ll 

lā-bed ü lāzım: Kötü olmayan ve lazım olan. (95/7) 

laǾten: Sakınarak. (27/21) 

latįfiyye: Yumuşak, güzel, hoşa giden. (12/5) 

lā-yemūt: (Ar.sf.) Ölümsüz, ebedî. (62/8) (Kubbealtı Lügatı) 

lāyıḳ u sezā: Layık ve uygun. (6/3) 

lāzıme-i kār-gāh: İş yerinin gerekli olanı. (31/10) 

lebs: (Ar.is.) Giyecek şey. İki şeyi birbirinden ayıramama. (28/20) (Kubbealtı 

Lügatı) 

lehistan: Günümüzdeki Polonyalıların Orta Çağ’da kurduğu bir devlet. (kuruluş: 

1025-çöküş: 1569) (11/3) 

lenger-endāz: (Far.b.sf.) Demir atmak, geminin demir atması. (49/21) (Kubbealtı 

Lügatı) 

leşker: (Far.is.) Asker. (28/22, 29/10, 75/21, 76/2, 78/13, 85/2, 94/2, 98/22, 99/2, 

99/19, 99/21, 109/11) (Kubbealtı Lügatı) 

levm: (Ar.is.) Çekiştirme, kınama, aşağılama, zemmetme. (27/21) (Kubbealtı 

Lügatı)  
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livā: (Ar.is.) Osmanlı ordusunda iki alaydan meydana gelen askerî birlik, tugay. 

Bu askerî birliğinin kumandanı, mirlivâ, tuğgeneral. (2/10, 3/13, 19/21, 34/17, 

91/15) ) (Kubbealtı Lügatı) 

liyāķat: (Ar.is.) Layık olma, uygunluk. (28/9, 28/11, 30/8, 31/15, 32/3) ) 

(Kubbealtı Lügatı) 

Mm 

mā-Ǿadā: (Ar.e.) –den başka. (19/14, 20/23) (Devellioğlu Lügatı) 

maǾber: (Ar.is.) Geçilecek yer, geçit, köprü. (40/9) (Kubbealtı Lügatı) 

mābeyn: (Ar.is.) İki şeyin arasındaki şey, ara. (54/7, 75/19) (Devellioğlu Lügatı) 

māddeteyn-i mezbūreteyn: Daha önce bahsedilen iki madde. (91/9-10) 

māddeteyn-i meźkūreteyn: Daha önce bahsedilen iki madde. (91/16) 

maǾdūd: (Ar. sf.) Sayılı. (16/21, 21/19, 45/21, 50/3, 63/18, 90/15) (Osmanlı 

Türkçesi Sözlüğü) 

maĥall-be-maĥall: Yer yer. (52/19) 

maĥall-i münāsib: Uygun bir yer. (46/1, 48/14) 

mahāret: (Ar.is.) Bir işteki ustalık, beceriklilik, mârifet, hüner, meleke. (12/5, 

17/13, 25/5, 25/6, 25/9, 26/4, 26/15, 26/18, 27/5, 31/2, 46/17, 81/12, 101/9, 

109/21, 109/21) (Kubbealtı Lügatı) 

mahāretperver: (Ar.Far.b.is..) Beceri sahibi. (31/2) 

maĥāsin: (Ar.c..) Göze hitap eden güzellikler, güzel eserler. İyilikler, mânevî 

güzellikler, iyi ve güzel davranışlar. (25/19) (Kubbealtı Lügatı) 

maǾhaźā: (Ar.zf.)Bununla birlikte, bununla berâber, böyle iken, böyle ise de. 

(15/19) (Kubbealtı Lügatı) 

maħfį: (Ar.sf.) Gizlenmiş, saklanmış, saklı, gizli. (30/19) (Kubbealtı Lügatı)  



226 

māhir: (Ar.sf. ve i.) Usta, becerikli, eli işe yatkın, mahâretli, mârifetli (kimse). 

(3/16, 3/16, 25/8, 27/3, 35/4, 64/4, 74/20, 86/11, 96/18, 104/9) (Kubbealtı Lügatı) 

māhirāne: (Ar.sf. ve. zf) Usta olan kimseye yakışır biçimde, ustaca. (35/4, 74/20) 

(Kubbealtı Lügatı) 

maĥrec: (Ar.is.) Dışarı çıkılacak, huruç edilecek yer, delik veya kapı. (70/14) 

(Kubbealtı Lügatı) 

maĥrūs: (Ar.sf.) Korunan. Gözetilen, muhafaza edilen. (28/4) (Kubbealtı Lügatı) 

maĥv ü izāle: Giderme, yok etme ve ortadan kaldırma. (56/12) 

maĥż: (Ar.sf.) Saf, sırf, halis, katıksız. (16/8, 60/9, 66/14) (Kubbealtı Lügatı) 

maħzen: (Ar.is.) Hazine ve define gibi şeyleri koyacak yer. Erzak yeri. Bodrum. 

Yeraltı. (30/4) 

maĥż-ı cünūn: Çılgınlığın en hası. (60/9) 

maĥż-ı ĥamāķat: Ahmaklığın en hası. (66/14-15) 

maĥźūr: (Ar.is.) Sakınılacak, çekinilecek şey, sakınca, engel, mâni. (16/4, 20/14, 

22/10, 24/12, 27/2, 27/12, 59/21, 62/22, 82/23, 88/12, 95/4, 95/4) (Kubbealtı 

Lügatı) 

maĥźūrāt-ı cesįme: Büyük korkular. (27/2) 

maǾiyyet: (Ar.is.) Bir âmirin emri altında olma, emrinde çalışma. (14/21, 15/10, 

46/7, 64/22, 92/23, 100/12, 105/6) (Kubbealtı Lügatı) 

maķarr: (Ar.c.) Karar edilen, durulan yer, karargah. (52/7, 108/2) (Devellioğlu 

Lügatı) 

maķǾarr-ı tertįb: Düzenli bir oyuk. (81/1) 

maķāl: (Ar.is.) Söz, lakırdı, laf. (23/19) (Kubbealtı Lügatı) 

maḳām (“ḳa” uzun okunur. Ar.is. ḳıyām’dan c.: maḳamāt): kıyam edilen, durulan, 

durulacak yer, durak. (2. sayfa)  
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maķderet: (Ar.is.) Kuvvet, kudret, güç, iktidar. (14/1) (Kubbealtı Lügatı) 

makidonya: Makedonya. (27/12) 

maķśad: (Ar.is) İstenilen, kasdedilen şey, niyet, amaç, gâye. (16/12, 17/2, 23/12, 

31/8, 31/11, 35/20, 37/5, 38/7, 38/8, 38/14, 38/16, 38/19, 38/20, 38/23, 39/3, 39/4, 

39/6, 39/10, 39/12, 39/14, 39/18, 41/1, 41/11, 44/9, 47/5, 50/18, 58/15, 64/16, 

64/17, 75/8, 76/4, 76/7, 78/4, 81/19, 88/8, 88/23, 95/10, 99/4, 106/9, 109/19) 

(Kubbealtı Lügatı) 

maķśad-ı muǾayyene: Belirli amaç. (95/10) 

maḳsūm: (Ar.sf.) Taksim edilmiş, kısımlara ayrılmış, bölünmüş. (2/3) (Kubbealtı 

Lügatı) 

māl-dār: (a.Far.b.sf.) Mallı, malı olan, zengin. (31/21) (Devellioğlu Lügatı) 

mālik: (Ar.sf. ve i.) Sahip, bir mala sahip olan kimse. (3/16, 15/14, 16/2, 19/11, 

19/17, 27/8, 28/2, 31/19, 34/3, 42/20, 55/10, 62/20, 82/12, 83/2, 87/8, 97/16, 

98/12, 110/1) (Kubbealtı Lügatı) 

maǾlūm: (Ar.is. ve s.) Herkes tarafından bilinen, öğrenilmiş olan şey. (2/1, 10/1, 

20/17, 22/5, 23/4, 23/5, 26/15, 26/22, 27/12, 28/23, 32/13, 36/5, 40/20, 46/11, 

50/8, 63/21, 64/12, 66/16, 67/5, 74/2, 74/5, 78/20, 80/13, 90/8, 94/5, 98/6, 99/6, 

102/2, 105/12) (Kubbealtı Lügatı) 

mā-naħnu fih: Bahsettiğimiz şey. (11/21) 

manevra:  (İt. manovra – Fr. manoeuvre < Lat.) [Önce İtalyancadan gemicilik 

terimi olarak Türkçe’ye girmiş, daha sonra diğer anlamlar muhtemelen 

Fransızca’dan geçmiştir] Savaşa hazırlamak amacıyle askerî kuvvetlerin birlikte 

yaptıkları savaş tâlimi, tatbîkat (2/5, 3/3, 3/8, 25/10, 25/23, 27/3, 27/11, 32/8, 

32/21, 32/23, 33/18, 34/10, 39/9, 39/14, 40/13, 40/18, 40/20, 42/10, 43/3, 43/14, 

43/21, 43/22, 63/3, 75/10, 76/3, 76/9, 79/7, 80/13, 81/17, 81/23, 87/19, 87/23, 

89/2, 91/7, 91/10, 91/15) (Kubbealtı Lügatı) 

māniǾ-i müstaķil: Bağımsız engel. (55/6)  
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manśūr: (Ar.sf.) Allah’ın yardımıyle gālip gelen, zafere ulaşan. (17/7) (Kubbealtı 

Lügatı) 

māruẕ-ẕikr: zikr edilen, söylenen. (2/13) 

maśārif: (Ar.is.) Harcanan, sarfedilen paralar, giderler, masraflar. (7/19, 32/1) 

(Kubbealtı Lügatı) 

maśārif-i seferiyye: Sefer, yol masrafları. (7/19) 

maṣlaḥat: (Ar.is.) İyi olan ve iyiliğe yol açan, hayır getiren, fayda sağlayan şey. 

(6/4, 6/12) (Kubbealtı Lügatı) 

maśūn: (Ar.sf.) Korunmuş, muhâfaza edilmiş, mahfuz, emin. (53/12, 72/4, 82/9) 

(Kubbealtı Lügatı) 

maŧlūb: (Ar.is.) İstenilen, aranılan, istek ve arzu duyulan, talep edilen şey. (47/10, 

50/18, 61/1, 80/13, 82/10, 99/8, 105/11, 106/10) (Kubbealtı Lügatı) 

mā-yekūn: Toplamda (54/10) 

mażarrat: (Ar.is.) Zarar, ziyan. (55/2, 58/7, 66/15, 72/4, 72/9, 78/1, 95/3, 96/11) 

(Kubbealtı Lügatı) 

mebde-i aǾmāl-i ĥarbiye: Savaş işlerinin başlangıcı, kaynağı. (32/16, 32/18) 

mebĥūŝ: (Ar.sf.) Sözü edilmiş, bahsolunmuş. (76/1) (Kubbealtı Lügatı) 

meblāġ: (Ar.is.) Para miktarı, akçe, para, tutar. (23/7) (Kubbealtı Lügatı) 

mebnį: (Ar.sf.) …den dolayı, …den ötürü, yapılmış, kurulmuş, bina edilmiş. (3/5, 

10/15, 11/16, 14/12, 17/3, 17/18, 17/20, 23/14, 24/4, 47/5, 60/19, 62/8, 73/19, 

76/8, 84/22, 85/16, 86/6, 91/20, 103/7) (Kubbealtı Lügatı) 

mebnį-i fenn-i tedbįr-i ḥarbiyye: Savaş önlemlerinin bilgisine dayanarak. (3/5-6) 

mecāl: (Ar.is.) Güç, kuvvet, derman, tâkat. (6/11, 61/16) (Kubbealtı Lügatı) 

mecmūǾ: (Ar.sf.) Bir araya getirilmiş, toplanmış, cem edilmiş. (21/22, 48/8, 76/5) 

(Kubbealtı Lügatı)  
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mecmuǾa-i ittiħāź: Kabul edilen şeylerin bütünü. (15/23) 

meczūm: (Ar.sf.) Kesin karara bağlanan, apaçık belli, bilinen. (19/4, 39/2) 

(Kubbealtı Lügatı) 

medār: (Ar.is.) Dönme, dönüş. Dayanak, destek. (38/12, 52/13) (Kubbealtı Lügatı) 

medħal: (Ar.is.) Giriş yeri, giriş. (21/18) (Kubbealtı Lügatı) 

medįd: (Ar.sf.) Uzatılmış, çekilmiş. (19/11, 28/19, 32/3, 44/1, 45/4, 73/1)  

medįd ü ŧavįl: Upuzun. (45/4) 

mefhūm: (Ar.is.) Bir sözün veya kelimenin taşıdığı, ifâde ettiği mânâ, anlam, 

kavram. (2/1) (Kubbealtı Lügatı) 

meftūĥ: (Ar.sf.) Açılmış, fethedilmiş, ele geçirilmiş. (28/9) (Kubbealtı Lügatı) 

mehām: (Ar.is.) Önemli işler. (15/13, 48/17, 86/22, 89/12, 103/3, 107/7) 

(Kubbealtı Lügatı) 

meħazın: (Ar.is.) Depo, ambar. (58/10) (Kubbealtı Lügatı) 

meĥāźįr: (Ar.c..) Sakınılacak, korkulacak, hazer edilecek şeyler. (24/10) 

(Kubbealtı Lügatı) 

mehcūm: (Ar.sf.) Hücum edilmiş. (83/2)  

mehcūr: (Ar.sf.) Uzaklaşmış, uzakta kalmış, ayrı düşmüş. (66/9) (Kubbealtı 

Lügatı) 

mehįb ü maħūf: Heybetli ve korkunç. (105/5)  

mekr u tasalluŧ: Hile ve sataşma. (72/15) 

mekr-i yaġmur: Yağmur hilesi. (98/23) 

mekŝ: (Ar.is.) Durma, durup dinlenme, bekleme, tevakkuf, sükûn. (61/23) 

(Kubbealtı Lügatı)  
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mekşūf: (Ar.sf.) Açığa çıkarılmış, açık, aşikar. Keşfedilmiş. (106/16) (Kubbealtı 

Lügatı) 

mektūm: (Ar.sf.) Saklanan, gizlenen, saklı, gizli. (46/11) (Kubbealtı Lügatı) 

melce: (Ar.is.) Sığınacak, iltica edilecek yer, sığınak. (33/5, 36/1, 53/5, 53/19, 

57/23, 58/3) (Kubbealtı Lügatı) 

melĥūž: (Ar.sf.) Olabileceği düşünülen, umulan, beklenen, ihtimal dâhilinde 

bulunan, muhtemel. (17/23, 30/10, 63/23, 65/11) (Kubbealtı Lügatı) 

meǿlūf: (Ar.sf.) Ülfet etmiş, alışmış, alışık. (67/22) (Kubbealtı Lügatı) 

memālik: (Ar.is.) Memleketler, ülkeler. (7/10, 7/15, 7/16, 7/17, 11/11, 11/14, 15/3, 

16/12, 16/19, 17/22, 17/22, 18/9, 19/18, 20/21, 40/13, 63/17, 66/18, 66/22, 67/4, 

67/8) (Kubbealtı Lügatı) 

memdūĥ: (Ar.sf.) Övülmüş, methedilmiş. (25/7, 26/7) (Kubbealtı Lügatı) 

memerr: (Ar.is.) Geçecek, geçip gidilecek yer, yol, geçit. (39/15, 57/23, 59/23, 

81/18) (Kubbealtı Lügatı) 

memerr ü menfeź: Geçit ve kanal. (39/15) 

memlū: (Ar.sf.) Dolmuş, dolu. (72/2, 72/6) (Kubbealtı Lügatı) 

memnūǾ: (Ar.sf.) Menedilmiş, yasaklanmış, yasak. (49/14) (Kubbealtı Lügatı) 

meǿmūl: (Ar.sf.) Umulan, beklenen, ümit edilen. (6/12, 12/1, 14/9, 15/19, 25/11, 

34/11, 47/10, 56/1, 70/10, 77/15, 86/20, 87/23, 90/7, 90/11, 95/21, 108/7) 

(Kubbealtı Lügatı) 

meǿmūr: (Ar.is.) Bir işi yapmakla görevlendirilen kimse, görevli. Devlet 

hizmetinde çalışan maaşlı kimse. (16/4, 23/17, 31/3, 36/8, 41/1, 47/17, 48/2, 48/4, 

56/22, 57/12, 57/15, 61/1, 61/19, 70/5, 93/11, 94/4, 98/7, 105/18, 107/8, 108/17) 

(Kubbealtı Lügatı) 

menāfiǾ: (Ar.c..) Yararlar, faydalar, karlar, menfaatler. (16/8, 16/12, 18/16, 54/3, 

74/18) (Kubbealtı Lügatı)  
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menfūş: (Ar.sf.) Atılmış, didilmiş (yün veya pamuk). (85/22) (Kubbealtı Lügatı) 

mensūb: (Ar.sf.) Bir kimse, bir görüş veya şeyle ilgisi, bağı bulunan, ilgili, âit, -

den olan, -e bağlı. (34/15, 60/16) (Kubbealtı Lügatı) 

menūṭ: (Ar.sf.) Olması başka bir şeyin varlığına bağlı olan. (3/15, 6/14) (Kubbealtı 

Lügatı) 

merātib ve menāśıb: Rütbeler, dereceler ve makamlar. (28/10, 28/13) 

merbūṭ: (Ar.sf.) Bağlı, bağlanmış, rapt edilmiş. (7/13, 50/6, 85/1, 105/16) 

(Kubbealtı Lügatı) 

merdūd u nā-münāsib: Kabul edilmemiş ve uygun olmayan. (84/22) 

merĥale: (Ar.is.) Değeri ve önemi bakımından kademe kademe yükselen mevki ve 

derecelerden her biri, aşama, mertebe, basamak, pâye. (68/15, 68/19, 69/2, 69/15) 

(Kubbealtı Lügatı) 

merhūn: (Ar.sf) Rehin edilmiş, ödünç alınan bir şeye karşı garanti olarak verilen 

şey. (21/7) (Devellioğlu Lügatı) 

merǾį: (Ar.sf ve i.) Yürürlükte bulunan, hükmü geçerli ve cari olan. (12/11, 80/20, 

80/23) (Kubbealtı Lügatı) 

merǾiyye: (Ar.sf.) Riayet edilen, saygı gösterilen. (3/10, 18/7, 20/17, 22/7, 48/1, 

53/8, 73/12, 92/8, 96/8, 105/22) (Devellioğlu Lügatı) 

merǾiyyü’l-Ǿamel: Kabul edilen iş. (88/15) 

mersā: (Ar.is.) Gemilerin demir atmalarına ve demir üzerinde güvenle yatmalarına 

elverişli, çok sığ veya çok derin olmayan, dibi iyi demir tutan yer, demir yeri, 

liman. (48/10, 48/10, 49/20) (Kubbealtı Lügatı) 

mersā-yı müstaĥkem: Korunmuş liman. (49/20) 

mersūm ve mesķūk: Resmedilmiş ve damgalanmış para. (28/21) 

meŝābe: (Ar.is.) Derece, değer, ölçü, menzile.  (2/12, 14/21, 33/5, 35/18, 38/11, 

42/3, 44/18, 66/21, 80/9, 105/22) (Kubbealtı Lügatı)  
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mesāfe-i baǾįd: Uzak mesafe. (15/17) 

meśāliĥ: (Ar.c..) İşler. (31/2, 38/9) (Kubbealtı Lügatı) 

meṣāliḥ-i Ǿibādį: Kulluk görevleri (7/13) 

mesk ü idāre: Yakalama ve yönetme, çevirme. (22/4) 

mesned u penāh: Dayanılacak ve sığınılacak yer. (48/14, 97/16) 

mess: (Ar.is.) Değme, dokunma, temas. (20/18, 47/21, 84/6) (Kubbealtı Lügatı) 

mestūr u maĥfūž: Gizli ve korunmuş. (40/16) 

mesŧūr: (Ar.sf.) Yazılmış, çizilmiş. (23/8, 25/13, 40/16) 

meşeyy: yürümek, yaya gitmek. (33/6, 68/12, 69/21, 86/5) 

meşeyy ü rıĥlet: Yürümek ve göçmek. (33/6) 

meşhūd: (Ar.sf.) Gözle görülen, şahit olunan, müşahade edilen. (25/22, 76/13) 

(Kubbealtı Lügatı) 

meşreb: (Ar.is.) Bir kimsenin yaratılışında bulunan huy, yaratılış, tabiat, mizaç, 

karakter. (31/13) (Kubbealtı Lügatı) 

meştā: (Ar.is.) Kışın oturulacak, barınılacak yer, kışlık. (33/8, 72/12, 72/13, 72/14) 

(Kubbealtı Lügatı) 

meşveret: (Ar.is.) Bir konu hakkında tecrübeli kimselere, o konuyle ilgili olanlara 

danışma, fikir alma, müşâvere etme. (24/22) (Kubbealtı Lügatı) 

metānet: (Ar.is.) Dayanma, sağlam, güçlü ve metin olma, sağlamlık, dayanıklılık. 

(20/9, 22/7, 32/2, 60/3, 62/16, 82/2, 82/5, 94/21, 95/1, 96/6, 96/7, 101/5, 105/11) 

(Kubbealtı Lügatı) 

metānet-i ĥaķįķiyye: Gerçek sağlamlık. (22/7-8)  
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meters: (Far.is.) Savaşta korunmak üzere yapılan toprak tümsek, siper. (tersỉden 

mastarından nehyi hazır olarak “korkma” demektir.) (33/3, 49/22, 53/3, 53/4) 

(Devellioğlu Lügatı) 

mevād: (Ar.c.) Elle tutulup gözle görülebilen, uzayda yer kaplayan, bölünebilen, 

ağırlığı olan nesneler, maddeler, cisimler. (26/20, 56/20, 88/1) (Kubbealtı Lügatı) 

mevāķiǾ-i muķāvemet: Karşı durulan mevkiler. (17/23) 

mevāķiǾ-i müteǾaddide: Çok sayıda mevkiler. (33/23) 

mevāķiǾ-i Ǿarżiyye: Ülke mevzileri. (12/12-13, 43/12) 

mevāniǾ: (Ar.c.) Bir şeyin olmasını veya yapılmasını önleyen şeyler, engeller, 

mâniler. (19/5, 38/1, 39/15, 51/17, 56/7, 60/2, 77/15, 108/9) (Kubbealtı Lügatı) 

mevķiǾ-i maǾlūme: Bilinen mevki. (74/4-5) 

mevķiǾ-i münāsebe: Uygun mevki. (54/23, 59/3, 59/10, 74/3, 74/10) 

mevķiǾ-i nāfiǾa: Bayındırlık bakanı. (74/18) 

mevķūf: (Ar.sf. ve i.) Tutuklu, tutuklanmış, tevkif edilmiş. (42/5, 76/18, 101/5) 

(Kubbealtı Lügatı) 

mevrūŝ: (Ar.sf.) (Mal, mülk, servet vb. için) Mîras kalmış, verâset yoluyle 

edinilmiş. (107/21) (Kubbealtı Lügatı) 

meyān: (Far.is.) Ara, mabeyn. (12/10, 14/20, 67/20) (Kubbealtı Lügatı) 

meydān-ı muĥārebe: Savaş meydanı. (25/1, 32/13, 32/22, 33/21, 37/17, 44/8, 

44/17, 44/19, 44/22, 47/12, 86/14, 99/16) 

mezbūr: (Ar.sf.) Yukarıda adı geçen, sözü edilmiş olan, zikredilen, mezkur. (2/3, 

2/6, 2/8, 6/7, 7/3, 7/17, 10/7, 10/17, 11/13, 13/12, 14/4, 14/14, 15/7, 15/11, 15/11, 

15/19, 16/1, 16/6, 17/8, 17/22, 18/6, 20/20, 20/22, 22/15, 23/1, 23/7, 23/9, 25/16, 

26/7, 30/11, 30/19, 32/10, 32/20, 33/11, 36/16, 38/21, 39/2, 39/4, 44/2, 45/14, 

48/8, 48/11, 48/18, 50/4, 51/11, 51/12, 52/19, 52/20, 53/12, 53/14, 54/7, 55/7, 

55/9, 55/16, 56/15, 57/9, 58/12, 58/22, 59/12, 59/13, 60/19, 60/22, 62/10, 63/2, 
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63/7, 68/6, 69/1, 69/23, 70/20, 71/10, 72/2, 73/21, 76/3, 76/8, 77/16, 78/10, 78/22, 

80/3, 84/1, 84/21, 86/17, 86/20, 87/21, 88/20, 89/11, 89/18, 90/10, 91/10, 91/21, 

92/2, 94/6, 97/2, 98/4, 99/12, 99/19, 102/18, 103/23, 104/4, 104/15, 105/5, 105/7, 

108/12, 108/22) 

mezįd: (Ar.is.) Artma, çoğalma. (71/21) (Kubbealtı Lügatı) 

meźkūr: (Ar.sf.) Adı geçen, zikredilen. (11/1, 11/13, 11/21, 12/6, 12/9, 13/17, 

14/10, 15/1, 16/5, 15/21, 16/17, 17/2, 17/17, 17/22, 18/16, 19/16, 19/23, 20/11, 

21/18, 23/9, 23/17, 23/21, 24/5, 24/6, 25/15, 25/18, 25/19, 26/3, 27/1, 27/6, 27/20, 

28/4, 30/6, 30/8, 31/9, 31/16, 32/15, 33/9, 33/13, 34/2, 34/5, 35/2, 35/3, 36/11, 

36/13, 46/16, 46/19, 46/20, 46/21, 46/23, 38/18, 39/17, 39/18, 40/4, 40/6, 40/16, 

41/2, 42/5, 42/6, 42/8, 42/17, 43/11, 43/18, 43/20, 43/21, 44/15, 44/21, 44/22, 

45/8, 45/10, 45/17, 46/2, 46/4, 46/6, 46/9, 46/10, 46/19, 47/3, 47/6, 47/8, 47/9, 

47/11, 47/15, 47/22, 47/23, 48/1, 49/7, 49/11, 49/16, 49/17, 49/18, 51/1, 51/3, 

51/8, 51/14, 52/15, 52/22, 52/22, 53/6, 53/18, 54/6, 54/8, 54/19, 55/2, 55/12, 

55/14, 55/18, 56/1, 56/16, 57/4, 57/7, 57/7, 58/16, 58/21, 58/22, 59/2, 59/6, 59/8, 

59/11, 60/15, 62/11, 62/23, 63/4, 63/7, 63/20, 64/4, 64/13, 64/20, 65/9, 65/20, 

65/22, 65/23, 66/16, 67/9, 67/13, 67/19, 67/20, 68/16, 68/17, 67/20, 67/22, 67/23, 

69/3, 69/9, 69/19, 69/20, 69/22, 70/1, 70/2, 70/3, 70/6, 70/12, 70/12, 71/3, 71/4, 

71/14, 71/21, 71/22, 72/9, 72/14, 72/18, 73/8, 73/17, 74/18, 74/21, 74/22, 75/12, 

75/14, 75/22, 76/11, 77/18, 77/19, 78/15, 79/7, 79/14, 79/20, 81/15, 81/17, 81/21, 

82/4, 82/16, 82/18, 82/22, 82/23, 83/13, 83/18, 83/22, 84/5, 84/8, 84/9, 84/13, 

84/20, 85/5, 85/11, 87/2, 87/7, 87/11, 88/9, 89/7, 89/14, 89/17, 89/21, 90/7, 90/22, 

91/7, 91/16, 92/6, 92/8, 92/12, 93/12, 93/13, 93/17, 93/23, 94/8, 94/8, 94/9, 94/15, 

94/18, 95/5, 95/7, 95/9, 95/17, 96/1, 96/12, 96/12, 96/15, 96/20, 96/21, 97/13, 

97/17, 98/17, 98/23, 99/11, 99/17, 108/8, 100/15, 101/3, 101/10, 101/18, 102/10, 

102/23, 103/2, 103/8, 103/14, 103/18, 103/21, 104/7, 104/18, 105/9, 105/20, 

106/8, 106/9, 107/1, 107/9, 107/13, 107/18, 107/19, 107/23, 108/9, 108/16, 

108/18, 108/22, 109/7, 109/8) 

mızrāķ: (Ar.is) Uzun saplı, ucu sivri demirli savaş aleti. (28/22, 28/23, 29/3, 29/4, 

101/23) (Devellioğlu Lügatı) 

miftāĥ: (Ar.is.) Anahtar. (44/17) (Kubbealtı Lügatı)  
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miķyas: (Ar.is.) Bir şeyi ölçmeye yarayan âlet, ölçü âleti. (29/3) (Kubbealtı Lügatı) 

milel: (Ar.c.) Milletler. (22/1, 24/5, 26/18, 101/9) 

mįr-i mįrān: (Far.b.i.) Beyler beyi. (3/13) (Devellioğlu Lügatı) 

mįr-livā: (Far.Ar.b.is.) Miralay ile ferik arasında kalan ve paşalığın en alt kademesi 

olan subay rütbesi, tuğgeneral, livâ. (3/13) (Kubbealtı Lügatı) 

miŝillü: (Ar.is) Gibi, benzer, kabilinden. (3/16, 11/6, 15/9, 15/18, 18/6, 21/11, 

34/17, 35/11, 39/7, 40/16, 45/2, 51/2, 51/17, 53/13, 55/3, 55/21, 56/18, 57/9, 

57/23, 58/8, 59/23, 60/8, 64/2, 66/4, 66/14, 71/6, 71/20, 77/20, 77/22, 79/6, 79/10, 

80/15, 80/21, 82/11, 82/16, 84/19, 87/22, 90/3, 90/6, 90/18, 92/18, 95/1, 98/20, 

100/21, 105/13, 108/6, 109/13) (Kubbealtı Lügatı)  

mizān: (Ar.is.) Tartı, ölçü aleti, terzi. (12/6) (Kubbealtı Lügatı) 

muǿāħaźe: (Ar.is.) Paylama, azarlama, çıkışma, kınama. (97/10) (Kubbealtı 

Lügatı) 

muǿaħħar: (Ar.sf.) Tehir edilmiş, geriye bırakılmış, sonradan olmuş, sonraki. 

(56/6) (Kubbealtı Lügatı) 

muǾānnif: (Ar.sf.) Şiddetle azarlanmış. (19/7) (Devellioğlu Lügatı) 

muāǾvenet: (Ar.is.) Yardım. (10/10) (Kubbealtı Lügatı) 

muǾāvenet ve mužāharet: Yardım etmek ve destek çıkmak. (98/5) 

muǾayyen: (Ar.sf.) Belli, belirli. Kararlaştırılmış, sınırları belirlenmiş. (6/15, 

14/12, 33/15, 95/10) (Kubbealtı Lügatı) 

mucānebet: (Ar.is.) Uzaklaşma, uzak durma, çekinme, sakınma, kaçınma. (47/20) 

(Kubbealtı Lügatı) 

mūceb: (Ar.is.) Bir söz veya işin gerektirdiği, gerekli kıldığı şey, mûcip. (2/13, 

7/21, 14/20, 15/8, 52/2, 62/18, 75/9, 107/19) (Kubbealtı Lügatı)  
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muđārabe: (Ar.is.) Karşılıklı olarak birbirine vurma, vuruşma, dövüşme. (86/7, 

104/12) (Kubbealtı Lügatı) 

muĥabbet: (Ar.is.) Sevgi, aşk, sevda. (17/4, 17/6, 27/15, 32/1) (Kubbealtı Lügatı) 

muhācem: (Ar.is.) Hücum edilmiş, saldırılmış. (31/14) (Kubbealtı Lügatı) 

muhāceme: (Ar.is.) Hücum etme, saldırma. (31/14) (Kubbealtı Lügatı) 

muhācim: (Ar.sf. ve i.) Hücum eden, saldıran kimse. (30/22) (Kubbealtı Lügatı) 

muĥaddeb: (Ar.sf.) Kamburlaştırılmış, kambur, tümsekli, bombeli. (84/3, 84/7) 

(Kubbealtı Lügatı) 

muĥārebāt: (Ar.c..) Savaşlar. (11/15) 

muĥārebāt-ı ħāriciyye: Dışarıdaki savaşlar. (11/15) 

muĥārebe: (Ar.is.) İki devlet veya devletler arasında yapılan savaş, harp. (10/7, 

10/17, 11/23, 12/10, 14/14, 15/21, 16/5, 18/7, 20/19, 21/20, 23/16, 24/7, 25/1, 

31/6, 31/11, 32/8, 32/12, 32/13, 32/15, 32/22, 33/12, 33/15, 33/16, 33/17, 33/21, 

33/22, 34/5, 34/11, 34/15, 35/1, 35/12, 32/15, 32/17, 38/5, 38/23, 39/4, 43/1, 44/8, 

44/14, 44/17, 44/19, 44/22, 45/12, 46/16, 47/12, 50/3, 50/14, 51/3, 53/5, 55/18, 

56/5, 56/7, 65/1, 65/6, 67/14, 74/1, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 74/6, 74/6, 74/7, 74/7, 

74/9, 74/9, 74/16, 74/16, 74/23, 75/1, 75/5, 75/8, 75/10, 75/11, 75/14, 75/16, 76/1, 

76/4, 76/7, 76/8, 76/9, 76/16, 76/17, 76/21, 78/22, 79/1, 80/2, 80/6, 80/9, 80/12, 

80/15, 81/10, 81/11, 81/21, 82/1, 82/7, 82/15, 83/1, 83/8, 83/10, 83/11, 84/3, 84/4, 

84/10, 84/11, 84/17, 85/8, 85/10, 85/18, 85/22, 86/7, 86/9, 86/14, 86/21, 86/23, 

90/13, 91/2, 91/4, 91/5, 91/8, 91/11, 91/11, 91/14, 91/17, 91/19, 91/20, 92/4, 92/9, 

92/13, 93/9, 93/9, 97/9, 99/4, 99/16, 101/8, 103/10, 103/11, 105/12, 107/8) 

(Kubbealtı Lügatı) 

muḥārese: (Ar.is.) Koruyup gözetme, koruma, muhâfaza ve himâye etme. (3/2) 

(Kubbealtı Lügatı) 

muĥarriķ: Hareket ettiren, harekete geçiren, kımıldatan, oynatan. (72/6) 

muĥāśara: (Ar.is.) Kale, şehir, kasaba vb. bir yerin yâhut bir birliğin etrâfını 

askerle çevirip giriş çıkış ve ikmal yollarını kesme, kuşatma. (52/12, 53/13, 54/9, 
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54/11, 54/17, 54/21, 54/22, 55/20, 57/10, 57/13, 58/14, 58/17, 58/20, 59/14) 

(Kubbealtı Lügatı) 

muĥāŧ: (Ar.sf.) Çevresi kuşatılmış, etrâfı sarılmış. (59/20) (Kubbealtı Lügatı) 

muħāŧara: (Ar.is.) Tehlikeli durum, tehlike. (43/17, 47/1, 51/4, 60/6, 65/23, 73/18, 

77/21, 79/9, 82/20, 85/5, 93/3, 94/4) (Kubbealtı Lügatı) 

muĥavvel: (Ar.is.) Havale edilmiş, ısmarlanmış, değiştirilmiş. (10/7) (Kubbealtı 

Lügatı) 

muĥibb: (Ar.is.) Sevgi duyan, sevgi besleyen, seven  (kimse). (19/12) (Kubbealtı 

Lügatı) 

muĥįŧ: (Ar.sf.) Çepeçevre kuşatan, etrâfını çeviren, çevreleyen ihâta eden (şey). 

(47/16) (Kubbealtı Lügatı) 

muĥsenāt: (Ar.c.)  Haramdan sakınan, temiz. (54/3, 56/15) (Devellioğlu Lügatı) 

muħtaśar: (Ar.sf.) Ayrıntılı olmayan, derli toplu kısa söz. (23/6) (Kubbealtı Lügatı) 

muħtelif: (Ar.sf.) Çeşitli. (19/8, 34/9, 85/18, 91/6, 94/1) 

muḳābele: (Ar.is.) Bir işin, davranışın gerektirdiği karşı davranış veya iş, karşılık. 

(3/1, 7/3) (Kubbealtı Lügatı) 

muķaddemā: (Ar.zf..) Bundan önce. Evvelce. Eskiden. (14/11, 106/19) (Kubbealtı 

Lügatı) 

muķadderet-i mā-melek: Sahip olunan bütün mülkler. (71/7) 

muķātele: (Ar.is.) Karşılıklı vuruşma, birbirini öldürme, boğazlaşma. (34/2, 34/3) 

(Kubbealtı Lügatı) 

muķāvemet: (Ar.is.) Karşı koyma, boyun eğmeme, direnme. (17/23, 19/5, 19/16, 

41/4, 51/7, 73/16, 80/4, 85/16, 95/12) (Kubbealtı Lügatı) 

muķįm: (Ar.sf. ve i.)Bir yere yerleşen, bir yerde oturan, kalıcı olan, ikāmet eden. 

(44/1, 53/14, 54/13, 78/20, 84/12, 84/18) (Kubbealtı Lügatı)  
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muķteżį: (Ar.is.) Gerekli olan, gerekli, lüzumlu şey, lâzım. (40/4, 68/7, 77/4, 91/4, 

97/7, 106/7, 106/20, 108/9, 109/4) (Kubbealtı Lügatı) 

muķteżiyāt: (Ar.is.) Gereklilik. (49/6, 108/19) 

mulāĥaža: (Ar.is.) Düşünce. (102/18) (Kubbealtı Lügatı) 

mūmā-ileyh: (a. zamir.) Adı geçen, sözü edilen (kimse). (23/20, 79/3, 80/4) 

(Kubbealtı Lügatı) 

munķabż: (Ar.sf.) Daralıp kısalmış, çekilmiş, büzülmüş. (45/6, 85/2) (Kubbealtı 

Lügatı) 

munķalib: (Ar.sf.) Başka bir şekle veya duruma girmiş, dönüşmüş değişmiş, 

inkilap etmiş. (25/12) (Kubbealtı Lügatı) 

muntažam: (Ar.sf.) Düzgün. Yerli yerinde, düzenli, tertipli. (2/12, 56/8) (Kubbealtı 

Lügatı) 

muntažir: (Ar.sf.) Bekleyen. (70/1) (Osmanlı Türkçesi Sözlüğü)  

murabbaǾ: (Ar.sf.) Dört unsur veya dört parçadan meydana gelen, dörtlü. (94/11, 

95/15, 95/21, 108/19, 109/1) (Kubbealtı Lügatı) 

muraħħaś: (Ar.s.f) İzin almış, izinli. (80/14) (Kubbealtı Lügatı) 

mūriŝ: (Ar.sf.) Veren, kazandıran, gerektiren, sebep olan, meydana getiren. (62/19) 

(Kubbealtı Lügatı) 

muĥassenāt: (Ar. c.) Güzel, faydalı, hayırlı işler. (51/3) (Devellioğlu Lügatı)  

muśāĥib: (Ar.is.) Biriyle karşılıklı konuşan, sohbet arkadaşı olan kimse. (29/17) 

(Kubbealtı Lügatı) 

muśālaĥa: (Ar.is.) Kavga ve savaşı bırakıp barış için anlaşma, uzlaşma, barış 

yapma. Güvenlik, asayiş. (16/23) (Kubbealtı Lügatı) 

muśammem: (Ar.sf.) Kesin biçimde kararlaştırılmış, kesin karâra bağlanmış, 

hakkında kesin karar alınmış. (25/17, 71/11, 90/3, 106/1) (Kubbealtı Lügatı)  
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muśįbet: (Ar.is.)  İnsanın başına ansızın gelen bela, felaket, dert, sıkıntı. (71/8, 

86/2) (Kubbealtı Lügatı) 

muśliĥiyyet: (Ar.is.) Barış sağlama, sulh etme. (26/3) 

musŧatįl: (Ar.sf.) Dikdörtgen biçiminde olan, uzunluğu eninden fazla olan. (84/18, 

95/23) (Kubbealtı Lügatı) 

mutaǾaśśıb: (Ar.is.) Benimsediği fikir ve inanca aşırı derecede bağlı olup başka 

düşünce ve inanca hak tanımayan, yenilikleri kabul etmeyen, bağnaz, fanatik. 

(18/21) (Kubbealtı Lügatı) 

muŧābıķ: (Ar.sf.) Herhangi bir konuda karşılıklı olarak anlaşmaya varan, anlaşan, 

birbiriyle uzlaşan. (86/10) (Kubbealtı Lügatı) 

muǾtād: (Ar.sf.) Alışkanlık hâline gelmiş, âdet edinilmiş, alışılmış, her zamanki. 

(38/4, 69/17) (Kubbealtı Lügatı) 

muŧālaǾa: (Ar.is.) Etraflıca düşünme, inceleme, tetkik. (31/17, 45/17, 86/16, 

104/15, 110/3) (Kubbealtı Lügatı) 

mutaśavver: (Ar.sf.) Zihinde hazırlanan, canlandırılan, tasarlanan, tasavvur edilen.  

(17/2, 33/12) (Kubbealtı Lügatı) 

mutavassıŧ: (Ar.sf. ve i.) Anlaşma sağlama, uzlaştırma vb. bir amaçla taraflar 

arasına giren, aracılık eden (kimse), aracı. (12/12) (Kubbealtı Lügatı) 

muṭmaǿin: (Ar.sf.) Şüphe, korku ve endîşelerden kurtulup rahatlamış, gönül 

huzuruna kavuşmuş, emniyete ermiş. (6/18) (Kubbealtı Lügatı) 

muǾteber: (Ar.sf.) Saygı gören, hatırı sayılır kimse. (25/7, 31/2) (Kubbealtı Lügatı) 

muǾtemed: (Ar.sf.) İnanılır, güvenilir, emin, îtimâda şâyan (kimse). (80/7) 

(Kubbealtı Lügatı) 

muttaśıl: (Ar.sf.) Aralıksız ve yan yana olan, bitişmiş durumda bulunan, bitişik. 

(53/10, 85/9, 94/18) (Kubbealtı Lügatı) 

muvācehe: (Ar.is.) Yüz yüze gelme, yüzleşme. (108/21) (Kubbealtı Lügatı)  
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muvaffaḳ: (Ar.sf.) Başarı kazanmış, başarmış, başarılı. (3/17) (Kubbealtı Lügatı) 

muvāfıķ: (Ar.sf.) Uygun, münasip (10/8, 14/5, 16/12, 15/18, 20/12, 28/15, 34/7, 

34/10, 44/18, 52/6, 61/3, 61/13, 72/21, 74/20, 82/14, 84/19, 87/6, 92/2, 96/2, 

99/23, 101/12) (Kubbealtı Lügatı) 

muvāḳaǾ-i ḥarbiyye: Savaş fermanı. (7/8) 

muvāśalet: (Ar.is.) Bir yere ulaşma, varma, varış. (40/8, 74/12, 81/14) (Kubbealtı 

Lügatı) 

muvāzebet: (Ar.is.) Bir işi ara vermeden, aksatmadan yapma, bir işte ciddiyet, 

sebat ve devamlılık gösterme. (66/19) (Kubbealtı Lügatı) 

muvāzene-i mįzān-ı politiķā: Politika dengelerini gözetmek. (11/17) 

muvāzi: (Ar.sf.) Aynı nitelik ve özelliklere sâhip olan, benzer, denk, eş, mümâsil. 

(66/19, 87/5) (Kubbealtı Lügatı) 

muvāżiyet: Denklik. (67/8, 82/4) 

mužaffer: (Ar.sf.) Savaşta zafer kazanmış, bir mücâdelede başarı, üstünlük elde 

etmiş, gālip. (17/3, 17/7, 25/18, 78/9, 102/16) (Kubbealtı Lügatı) 

mužāharet: (Ar.is.) Arka çıkma, destek olma, yardım etme .(98/5) (Kubbealtı 

Lügatı) 

mużāyaķa: (Ar.is.) Darlık, sıkıntı, müşkülat. (69/13) (Kubbealtı Lügatı) 

mużırr: (Ar.sf.) Zarar veren, zararlı. (11/23, 83/4) (Kubbealtı Lügatı) 

mübaşeret: (Ar.is.) Bir işe başlama, yapmaya girişme. (2/13, 6/2, 17/2, 23/13, 

27/16, 29/7, 57/15, 59/3, 59/5, 59/5, 60/18, 62/3) (Kubbealtı Lügatı) 

müberrā: (Ar.sf.) İlgisi, alakası kalmamış, arınmış, arındırılmış. (7/15) (Kubbealtı 

Lügatı) 

mübeyyiz: (Ar.is.) Müsveddeleri temize çeken kimse, katip, müstensih. (23/5) 

(Kubbealtı Lügatı)  
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mübhem: (Ar.sf.) Ne olduğu açıkça anlaşılmayan, belirsiz (23/6) (Kubbealtı 

Lügatı) 

mübtenį: (Ar.sf.) Bir şey üzerine bina edilmiş, kurulmuş, kurulu (17/18, 17/21) 

(Kubbealtı Lügatı) 

mücāmele: (Ar.is.) İyi geçinme, karşılıklı olarak iyi muamelede bulunma. (19/6) 

(Kubbealtı Lügatı) 

mücānebet: (Ar.is.) Sakınma, çekinme. İnsanlardan uzağa bir tarafa çekilme. 

(90/18) (Kubbealtı Lügatı) 

mücavir: (Ar.sf. ve i.) Komşu. Bir tekke , türbe veya mabet yakınındaki bir yerde 

kendini ibadete veren kimse. (21/6) (Kubbealtı Lügatı) 

mücedded: (Ar.sf.) Yenilenmiş, yeni, yepyeni. (16/6) (Kubbealtı Lügatı) 

müctemiǾ: (Ar.sf.) Toplanmış, bir araya gelmiş, toplu. (40/5, 64/9, 65/4, 106/21) 

(Kubbealtı Lügatı) 

müdāfaǾa: (Ar.is.) Düşman hücumuna karşı  koyma, savunma, direnme. (7/3, 40/3, 

89/3) (Kubbealtı Lügatı) 

müdāvemet: (Ar.is.) Devamlı yapma, ara vermeden, yılmadan sürekli çalışma. 

(57/11, 95/11) (Kubbealtı Lügatı) 

müddeǿā: (Ar.is.) İddia edilen, ısrarla savunulan husus, görüş, maksat, fikir, 

düşünce, tez vb. (13/15) (Kubbealtı Lügatı) 

müdebbir: (Far.sf.. ve i.) İş ve davranışlarının sonucunu inceden inceye düşünerek 

hareket eden, tedbirli ve ihtiyatlı davranan (kimse). (16/9, 28/5, 29/18, 29/21, 

67/23) (Kubbealtı Lügatı) 

müdebbirāne: (Far.zf.) Müdebbir bir kimseye yakışır tarzda, gerekli tedbirleri 

alarak. (25/23) (Kubbealtı Lügatı) 

müdįrān: (Far.c.) İdare eden, yöneten kimseler, idareciler, müdürler (25/10) 

(Kubbealtı Lügatı)  
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müfevveż: (Ar.sf.) Bir kimseye görev olarak verilmiş, sorumluluğu yükletilmiş, 

ısmarlanmış, havale edilmiş. (7/9) (Kubbealtı Lügatı) 

müferrid: (Ar.is.) Allah’ın sevgi ve rızâsını kazanmak maksadıyle dünya işlerinden 

uzaklaşıp inzivâya çekilerek bütün vaktini ibâdetle geçiren kimse. (42/12) 

(Kubbealtı Lügatı) 

müheyyā: (Ar.sf.) Hazır, âmâde. (15/14, 19/17, 34/23, 65/4, 104/11, 106/13, 

106/14, 108/19) (Kubbealtı Lügatı) 

mühįb: (Ar.sf.) Heybetli, korkunç, azametli. (28/22, 93/18) (Kubbealtı Lügatı) 

mühimmāt: (Ar.c..) Savaş araç ve gereçleri. (19/14, 26/19, 28/16, 29/6, 30/3, 46/8) 

(Kubbealtı Lügatı) 

mühimmāt-ı sāǿire-i ĥarbiyye: Savaşın diğer araç ve gereçleri. (46/8) 

müĥlik ve mühįb: Helak edici ve heybetli. (93/18) 

mükāfāt: (Ar.is.) Bir hizmet veya muvaffakiyete ve iyiliğe karşı verilen karşılık. 

(26/16, 28/8) 

mülāĥaža: (Ar.is.) Düşünce, etraflıca ve iyice düşünme. (12/9, 17/14, 22/11, 26/9, 

38/4, 45/17, 62/23, 63/9, 65/7, 69/5, 70/18, 81/9, 99/4, 104/15) (Kubbealtı Lügatı) 

mülāśıķ: (Ar.sf.) Yapışık, bitişik. (85/1) (Kubbealtı Lügatı) 

mülāyemet: (Ar.is.) Yumuşak huyluluk.Yumuşaklık, mülayimlik. (19/7) 

(Kubbealtı Lügatı) 

mülūķ-ı māżiye: Geçmiş melikler, yöneticiler. (11/3) 

mümānaǾat: (Ar.is.) Karşı çıkma, engelleme, mâni olma, muhâlefet. (33/5, 46/10, 

51/14, 57/14, 63/23, 69/17, 73/17, 77/19, 77/19) (Kubbealtı Lügatı) 

mümāraset: (Ar.is.) Bir iş ve sanatla devamlı meşgul olmanın kazandırdığı 

alışıklık, ustalık, mahâret, hüner. (110/1) (Kubbealtı Lügatı) 

mümāŝelet: (Ar.is.) Birbirine benzeme, benzerlik. (18/20) (Kubbealtı Lügatı)  
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mümtāz: (Ar.sf.) Seçilmiş, seçkin. (30/7) (Kubbealtı Lügatı) 

mümted: (Ar.sf.) Uzanmış, yayılmış. (32/3, 41/6, 60/2, 76/3, 84/18) (Kubbealtı 

Lügatı) 

mümteniǾ: (Ar.sf.) Çekinen, geri duran, kabule yanaşmayan. (72/16, 87/7, 108/11) 

(Kubbealtı Lügatı) 

mümteniǾat: (Ar.c.) İmkansız olan şeyler. (31/7) (Kubbealtı Lügatı) 

münammer: (Ar.is.) Numaralandırılmış. (15/116, 15/22) 

münāsebāt-ı ħāriciyye: Dış ilişkiler. (11/9) 

münāsib: (Ar.sf.) Uygun, yerinde. (3/5, 3/22, 10/5, 10/8, 10/18, 15/12, 21/22, 

26/13, 26/17, 34/7, 36/18, 37/10, 42/4, 43/23, 44/14, 44/19, 46/1, 48/14, 49/21, 

50/7, 50/19, 53/7, 53/11, 54/20, 58/6, 60/21, 65/20, 66/3, 66/19, 68/1, 70/3, 72/17, 

77/4, 78/6, 78/9, 79/14, 81/21, 81/22, 82/2, 82/13, 82/18, 84/19, 87/14, 88/23, 

90/9, 91/22, 92/3, 92/14, 93/14, 94/23, 95/13, 95/16, 95/19, 96/3, 96/17, 96/18, 

97/9, 99/3, 99/20, 100/17, 101/1, 101/10, 101/14, 102/9, 102/11, 108/22, 109/2, 

109/11, 109/19) (Kubbealtı Lügatı) 

münāsib-i tesmiye: İsimlendirmenin uygun olanı. (21/22-23) 

mündefiǾ: (Ar.sf.) Savulmuş, savuşturulmuş, atlatılmış. (47/22, 73/18) (Kubbealtı 

Lügatı) 

münfehim: (Ar.sf.) Anlaşılan, kavranılmış, idrak edilmiş olan. (45/16) (Kubbealtı 

Lügatı) 

münferid: (Ar.is.) Başka kimse veya şeylerden ayrı olan, tek, yalnız, müstakil. 

(89/19) (Kubbealtı Lügatı)  

münhazim: (Ar.sf.) Hazmedilen, sindirilen. (105/8) (Kubbealtı Lügatı) 

münķasım: (Ar.sf.) Kısımlara ayrılmış, bölünmüş, taksim edilmiş. (41/14, 44/1, 

45/5) (Kubbealtı Lügatı)  
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münķatǾı: (Ar.sf.) Kesilen, kesilmiş, kesik, aralıklı, fâsılalı. (84/17) (Kubbealtı 

Lügatı) 

münǾaķıd: (Ar.sf.) Düğümlenmiş, bağlanmış olan bağlı. Tarflarca resmen kabul 

edilmiş, imzalanmış, akdedilmiş. (14/20) (Kubbealtı Lügatı) 

münǾakis: (Ar.sf.) Parlak bir cisme vurup yansıyan, yansımış (ışık, şekil vb.). 

(49/18) (Kubbealtı Lügatı) 

müntehā: (Ar.is.) Bir şeyin varabileceği son nokta, son, nihâyet. (44/12) (Kubbealtı 

Lügatı) 

münteħibe: (Ar.sf.) Seçen, ayıran. (50/15) (Kubbealtı Lügatı) 

münteşir: (Ar.sf.) Yayılmış, yaygın. (66/12, 106/22) (Kubbealtı Lügatı) 

münzil: (Ar.sf. ve i.) İndiren, inzal eden (Allah). (27/14) (Kubbealtı Lügatı) 

mürekkeb: (Ar.sf.) Birden fazla şeyin bir araya gelmesinden meydana gelmiş, 

birleşik. (2/16, 32/9, 35/11, 36/1, 76/2, 87/9, 94/8, 94/10, 94/22, 95/19) (Kubbealtı 

Lügatı) 

müretteb: (Ar.sf.) Sıralanmış, sıralı, tertipli, muntazam. (26/12, 103/6) (Kubbealtı 

Lügatı) 

mürtefiǾ: (Ar.sf.) Yükselmiş, yüksek, yüce. (44/11, 44/13, 55/19, 92/20) 

(Kubbealtı Lügatı) 

mürūr: (Ar.is.) Geçme, geçiş. (14/3, 15/17, 25/20, 33/3, 37/23, 41/14, 46/8, 47/12, 

49/14, 50/2, 50/3, 50/9, 50/19, 50/21, 51/6, 51/7, 51/8, 51/10, 52/6, 52/8, 52/15, 

52/16, 52/21, 57/9, 61/20, 63/21, 69/6, 69/7, 69/9, 69/10, 69/22, 70/6, 70/13, 

70/13, 71/11, 77/13, 84/4, 95/15, 107/11) (Kubbealtı Lügatı) 

mürüvvet: (Ar.is.) Yiğitlik, mertlik. İnsanca davranma, insanlık. (18/14) 

(Kubbealtı Lügatı) 

müsāmaĥa: (Ar.is.) Hoşgörülü davranma, hoşgörü. (69/7) (Kubbealtı Lügatı)  
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müsāraǾat: (Ar.is.) Bir işe vakit geçirmeden süratle başlama. Acele etme. (48/16) 

(Kubbealtı Lügatı) 

müsāvi: (Ar.sf.) Birbirinden ne fazla, ne eksik olan, eşit. (21/1, 21/2, 46/17, 73/3) 

(Kubbealtı Lügatı) 

müsāvat: (Ar.is.) Aynı seviyede olma, eşitlik, denklik. (60/23) (Kubbealtı Lügatı) 

müsellem: (Ar.sf.) Teslim edilmiş, verilmiş, tevdi edilmiş. (47/7, 105/12) 

(Kubbealtı Lügatı) 

müstaġnį-i iħŧār: Hatırlatmaya ihtiyacı olmayan. (16/10) 

müstaġniyun: (Ar.is.) Tok gözlülük, doygunluk. (43/5) 

müstaĥfiž: (Ar.sf. ve i.) Koruyan, muhafaza eden(kimse), muhafız. (19/20, 56/1) 

(Kubbealtı Lügatı) 

müstaĥkem: (Ar.sf.) Çevresine siper kazılmak, kale, tabya vb. yapılmak sûretiyle 

düşmana karşı korunmuş, emniyet altına alınmış. (34/16, 49/20, 70/19, 74/12) 

(Kubbealtı Lügatı) 

müstaĥsen: (Ar.sf.) Herkesçe güzel kabul edilen, beğenilen, makbul. (11/19, 26/11, 

26/12, 31/10, 68/10) (Kubbealtı Lügatı) 

müstaǾad: (Ar.sf.) Yetenek. (96/2) (Kubbealtı Lügatı) 

müstaǾid: (Ar.sf.) Bir işi veya şeyi yapabilme yeteneğine sâhip olan, yetenekli, 

kābiliyetli. (38/18) (Kubbealtı Lügatı) 

müstaķįm: (Ar.sf.) Doğru, düz, gerçek, hak. (67/4) (Kubbealtı Lügatı) 

müstaǿmel: (Ar.sf.) Kullanılmış, kullanılan. (43/1, 84/4) (Kubbealtı Lügatı) 

müstebān: (Ar.sf.) Açıkça ortaya konmuş olan, şüpheye yer bırakmayacak şekilde 

anlaşılan, açık. (10/1, 81/5) (Kubbealtı Lügatı) 

müstaśĥib: (Ar.sf.) Bir kimseyi refâkatinde bulunduran, yanına alan, dost ve 

arkadaş edinen (kimse). (15/8, 88/5) (Kubbealtı Lügatı)  
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müsteşār: (Ar.sf. ve i.) Danışılan, istişare edilen kimse. (29/17) (Kubbealtı Lügatı) 

müstevcib: (Ar.sf. ve i.) Gerektiren. İcap ettiren (şey). (7/22, 52/4) (Kubbealtı 

Lügatı) 

müşābiħ: (Ar.sf.) Benzeyen. Benzer. Mümasil. (47/15) (Kubbealtı Lügatı) 

müşāhede: Gözlem (27/10, 37/20, 64/11, 70/8, 78/14) 

müşār: (Ar.sf.) İşaret edilen, işaretle gösterilen. (3/14, 6/1, 17/5) (Kubbealtı 

Lügatı) 

müşārün-ileyh: (Ar.zm.) Adı geçen, sözü edilen, anılan, işaret edilen kimse. (6/1, 

17/5) (Kubbealtı Lügatı) 

müşārün bil-benān: (Ar.zm.) Parmakla gösterilir, meşhur, ünlü. (3/14) (Kubbealtı 

Lügatı) 

müşevviķ: (Ar.sf. ve i.) Arzusunu, isteğini artıran, isteklendiren, sevk ve gayrete 

getiren (kimse veya şey). (17/4) (Kubbealtı Lügatı) 

müştemil: (Ar.sf.) İçine alan, kapsayan, ihtivâ eden, şâmil olan. (32/14, 82/12) 

(Kubbealtı Lügatı) 

müteǾaddid: (Ar.sf.) Çok sayıda, birçok. (24/2) (Kubbealtı Lügatı) 

müteāǾķıb: (Ar.sf.) Birbiri ardınca gelen, birbirini tâkip eden. (42/21) (Kubbealtı 

Lügatı) 

mütebāǾid: (Ar.sf.) Birbirinden uzaklaşan, uzağa giden, uzakta olan, uzak, ırak. 

(41/13, 42/23, 43/1, 43/5) (Kubbealtı Lügatı) 

mütedāǿir: (Ar.sf.) İlişkin, … ile ilgili, -e ait, -e kadar. (12/6, 30/13, 46/16, 50/20) 

(Kubbealtı Lügatı) 

mütedāvil: (Ar.sf.) Alışverişte kullanılan, tedavülde bulunan, geçer (para vb.).  

(10/6) (Kubbealtı Lügatı)  

mütefarrıķ: (Ar.sf.) Birbirinden ayrılmış, dağılmış. (42/21,42/21, 65/9, 66/4, 89/19) 

(Kubbealtı Lügatı)  



247 

müteferriǾāt: (Ar.c..) Bir kökten çıkıp dallara, kollara, kısım ve şûbelere ayrılan 

şeyler. (34/18) (Kubbealtı Lügatı) 

müteġayyir: (Ar.sf.) Başka bir şekle giren, başka bir hal alan, değişen, başkalaşan. 

(61/16) (Kubbealtı Lügatı) 

müteĥārib: (Ar.sf.) Birbiriyle savaşan, harbeden. (12/12) (Kubbealtı Lügatı) 

müteĥaśśın: (Ar.sf.) Kaleye kapanmış, müstahkem bir mevkiye sığınmış. (59/17) 

(Kubbealtı Lügatı) 

mütekāŝir: (Ar.sf.) Çoğalmış, çok, pek çok. (40/23) (Kubbealtı Lügatı) 

mütelāśıķ: (Ar.sf.) Birbirine bitişen, bitişik. (77/22, 92/6) (Kubbealtı Lügatı) 

mütelevvin: (Ar.sf.) Renklenmiş, renkli, boyalı. mec. Çabuk fikir değiştiren, 

dönek, kararsız, sebatsız. (61/16) (Kubbealtı Lügatı) 

mütemekkin: (Ar.sf.) (Bir yere) Yerleşmiş, yerleşik, mukim. (20/1) (Kubbealtı 

Lügatı) 

mütenāhį: (Ar.sf.) Sona eren, biten, sonlu. (75/15) (Kubbealtı Lügatı) 

mütenevviǾ: (Ar.sf.) Çeşitli, çeşit çeşit, türlü türlü, değişik. (33/11, 91/21, 109/18) 

(Kubbealtı Lügatı) 

müteǾaddid: (Ar.sf.) Çok sayıda, birçok. (33/23, 50/22) (Kubbealtı Lügatı) 

müteǾallıķ: (Ar.sf.) Âit, dâir, ilgili, alâkalı. (21/17, 30/18, 33/10, 33/11, 46/15, 

53/6, 60/16, 80/16, 91/7, 91/17) (Kubbealtı Lügatı) 

müteǾassir: (Ar.sf.) Zor, güç, zahmetli. (19/4, 37/2, 90/4, 98/13, 105/18) 

(Kubbealtı Lügatı) 

müteneviǾ: (Ar.sf.) Çeşitli, çeşit çeşit, türlü türlü, değişik. (80/14) (Kubbealtı 

Lügatı) 

mütereddid: (Ar.sf.) Bir türlü karar veremeyen, kararsız, tereddütlü. (33/12) 

(Kubbealtı Lügatı)  
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mütevaḳḳıf: (Ar.sf.) İlerlemeyen, olduğu yerde duran. Olması, gerçekleşmesi bir 

şeye bağlı olan, bağlı. (3/15) (Kubbealtı Lügatı) 

mütevāli: (Ar.sf.) Birbiri ardınca olan, peşpeşe gelen, aralıksız devam eden, 

devamlı. (16/4) (Kubbealtı Lügatı) 

mütevāśıla: (Ar.sf.) Birbirine ulaşmış, bitişmiş, birleşik. (32/21, 63/5) (Kubbealtı 

Lügatı) 

müteveccih: (Ar.sf.) Yönelmiş, yönelen. (41/6, 42/8, 43/5, 107/5) (Kubbealtı 

Lügatı) 

mütezelzil: (Ar.sf.) Sarsılan, titreyen, sallanan. (109/9) (Kubbealtı Lügatı) 

müttefiķ: (Ar.is. ve f.) Aralarında anlaşma yapmış, birbiriyle ittifak etmiş, 

birleşmiş kimselerden her biri. (11/17, 15/10, 17/23, 19/12, 20/22, 21/11, 31/16, 

35/8) (Kubbealtı Lügatı) 

mütteĥid ve mütelāśıķ: Birlik olmuş. (77/22) 

mütteĥid: (Ar.sf.) Birleşmiş, birlik olmuş, birleşik. (42/23, 77/22) (Kubbealtı 

Lügatı) 

mütteĥidü’l-merkez: Merkezde birleşmiş. (42/23) 

müvācehe-i ħaŧŧ-ı muĥārebe: Savaş sınırının karşısı. (93/9) 

müyesser: (Ar.sf.) Kolaylıkla olan, kolaylıkla yapılan, kolaylaştırılmış. (71/9) 

(Kubbealtı Lügatı) 

Nn 

nā-becā: (Far.b.sf.) Yersiz, yolsuz, yerinde değil, münasebetsiz, uygunsuz. (21/6) 

(Devellioğlu Lügatı) 

nāfiǾ: (Ar.sf.) Faydalı, faydası olan, menfaatli. (10/5, 13/14, 34/1, 74/18, 97/9) 

(Kubbealtı Lügatı) 

nāfiź: (Ar.sf.) Bir şeyin bir tarafından girip içine işleyerek öbür tarafından çıkan. 

(13/14) (Kubbealtı Lügatı)  
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nā-faǾid: (Far. Ar. is.) Faydasız. (15/18) 

nāgehānį: (Far.z) Birdenbire, ansızın ortaya çıkan. (18/13) 

nā-ḥaḳ: (Ar.sf.) Hakka ve adalete uygun olmayan, haksız. (2/6) (Kubbealtı Lügatı) 

nāķıs: (Ar.sf.) Noksan, eksik, tam olmayan. (27/2) (Kubbealtı Lügatı) 

nā-münāsib: (a.Far.b.sf.) Uygunsuz, uygun olmayan. (81/22, 102/9)  

nāǿil: (Ar.sf.) Amacına ulaşmış. (7/16, 9/23, 11/1, 14/4, 16/3, 16/16, 24/5, 57/15, 

67/4, 70/11, 73/20, 78/16, 93/1, 94/4, 110/1) 

nāǿil-i merām: Amacına, niyetine ulaşmış. (16/3) 

nāǿire: (Ar.is.) Ateş, alev. (17/5) (Kubbealtı Lügatı) 

naǾl: (Ar.is.) Nal kelimesinin eski metinlerde kullanılan asıl şekli. (99/22, 101/6) 

(Kubbealtı Lügatı) 

nā-pesendįde: (Far.b.sf.) Beğenilmez. (17/20) (Devellioğlu Lügatı) 

napolyon: Fransız Asker, devlet adamı. Birinci Napolyon olarak 1804’ten 1814’e 

kadar Fransa İmparatoru. (13/17, 13/21, 14/1, 14/5, 14/7, 15/14, 15/22, 16/15, 

16/22, 27/7) 

nā-revā: (Far.b.sf..) Yakışmaz. (6/5) (Devellioğlu Lügatı) 

naśb-ı ħıyām: Çadırları kurma. (18/8-9) 

nāşį: (Ar.sf.) İleri gelen, neşet eden. (6/14, 14/10, 17/4, 20/8, 24/8, 27/15, 43/12, 

50/10, 72/3, 89/19, 95/13, 97/16, 101/9) (Kubbealtı Lügatı) 

nāzik ü daķįķ: İnce, nazik, hassas. (72/13) 

nāzik maṣlaḥatıŋ ber-vefḳ me’mūl vücūda gelmesi: nazik, ince barışın emellere 

uygun olarak meydana gelmesi. (6/12-13) 

nāzil: (Ar.sf.) Yukarıdan aşağıya inen, nüzul eden. (71/23) (Kubbealtı Lügatı)  
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nedāmet: (Ar.is.) Yaptığı iş veya davranışın sonucunu beğenmeyip yaptığına 

hayıflanma, pişman olma, pişmanlık. (10/1) (Kubbealtı Lügatı) 

neferāt: (Ar.c..) Askerler, erler. (26/14, 67/21) 

nefiǾ: (Ar.is.) Faydalı, faydası olan. (43/11) 

nefǾ-i Ǿumūmiyye: Genel fayda. (76/18) 

neseb: (Ar.is.) Soy, soy sop, atalar dedeler silsilesi. (21/8) 

netāyic-i mużırra: Zararlı sonuçlar. (11/23) 

nevāǿir: (Ar.c..) Ateşler, alevler. (17/5) (Devellioğlu Lügatı) 

nevāĥį: (Ar.c.) Yanlar, taraflar. Nahiyeler, bucaklar. (35/10, 60/23) (Devellioğlu 

Lügatı) 

nevǾi: (Ar.is.) Cins, tür (10/12, 10/12, 10/13, 14/9, 14/10, 14/11, 15/17, 15/18, 

15/21, 31/11, 32/23, 39/6, 39/8, 40/12, 40/13, 46/9, 46/15, 52/16, 59/9, 67/22, 

74/9, 74/15, 74/23, 80/16, 80/17, 80/19, 80/22, 80/23, 81/2, 81/3, 81/4, 81/9, 82/1, 

82/1, 82/7, 82/15, 83/1, 83/8, 84/3, 84/10, 84/11, 84/17, 85/8, 85/9, 87/3, 87/5, 

87/5, 89/9, 97/22) (Kubbealtı Lügatı) 

nevǾ-i evvelį: İlk çeşit, tür. (39/6) 

nevǾ-i ŝānį: İkinci çeşit, tür. (39/8) 

nezd: (Ar.is.) Yan, kat, huzur. (12/11, 27/20) (Kubbealtı Lügatı) 

nıśf-ı merĥale: Mertebenin, yolun yarısı. (68/15) 

nıśfį: (Ar.is.) Yarım, yarı, nim. (36/5) (Kubbealtı Lügatı) 

nįm: (Far.sf.) Yarım, yarı. (53/11) (Kubbealtı Lügatı) 

niyāb: (Ar.is.) Vekillik. (32/20) (Kubbealtı Lügatı) 

niyyet-i ŝābit: Sabit niyet. (79/7)  
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nūş: (Far.is.) İçme, içiş. (29/5) (Kubbealtı Lügatı) 

nüfūź: (Ar.is.) İçe geçme, içe işlenme. Sözü geçme, sözünü geçirme gücü. (10/10, 

12/11, 12/13, 16/5, 22/7) (Kubbealtı Lügatı) 

nümūdār: (Ar.sf.) Görünen, meydanda olan, nümayan. (19/16) (Kubbealtı Lügatı) 

nüzūl: (Ar.is.) Aşağı inme, konaklama. (53/11, 98/23) (Devellioğlu Lügatı) 

Oo 

oder nehri: (coğ.) Çek Cumhuriyeti’nde doğarak Avrupa’nın kuzey kesimindeki 

ovaları sulayarak Baltık Denizi’ne dökülen nehir.(13/20) 

ordu: (E.T. ordu “karargah, hâkânın oturduğu şehir” <Moğ. orda) Bir devletin 

silahlı kuvvetlerinin bütünü. Bu bütünün başlıca bölümlerinden her biri. (2/11, 

3/21, 14/2, 14/23, 15/10, 15/11, 15/18, 15/19, 15/20, 15/21, 15/22, 16/1, 16/4, 

16/5, 17/8, 19/18, 21/16, 22/5, 22/17, 24/6, 24/22, 25/12, 25/16, 25/18, 26/4, 26/6, 

26/7, 26/9, 27/4, 27/16, 32/22, 33/5, 33/6, 33/18, 34/6, 34/10, 34/12, 34/23, 35/13, 

35/15, 35/15, 35/19, 36/5, 36/9, 36/14, 36/16, 36/18, 37/1, 37/12, 37/19, 38/17, 

38/18, 38/23, 39/2, 39/4, 39/17, 39/22, 40/3, 40/8, 40/22, 41/2, 41/5, 41/9, 41/12, 

41/16, 42/20, 44/1, 44/2, 44/9, 44/12, 45/21, 46/2, 47/1, 47/14, 47/16, 47/18, 

47/23, 49/13, 49/13, 49/15, 49/17, 49/18, 50/21, 51/3, 52/12, 53/3, 53/4, 53/10, 

53/14, 53/20, 54/4, 54/5, 54/9, 54/12, 54/22, 55/3, 55/6, 55/7, 55/10, 55/12, 55/13, 

55/23, 56/4, 56/18, 56/23, 57/1, 57/3, 57/6, 57/12, 57/21, 57/23, 58/4, 58/7, 58/11, 

58/12, 58/14, 58/16, 58/22, 59/1, 59/9, 59/11, 59/13, 59/13, 59/18, 60/13, 60/17, 

61/3, 61/7, 61/10, 61/19, 62/4, 62/7, 62/10, 62/18, 62/20, 62/21, 62/3, 62/4, 62/7, 

62/10, 64/6, 64/8, 65/2, 65/16, 65/21, 66/9, 66/11, 67/2, 67/6, 67/7, 67/7, 67/9, 

67/11, 68/8, 68/15, 68/16, 68/19, 68/21, 68/23, 69/1, 69/15, 69/18, 69/18, 69/22, 

71/2, 71/3, 71/13, 71/17, 73/7, 73/15, 73/20, 73/20, 74/2, 74/4, 74/6, 74/10, 74/16, 

74/18, 74/21, 74/21, 74/23, 75/1, 75/6, 75/14, 75/14, 76/6, 77/13, 78/8, 78/11, 

78/12, 79/12, 79/17, 80/13, 80/15, 81/13, 82/12, 82/13, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 

83/4, 83/8, 83/19, 83/19, 84/5, 84/9, 84/18, 84/19, 84/21, 85/1, 85/5, 85/10, 85/12, 

85/15, 85/15, 86/3, 87/8, 87/16, 87/17, 88/2, 88/4, 88/9, 88/16, 89/5, 89/7, 89/10, 

89/12, 89/20, 90/2, 90/4, 90/7, 91/12, 91/23, 92/2, 93/2, 93/5, 93/22, 97/16, 97/21, 

97/23, 98/12, 99/22, 99/23, 100/3, 100/5, 100/12, 106/21) (Kubbealtı Lügatı) 

ordū ser-dārı: Ordu komutanı. (2/11)  
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ordu sergerdesi: Ordu reisi, başkanı. (22/5) 

ordularıŋ Ǿameliyātı: Orduların tatbikatları, işleri, uygulamaları. (21/16) 

ordu-yı mıśriye: Mısır Ordusu. (36/9) 

orŧa: (T.) (Yeniçeri ocağında) Tabur. (75/7, 75/17, 75/19, 75/20, 81/10, 87/1, 87/2, 

87/6, 87/9, 94/7, 94/8, 94/8, 94/10, 94/20, 95/6, 95/9, 95/11, 95/18, 96/2, 96/9, 

101/15, 101/16, 102/7, 103/1, 103/2, 103/2, 103/5, 103/7, 103/8, 103/9, 103/19, 

104/7, 104/11) (Kubbealtı Lügatı) 

otlaķcı: Başkalarının sırtından bedavadan geçinen kimse, anaforcu, beleşçi. (29/1, 

101/7, 101/15, 101/18, 101/20) (Kubbealtı Lügatı) 

Öö 

Ǿöźr-i maķbul: Kabul edilen özür. (17/18) 

Ǿöźr-i selįm: Doğru, içten yapılan özür. (17/21) 

Pp 

paşa: is. (Kökü kesin olarak belli değildir; Türkçe  beşe “ağabey”den, baş ağa’dan 

veya Fars. pây-i şâh “şâhın ayağı, şâhın sağ kolu” tamlamasından gelmiş 

olabileceği ileri sürülmüştür) Osmanlı Devleti’nde mirlivâ (tuğgeneral)lara ve 

daha yüksek rütbedeki askerlerle yüksek rütbeli sivil memurlara verilen resmî 

unvan. (39/1) (Kubbealtı Lügatı) 

paşalıķ: Paşa olma durumu. (39/1) (Kubbealtı Lügatı) 

pay-māl: (Far.b.sf.) Ayaklar altına alınmış, çiğnenmiş, hakir duruma düşürülmüş, 

perişan edilmiş. (7/17) (Kubbealtı Lügatı) 

penāh: (Far.is.) Sığınacak yer, sığınak. (33/5, 36/1, 48/14, 55/14, 56/21, 57/23, 

58/3, 97/16) (Kubbealtı Lügatı) 

pençeleşmek: 1. Pençe pençeye dövüşmek. 2. Bir şeyle canını dişine takarak 

mücadele etmek, boğuşmak, uğraşmak. ( 25/4, 54/11) (Kubbealtı Lügatı) 

pend u naśįĥat: Öğüt ve vaaz. (17/15)  
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perver: (Far.sf.) Sonuna geldiği kelimelere “besleyen, yetiştiren, koruyan, seven” 

anlamı katarak Farsça usulüyle birleşik sıfatlar yapar. (25/9, 31/2) (Kubbealtı 

Lügatı) 

pes: (Far.zf) Şu halde, öyleyse, imdi. (2/12, 17/16, 29/13, 42/10, 76/6, 96/9, 

104/14) (Kubbealtı Lügatı) 

pes bir sefer ü ḥarbiŋ: Harp ve seferin arkası, gerisi. (2/12) 

pesendįde: (Far.sf.) Beğenilmiş, seçilmiş (17/20, 79/10) (Kubbealtı Lügatı) 

peydā: (Ar.sf.) Açıkta ve meydanda olan zahir. (11/3, 11/19, 12/3, 54/11, 86/5) 

(Kubbealtı Lügatı) 

peydā-yı ķuvvet: Kuvvet oluşturmak. (11/3) 

peźįr: (Ar.sf.) Kabul etmek. (14/2, 108/21) 

peźįra-yı ĥüsn-i ĥuśūl: güzeli kabul eden. (11/2) 

pįşgāh: (Far.b.i.) Ön, huzur. (69/23) (Kubbealtı Lügatı) 

piyāde: (Far.is.) Yaya savaşan asker sınıfı. (3/11, 29/10, 75/22, 78/13, 92/16, 

93/15, 93/21, 93/22, 93/23, 98/4, 98/10, 98/10, 98/16, 98/20, 98/22, 98/23, 99/2, 

99/8, 99/12, 99/15, 99/16, 99/18, 100/22, 101/11, 102/3, 102/9, 102/12, 102/14, 

103/5, 103/6, 103/17, 105/2, 106/3, 106/5, 106/8, 107/15, 108/8, 108/17, 108/20, 

109/5, 109/7, 109/9, 109/10, 109/15) (Kubbealtı Lügatı) 

planķa: (İtal. Placca) Plaka, Mâdenî levha. (58/5, 71/1, 71/18) (Kubbealtı Lügatı) 

pūşįde: (Far.sf.) Örtülü, örtünmüş. (86/23, 100/20) (Kubbealtı Lügatı) 

prusya: Bkz. Brusya. (27/14) 

Rr 

rābıŧa: (Ar.is.) İki şeyi birbirine bağlayan şey, bağ. (14/11, 37/20, 62/16, 71/1) 

(Devellioğlu Lügatı) 

rāciǾ: (Ar.sf.) –e dönen, rücu eden. (25/1, 61/9) (Kubbealtı Lügatı)  
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rāfiǾa: (Ar.sf.) Kaldıran, yükselten. (26/19) (Kubbealtı Lügatı) 

raǾnā: (Ar.sf.) İyi, güzel, hoş , latif, parlak, revnaklı. (26/7, 90/8) (Kubbealtı 

Lügatı) 

refāķat: (Ar.is.) Birinin berâberinde olma, arkadaşlık, yoldaşlık. (100/12, 106/5) 

(Kubbealtı Lügatı) 

refte refte: Git gide, azar azar (12/5) 

reǾāyā: (Ar.is.) Bir hükümdarın yönetimi altında bulunan ve vergi veren (32/1) 

(Kubbealtı Lügatı) 

reǾyu’l-Ǿayn: Görüş birliği. (110/4) 

ren nehri: (coğ.) İsviçre Alplerinde doğup, Lihtenştayn ve Fransa sınırlarından 

Almanya ve Hollanda topraklarından geçtikten sonra Rotterdam’da Kuzey 

Denizi’ne dökülen nehir. (13/22) 

resāǿil: (Ar.is risāle c.) Mektuplar, küçük kitaplar. (30/13) (Devellioğlu Lügatı) 

revān: (Ar.sf.) Yürüyen, giden, akan. (66/14) (Kubbealtı Lügatı) 

revş-i ĥarb: (Ar.Far.b.is.) Orduların yürüyüşü. (21/18)  

rıĥlet: (Ar.is.) Göç, sefer. Dünyadan ahırete göç etme. (32/23, 33/6, 45/21, 45/22, 

45/23, 46/3, 46/11) (Kubbealtı Lügatı) 

rıżādāde: (Ar.Far.b.is.) Razı olmuş. (10/17) (Devellioğlu Lügatı) 

ricāl: (Ar.c.) Erkekler. Büyük mevkilerde bulunanlar. (3/14, 15/20, 22/17, 22/23, 

26/22, 28/6, 30/9, 30/15, 30/17, 30/17, 68/4) (Kubbealtı Lügatı) 

ricǾat: (Ar.is.) Geri dönme, geri çekilme, geriye doğru kaçma. (13/22, 15/23, 33/8, 

36/13, 48/2, 49/17, 53/11, 57/7, 62/10, 62/11, 63/17, 63/19, 63/20, 64/2, 64/4, 

64/10, 64/12, 64/20, 65/3, 65/4, 65/8, 65/12, 65/19, 66/2, 66/2, 66/5, 66/6, 66/7, 

66/9, 66/11, 66/14, 66/16, 66/19, 66/20, 66/23, 67/5, 67/6, 67/7, 67/8, 67/13, 

67/13, 67/16, 67/19, 68/11, 68/20, 68/21, 68/22, 69/6, 70/16, 70/23, 71/12, 71/17, 

71/22, 77/7, 81/15, 81/16, 98/11, 98/13, 100/14, 101/11) (Kubbealtı Lügatı)  
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rū-be-rū: (f. zf.) Yüz yüze. (39/10, 105/19) (Kubbealtı Lügatı) 

rubǾ: (Ar.is.) Dörtte bir, çeyrek. (28/10, 28/11) (Kubbealtı Lügatı) 

rū-gerdān: (Far.brl.sf.) Yüz çevirme, yüz döndüren. (79/23) (Kubbealtı Lügatı) 

rūĥānį: (Ar.sf.) Ruhla ilgili, ruha ait. (88/2) (Kubbealtı Lügatı) 

ruħśat: (Ar.is.) İzin, müsaade. (25/3, 60/21, 68/6, 89/10, 107/12) (Kubbealtı 

Lügatı) 

rüǿesā: (Ar.c..) Reisler, başkanlar. (16/9) (Kubbealtı Lügatı) 

rüǿūs: (Ar.is.) Başlar, şahıslar, kimseler. (18/19, 31/13) (Kubbealtı Lügatı) 

rusya: Kuzey Avrasya’da bulunan bir ülke.  (11/2, 13/19, 15/7, 15/21, 16/21, 20/5, 

27/3, 27/14) 

rūşen u hüveydā: Parlak ve apaçık. (44/6-7) 

Ss 

śaǾb: (Ar.sf.) Güç olan, güçlükle yapılan, zor, çetin, müşkül. (49/12, 63/20, 73/21, 

77/9, 98/13) (Kubbealtı Lügatı) 

śaǾb u müteǾassir: Zor ve çetin. (98/13) 

śaǾb ü düşvār: Zor ve güç. (77/9) 

sābıķ: (Ar.sf.) Geçici, geçen, geçmiş. (32/4, 32/9, 49/14, 56/5, 81/7, 82/1, 87/23, 

95/17, 102/3, 106/14, 107/11, 110/2) (Devellioğlu Lügatı) 

saǿādet-mende: Mutlu, bahtiyar. (3/17) 

śafbeste-i ŧabur: Taburun saf bağlaması, saf durması. (101/17) 

sāĥile dökmek: Karaya çıkarmak. (48/12) 

saĥrā: (Ar.is.) Kır, ova, çöl. (54/2) (Devellioğlu Lügatı) 

saǾi: (Ar.sf. ve i.) Çalışan, gayret eden (kimse). (18/4, 62/6) (Kubbealtı Lügatı)  
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saķāmet: (Ar.is.) Yanlışlık, bozukluk, sakatlık. (60/4, 69/20) (Kubbealtı Lügatı) 

ŝaķįl: (Ar.sf.) Can sıkıcı, ağır. (28/19) 

śalābet: (Ar.is.) Katılık, sertlik. (74/19) (Kubbealtı Lügatı) 

salŧanat: (Ar.is.) Hükümdarlık, sultanlık. (27/18, 29/16, 30/16) (Kubbealtı Lügatı) 

śarb: Çok dik, çıkılması, geçilmesi zor. (49/9, 52/14, 85/3) (Kubbealtı Lügatı) 

ṣarf-ı naẓar: Bir şeyden vazgeçme, cayma. (3/9) 

saǾy: Çalışma, çalışıp çabalama. Gayret sarfetme. (7/4, 23/19, 23/22, 35/16, 37/13, 

38/15, 56/13, 71/19, 81/19, 84/7, 85/20, 86/14, 89/21, 90/17, 97/11, 97/17, 101/19, 

109/4, 110/5) (Kubbealtı Lügatı) 

saŧĥ-ı zemįn: Yer yüzü. (91/12) 

śavlet: (Ar.is.) Bütün gücüyle saldırma, şiddetli hücum, saldırı. (78/15, 97/6) 

(Kubbealtı Lügatı) 

śavuşmak: (Bulunduğu yerden) Kimsenin dikkatini çekmeden ve kimseye  haber 

vermeden gizlice ayrılmak, kaçıp gitmek. (102/23) (Kubbealtı Lügatı) 

sebebkār: (a.Far.b.sf.) Sebep, neden olan. (27/11) 

sebķat: (Ar.is.) Geçme, önceden olma, cereyan etme, sebk (32/10, 59/22) 

(Kubbealtı Lügatı) 

sebükbār: (Far.b.sf..) Yükü hafif, ayağı hafif, hızlı giden. (52/20, 88/17) (Kubbealtı 

Lügatı) 

sefāǿin: (Ar.c..) Gemiler, sefineler. (23/7) (Kubbealtı Lügatı) 

sehlü’l-ħurūc: Çıkışı kolay. (76/23) 

sehv: (Ar.is.) Kasten yapılmayan, yanılmaktan olan yanlış, hata. (15/21, 22/19, 

86/1, 100/13) (Kubbealtı Lügatı) 

sehv u ħaŧā: Yanlışlık ve hata. (15/21, 86/1, 100/13)  
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sekine: (Ar.is.) Karar, rahat, sakinlik, dinlenme. (55/22, 55/23) (Devellioğlu 

Lügatı)   

sekene: (Ar.is.) Bir yerde oturanlar, ikamet edenler. (20/6, 20/9, 57/17, 61/18, 

62/7) (Kubbealtı Lügatı) 

selāmet: (Ar.is.) Tehlikeden uzak olma, güvenlik. Kurtulma, kurtuluş. (14/1, 

15/15, 15/19, 44/5, 54/8, 64/10, 71/9, 72/8, 73/12, 84/22) (Kubbealtı Lügatı) 

ŝemere: (Ar.is.) Meyve, yemiş, verim. Mec. Beklenen sonuç, netice. (30/6, 37/8, 

80/2, 80/3, 99/10, 99/12, 108/6) (Kubbealtı Lügatı) 

ser-Ǿasker: (f.Ar.b.is..) Ordu kumandanı. (3/13, 15/4, 15/8, 15/10, 15/12, 15/14, 

16/7, 16/10, 17/10, 22/17, 23/18, 23/18, 24/4, 24/17, 25/2, 25/3, 25/4, 25/7, 25/9, 

26/4, 26/5, 26/6, 27/8, 40/17, 60/17, 64/4, 74/19, 78/14, 78/20, 79/2, 79/3, 79/8, 

79/9, 79/12, 80/1, 80/4, 86/1, 86/11, 91/8, 96/19, 96/21, 97/21, 99/4, 101/12, 

101/14)  

ser-Ǿasker-i mahāret-perver: Hünerli başkomutan. (25/9) 

ser-dār: (Far.b.i.) Komutan. (2/11)  

serfürū: (Far.is.) Baş eğme itaat etme, yüz suyu dökme, minnet etme. Söz dinleme. 

(17/7) (Kubbealtı Lügatı) 

sergerde: (Far.b.i.) Baş, başkan, reis. (22/5, 24/14, 27/5, 104/9, 104/10, 104/13) 

(Kubbealtı Lügatı) 

seriǾan: (Ar.zf.) Süratle, çarçabuk. (49/2, 52/22) (Kubbealtı Lügatı) 

ser-mū: (Far.b.sf.) Kıl kadar, pek az şey. (31/5) (Devellioğlu Lügatı) 

ŝervet: (Ar.is.) Zenginlik, varlık, para, mal mülk. (32/1) (Kubbealtı Lügatı) 

setr: (Ar.is.) Gizleme, örtme, kapama. (30/19, 36/7, 36/23, 38/15, 40/3, 48/2, 

48/19, 49/1, 52/4, 54/22, 55/13, 59/3, 59/5, 59/17, 60/1, 73/6, 77/5, 81/15, 96/13) 

(Kubbealtı Lügatı) 

sevāĥil-i medįde: Sahiller, yalılar. Deniz veya ırmak kenarları. (19/11)  
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sevḳ ve taḥrįk: Aktarma ve hareket ettirme. (2/18) 

sevķ-i Ǿasākir: Askerlerin sevki, nakli. (21/20, 22/10, 32/11, 32/13, 33/10, 33/11, 

33/14, 33/20, 37/6, 38/7, 43/13, 44/19, 44/22, 46/15, 50/6, 50/13, 53/5, 54/18, 

55/17, 60/16, 78/19, 81/13, 90/13, 91/13, 91/17) 

seyf: (Ar.is.) Kılıç. (2/8, 18/10, 29/3, 29/18) (Kubbealtı Lügatı) 

seyr-i serįǾ: Hızlıca göz gezdirme. (39/17) 

sezā: (Far.sf.) Uygun (3/4, 6/3, 29/12) (Kubbealtı Lügatı) 

sezāvar: (Far.b.sf.) Layık olan, layık, seza. (29/12) (Kubbealtı Lügatı) 

śıdķ: (Ar.is.) Doğruluk, gerçeklik. (22/4) (Kubbealtı Lügatı) 

ŝıķlet: (Ar.is.) Ağırlık, yük. (51/14, 55/7, 55/10, 106/23) (Kubbealtı Lügatı) 

sınur: (Yun. Synoron) İki devletin topraklarını, değişiklik gösteren iki bölgeyi, 

idari veya hukukî olarak bölünmüş il, ilçe, arâzi vb.ni ayıran çizgi, hudut. (40/22, 

41/2, 41/16, 42/11, 58/3) (Kubbealtı Lügatı) 

śıyānet: (Ar.is.) Koruma, muhâfaza, himâye. (61/5, 97/1, 97/1, 97/14) (Kubbealtı 

Lügatı) 

silaĥ ŧutar: Silah tutmaya, savaşmaya gücü yeten. (23/7) 

sįm u zer: Gümüş ve altın. (31/19) 

sipah-sālār: (Far.b.i.) Başkomutan, serasker. (2/11) (Kubbealtı Lügatı) 

siper: (f. i.) Kalkan. Korunmak, gizlenmek maksadıyla arkasına, altına veya içine 

sığınılacak, saklanılacak şey. (92/19, 97/4, 97/5, 97/8, 103/12, 109/8) (Kubbealtı 

Lügatı) 

sirāyet: (Ar.is.) Yaygın duruma gelip tesir etme, etkisi altına alma, yayılma. 

(11/13, 104/21) (Kubbealtı Lügatı) 

siyāķ: (Ar.is.) (Söz için) Akış şekli, ifade tarzı. (30/3, 101/10) (Kubbealtı Lügatı)  
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śulĥ u śalāĥ: (Ar.is.t) Barış ve huzur. (30/9) 

śunǾı-i pāy-ı ķıyām: Ayaklanma. (18/8) 

sūǿ-i tedbįr: Tedbirin kötüsü. (56/17) 

śuǾūbet: (Ar.is.) Zorluk, güçlük, zahmet. (15/15, 20/9, 28/3, 44/23, 46/9, 50/16, 

55/21, 62/17, 70/16) (Kubbealtı Lügatı) 

śuǾūd: (Ar.is.) Yükseğe, yukarıya çıkma, yükselme, yücelme. (44/15) (Kubbealtı 

Lügatı) 

śūret-peźįr: (Far.b.sf..) Şekil alan, şekil bulan, hasıl olan, meydana gelen. (108/21) 

(Kubbealtı Lügatı) 

sühūlet: (Ar.is.) Kolaylık, yumuşaklık, naziklik, nezaket. (7/23, 16/6, 40/8, 43/15, 

52/1, 52/13, 55/12, 55/20, 57/21, 58/5, 62/11, 62/19, 63/9, 65/7, 67/4, 67/14, 

68/11, 68/22, 79/6, 82/8, 82/21, 84/13, 85/4, 89/11, 92/10, 95/2, 96/6, 105/8, 

107/1) (Kubbealtı Lügatı) 

sükkān: (Ar.is.) Bir yerde oturanlar, ikamet edenler, o yerin sakinleri. (20/8) 

(Kubbealtı Lügatı) 

ŝülüŝ: (Ar.is.) Üçte bir. (11/22, 28/13, 28/14, 45/18, 86/18, 86/19, 93/15, 107/14, 

107/15, 109/15, 109/18) (Kubbealtı Lügatı) 

süvāri: (Far.is.) Atlı asker. (3/11, 28/19, 28/22, 29/5, 29/10, 64/1, 64/22, 68/8, 

73/8, 78/12, 87/8, 92/1, 92/17, 94/2, 97/20, 97/21, 98/15, 99/9, 99/17, 99/19, 

101/15, 102/5, 102/10, 102/12, 102/15, 103/4, 103/5, 103/8, 103/17, 103/18, 

103/19, 104/2, 104/16, 105/2, 109/15) (Kubbealtı Lügatı) 

süvarį-i Ǿasākir: Askerlerin atlı olanları. (92/1) 

süvāriyān-ı ĥafįf: Hafif atlılar. (101/15) 

  



260 

Şş 

şāmil: (Ar.sf.) İçine alan, kaplayan, kapsayan. (3/6, 3/21, 15/18, 22/10, 25/19, 

29/17, 32/13, 35/9, 35/12, 38/13, 44/23, 50/5, 69/7, 74/18, 82/8, 82/16, 91/16, 

91/23) (Kubbealtı Lügatı) 

şaǾşaǾ: (Ar.is.) Parıltı, parlaklık. (90/14) (Kubbealtı Lügatı) 

şaŧranc: (Ar.is) Satranç oyunu. Fildişi ayna ve kakmalarda oyulan satıhla, kakılan 

parçanın zigzaklı olarak kareler teşkil etmesi suretiyle meydana gelen motif.  

(35/18, 35/19, 94/19, 102/6, 102/15, 102/15, 102/20)  (Devellioğlu Lügatı) 

şāyeste: (Far.sf..) Layık, uygun, yaraşır. (3/17, 16/10, 22/13, 27/4, 34/21, 56/2, 

66/23) (Kubbealtı Lügatı) 

şāyiǾa: Herkesin duyduğu söylenti, her tarafa yayılmış olan söz, yaygın haber. 

(46/11, 47/19) 

şecįaǾ-ı süvāriyān-ı mütenažım: Düzenli atlı birliklerin yiğitlikleri. (28/22) 

şehzāde: (Far.b.i.) Padişah oğlu veya padişah ailesinden olan erkek çocuk. (29/16) 

(Kubbealtı Lügatı) 

şekk: (Ar.is.) Şüphe, zan. (25/21, 38/5, 56/13, 67/16, 79/4, 104/14) (Kubbealtı 

Lügatı) 

şerbet-i mevtā: Ölüm şerbeti. (29/5) 

şeŧāret: (Ar.is.)  “ahlâksızlık” Sevinç, neşe, şenlik. [Kelime bu anlamı Türkçe’de 

kazanmıştır] (96/21) (Kubbealtı Lügatı) 

şevķ-i ġayret: Çalışma azmi. (23/22) 

şįrāne: (Far.is.) Arslana yakışır tarzda, arslanca. (78/15) (Kubbealtı Lügatı) 

şįrāze-i tertįb ve intižām: Düzenli ve tertipli denge. (29/23) 

şirket: (Ar.is.) Ortaklık. (10/10, 16/11) (Kubbealtı Lügatı) 

şūrā-yı Ǿaskeriye: Asker toplantısı. (22/6)  
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şurūǾ: (Ar.is.) Başlama. (2/14, 29/15, 32/12, 67/15, 91/22) (Kubbealtı Lügatı) 

şurūŧ-ı ĥazm ü iĥtiyāŧ: Dikkat ve korunmanın şartları. (62/12) 

şurūŧ-ı tisǾa-i meźkūre: Zikredilen Dokuz Şart. (27/1) 

şümār: (Far.is.) Sayı, sayma. (69/3) (Kubbealtı Lügatı) 

Tt 

taǾahhüd: (Ar.is.) Bir şeyi yapmak üzere üstüne alma, üstlenme. (14/11, 14/20) 

(Kubbealtı Lügatı) 

taǾaķķul: (Ar.is.) Akıl erdirme, zihin yorarak anlama. Hatırlama. (70/21) 

(Kubbealtı Lügatı) 

taǾalluķ: (Ar.is.) İlişik, ilgi, bağ. (21/21, 33/7, 33/14, 54/18, 76/8, 91/13) 

(Kubbealtı Lügatı) 

taǾarruż: (Ar.is.) Askerî kuvvetlerin düşman üzerine yaptığı saldırı, hücum. (6/6, 

6/11, 6/22, 7/7, 11/16, 30/22, 32/17, 34/8, 36/6, 37/4, 37/5, 37/6, 37/9, 37/9, 37/15, 

37/18, 37/21, 38/5, 38/8, 57/11, 59/2, 74/6, 74/16, 76/11, 78/9, 78/15, 78/18, 

78/19, 78/21, 79/4, 79/10, 80/2, 80/5, 80/8, 81/14, 85/4, 95/18, 96/5, 97/10, 105/4, 

105/6, 106/1) (Kubbealtı Lügatı) 

taǾayyüş: (Ar.is.) Yaşama, geçinme, maîşet. (7/19, 36/18, 36/22, 64/6) (Kubbealtı 

Lügatı) 

tāb-āver: (Far.b.sf..) Güç yetiren, dayanan. (73/16, 85/16) (Devellioğlu Lügatı) 

ŧabur: asker. Dört bölükten kurulan askerî birlik. (29/2, 34/7, 45/5, 45/6, 50/23, 

65/6, 75/7, 75/17, 76/19, 87/1, 88/7, 88/10, 88/14, 88/22, 93/17, 94/7, 94/16, 

96/15, 101/17, 102/6, 102/9, 102/10, 102/16, 102/20, 102/22, 103/23, 104/19, 

104/22, 107/17)  (Kubbealtı Lügatı) 

ŧabya: i (Ar. “ta’biye “askeri hazırlamak”tan) Bir istihkamın siperlerinden dışarıya 

taşacak şekilde ve tek olarak yapılmış top yeri, küçük ve tek istihkam. (48/22, 

53/18) (Kubbealtı Lügatı)  
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tafśįl: (Ar.is.) Bir şeyi bütün ayrıntıları ile açıklamak. (3/9, 23/9, 23/12, 76/13) 

(Kubbealtı Lügatı) 

ŧaġlık ve taşlıķ maĥall: Zemini taşlık ve engebeli olan yer. (20/11) 

taġyįr ve taĥvįl: Değiştirme ve başkalaştırmak. (41/18) 

taḥaffuẓ: (Ar.is.) Sakınma, korunma. (6/21, 80/2) (Kubbealtı Lügatı) 

taĥaffuž-ı bāŧına: Kendi iç savunmas.ı (6/21) 

taĥarrį: (Ar.is.) Arama, aranma, araştırılma, bir şeyi bulmaya çalışma. (50/17, 

81/9) (Kubbealtı Lügatı) 

taĥaśśun: (Ar.is.) Korunmak için kale ve hisara kapanma, sarp bir yere sığınma. 

(49/22, 53/3, 53/4, 53/19) (Kubbealtı Lügatı) 

taĥdįd: (Ar.is.) Sınırlama, hudut koyma. (31/9, 32/16) (Kubbealtı Lügatı) 

taħlįś: (Ar.is.) Kurtarma, kurtarılma. (14/9, 66/10, 71/8) (Kubbealtı Lügatı) 

taħlįś-ger: (Ar.Far.b.is..) Kurtarıcı. (71/8) 

taĥrįr: (Ar.is.) Yazı yazma, kitâbet. (26/10, 28/6) (Kubbealtı Lügatı) 

taḥśįl: (Ar.is.) Toplama, alma. İlim öğrenmek için okuma, öğrenim. (6/6) 

(Kubbealtı Lügatı) 

taḥsįn: (Ar.is.) Güzel bulup tebrik etme, beğenme, övme. (7/6, 17/19) (Kubbealtı 

Lügatı) 

taĥsįn ü aferįn: Övme ve kutlama. (17/19) 

taĥt: (Ar.is.) Alt, aşağı. (34/22, 80/6) (Kubbealtı Lügatı) 

taĥt-ı yed: (Ar.b.is.) El altı. (80/6-7) 

taħvįf: (Ar.is.) Korkutma, ürkütme. (93/7) (Kubbealtı Lügatı)  
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taĥvįl: (Ar.is.) Değiştirme, bir durumdan başka bir duruma çevirme. (41/18, 66/8, 

80/14) (Kubbealtı Lügatı) 

ŧāǿife-i Ǿaskeriye: Asker takımı. (28/8) 

taķaddüm: (Ar.is.) İleri geçme. (52/13, 76/12) (Kubbealtı Lügatı) 

taķarrub: (Ar.is.) Yaklaşma, yakına gelme. (37/23, 76/21, 89/13) (Kubbealtı 

Lügatı) 

ṭāḳat: (Ar.is.) Güç, kuvvet. (7/4) 

taḳbįḥ: (Ar.is.) Çirkin görme, beğenmeme, kınama. (6/1) (Kubbealtı Lügatı) 

taķrįb ü tavśįl: Yakınlaştırma ve birleştirme. (41/8) 

talŧįf ve inǾām: İyilik ve yardım etmek. (31/4) 

taǾlįmāt: (Ar.is.) Hizmetlerin başarı ile yürütülebilmesi için o hizmetle ilgili 

sorumlulukları ve ilkeleri içine alan emirler. (29/23) (Kubbealtı Lügatı) 

taǾlįmnāme: (Ar.Far.b.is..) Askerlikte her sınıfın görev ve davranışlarını, 

malzemelerin nasıl kullanılacağını, çeşitli savaş manevralarını gösteren kitapçık. 

(46/5, 75/9) (Kubbealtı Lügatı) 

taǾyįb: (Ar.is.) Ayıplama (6/1) (Kubbealtı Lügatı) 

taǾyįn u taĥdįd: ayırarak belirleme ve belirli duruma getirme. (32/15-16) 

ŧarafeyn: (Ar.is.) Her iki taraf (10/9, 12/11, 12/12, 14/19, 16/12, 25/5, 31/1, 31/15, 

43/13, 44/10, 45/2, 50/10, 56/18, 67/10, 88/2, 98/20, 104/9) (Kubbealtı Lügatı) 

ŧarafgįr: (Ar.Far.b.is.) Taraf tutan, bir tarafı kayıran kimse. (20/22, 21/11) 

(Kubbealtı Lügatı) 

ŧaraf-ı aǾdā: Düşmanların tarafı. (7/23) 

ŧard: (Ar.is.) Sürme, uzaklaştırma. (28/16, 49/5, 51/15, 54/1, 59/7, 68/1, 77/2, 

99/11, 99/16) (Kubbealtı Lügatı)  



264 

ŧard ve iħrāc: Kovma, sürme ve uzaklaştırma. (28/16) 

ŧarĥ-ı ķurǾa-i ceng ü peykār: Savaş ve kavga kurasını elden çıkarma. (75/2-3) 

ŧarįķ ü maǾber:  Yol ve köprü. (40/9) 

ŧarįķ-i aĥsen: Çok daha güzel yol. (59/5) 

tār ü mār: Dağınık, karmakarışık, perişan. (28/22-23) 

tasalluŧ: (Ar.is.) Rahat vermeyecek, bıktıracak, sıkıntı verecek şekilde üstüne 

düşme, sataşma, musallat olma. (42/22, 67/19, 71/19, 72/3, 72/15, 78/2, 80/7, 

85/13, 103/21, 103/23, 106/1) (Kubbealtı Lügatı) 

taṣdįḳ: (Ar.is.) Onaylama. (2/15, 7/2)  

taśmįm: (Ar.is.) Kesin olarak kararlaştırma, kati olarak niyet etme. (15/3, 22/1, 

22/13, 22/19, 31/7, 31/10, 31/14, 31/16, 33/7, 33/9, 33/13, 41/18, 42/2, 44/16, 

61/14, 76/9, 79/1, 88/22, 90/1, 100/23) (Kubbealtı Lügatı) 

taśmįmāt-ı aśliyye-i seferiyye: Asıl seferin kararlaştırılması. (41/18) 

taśmįmāt-ı seferiyye: Sefer kararı. (33/7, 42/2) 

taśnįf: (Ar.is.) Sınıflara ayırma, sınıflandırma, sıralama. (24/2) (Kubbealtı Lügatı) 

taśrįf: (Ar.is.) İstediği şekilde idare etmek. (12/1) (Devellioğlu Lügatı) 

taśvįb ve tecvįz: Onama ve uygun bulma. (10/16) 

tataristan: (Coğ.) Kavimler göçünden önce İskitlerin yaşadığı coğrafya için 

kullanılan isim. (16/20) 

taŧbįķ: (Ar.is.) Uygulama. (44/20, 55/18, 58/7, 82/19, 86/13, 88/3) (Kubbealtı 

Lügatı) 

tavassuṭ-ı ḳażiyye: Hükümler aracılığıyla. (6/17)  
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tavassuŧ: (Ar.is.) Araya girme, arabuluculuk etme. (10/3, 10/4, 10/6, 10/9, 10/12, 

10/14, 10/19/10/20, 10/22, 11/1, 11/4, 11/5, 11/9, 11/15, 12/7, 12/11, 14/9, 14/10, 

14/19, 14/21, 15/1, 16/3, 15/17) (Kubbealtı Lügatı) 

tavassuŧ-ı baǾįd: Uzaklığa aracılık etme. (16/3) 

tavassuŧ-ı dāħiliyye: İç işleri aracılığıyla. (11/1) 

ŧavķ-ı beşer: Beşer takatinin, güç ve kudretinin son hali. (25/14) 

tavśįl: Birleştirme (32/19, 41/8) 

ŧayatma: Kendi görüşünde ısrar etmek, başkasının isteğine karşı ayak diremek, 

diretmek. Zorla bir işi yaptırmak. (20/10) (Kubbealtı Lügatı) 

tażmįn: (Ar.is.) Sebep olunan zarar ve ziyânı ödeme. (61/9) (Kubbealtı Lügatı) 

tażyįḳ: (Ar.is.) Basınç, zormala, baskı. (6/11) (Kubbealtı Lügatı) 

tebāǾüd: (Ar.is.) Uzak düşme, ayrılma. (62/9, 63/5, 63/7, 88/20) (Kubbealtı Lügatı) 

tebǾįd: (Ar.is.) Uzaklaştırma, kovma. (51/18, 63/1, 99/16) (Kubbealtı Lügatı) 

tecārib: (Ar.is.) Tecrübeler, denemeler, deneyler. (105/12) (Kubbealtı Lügatı) 

tecāvüz: (Ar.is.) Saldırma hücum etme. Başkasının hakkına el uzatma. (16/18, 

53/13, 56/15, 85/11) (Kubbealtı Lügatı) 

tecdįd: (Ar.is.) Yenileme, yenilenme. (41/19) (Kubbealtı Lügatı) 

tecemmuǾ: (Ar.is.) Toplanma, yığılma. (52/12, 62/2, 73/15, 76/4, 104/8) 

(Kubbealtı Lügatı) 

tecnįb: (Ar.is.) Irak etmek, uzaklaştırmak. (11/23, 66/22, 96/23, 97/1) 

tecvįz: (Ar.is.) Yapılmasına râzı olma, uygun görme, izin verme. (10/16, 31/5, 

45/9, 80/10, 102/15, 102/22) (Kubbealtı Lügatı)  

tecvįz-i iĥmāl: Önemsenmeyen izinler. (31/5)  
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tedābįr-i cesįme: Büyük önlemler. (90/14) 

tedābįr-i mühimme: Çok gerekli olan önlemler. (23/11) 

tedābįr-i mümkine: Mümkün olan önlemler. (71/21-22) 

tedāħül: (Ar.is.) Birbirine girme, iç içe geçme. (10/7, 10/14, 10/16, 10/20, 10/22, 

11/10) (Kubbealtı Lügatı) 

tedārikāt ü ĥavāyic: Hazırlıklar ve ihtiyaçlar. (52/3) 

tedbįr-i ĥarbiye: Savaş tedbiri. (2/7, 2/13, 2/17, 3/5, 3/6, 3/9, 3/20, 3/21) 

tedrįc: (Ar.is.) Derece derece ilerleme, azar azar, yavaş yavaş hareket etme. (64/16, 

65/11, 68/4, 81/3, 81/4, 83/20, 84/10, 84/14, 84/17, 87/4, 103/19) (Kubbealtı 

Lügatı) 

tedrįs ü taǾlįm: Ders görme ve uygulama. (22/22) 

tefekkür: (Ar.is.) Düşünme. (86/16) (Kubbealtı Lügatı) 

tefevvuķ: (Ar.is.) Üstün olma, gelme. (25/4, 25/6 29/8, 98/22, 101/4) (Kubbealtı 

Lügatı) 

tefrįḳ: (Ar.is.) Ayırma, ayrılma. Ayırt etme, ayırt edilme. (2/8) (Kubbealtı Lügatı) 

teĥāşį: (Ar.is.) Korkma, sakınma, çekinme. (47/19) (Kubbealtı Lügatı) 

tehlike-i mehlike: İnsanıın ölümüne ve helakına sebep olacak kadar tehlikeli. 

(15/22) 

teķarrub: (Ar.is.)  Birbirine yakın olma durumu, birbirine yaklaşma, yakın gelme. 

(44/15, 68/5) (Kubbealtı Lügatı) 

teǿkįd: (Ar.is.) Sağlamlaştırma, berkitme. (69/12, 107/11) 

tekmįlen: (Ar.is.) Tamamlayarak. (23/10) 

tekŝįr: (Ar.is.) Çoğaltma, çoğaltılma. (6/12, 16/14, 28/18) (Kubbealtı Lügatı)  
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tekŝįr ve tevsįǾ: çoğaltma ve genişletme. (6/12) 

tekŝįr-i Ǿibād: Kulların birçoğu. (16/14) 

telaķķį: (Ar.is.) Belli bir bakış açısına göre görme, bakma, kendine göre bir fikir 

sâhibi olma, görüş, anlayış. (47/18) (Kubbealtı Lügatı) 

temellük: (Ar.is.) Mülk edinme, kendine mal etme, sahip olma. (77/6) 

(Devellioğlu Lügatı)  

temevvüc: (Ar.is.) Dalgalanma, çalkalanma. (74/20, 97/3, 97/8) (Kubbealtı Lügatı) 

temevvücāt ü tenevvuǾat: Dalgalanmalar ve Çeşitlilikler. (74/20) 

temliye: (Ar.is) Doldurma, doldurulma. (105/19) (Devellioğlu Lügatı) 

temŝil: (Ar.is.) (Bir kimse veya topluluk için) Adına davranma. (16/3) (Kubbealtı 

Lügatı) 

temşiyet: (Ar.is.) Yürütme, ilerletme. (14/22) (Kubbealtı Lügatı) 

temyįz: (Ar.is.) Ayırma, ayrılma, seçme, seçilme. İyiyi kötüden ayırma. (2/8, 

35/14) (Kubbealtı Lügatı) 

tenbįhāt: (Ar.c.) Uyarma, uyarılar. (48/19) 

tenbįhnāme: (Ar.Far.b.is..) Dikkat edilmesi gereken hususları bildirmek üzere 

yetkili mercilerce çıkarılan yazı, tâlîmatnâme. (46/6) (Kubbealtı Lügatı) 

tenkįl: Kovma, uzaklaştırma. (78/16) (Kubbealtı Lügatı) 

tensįb: Uygun bulma, münâsip görme. (69/3, 103/7) (Kubbealtı Lügatı) 

tensįķ: (Ar.is. nesak’dan) Düzene, yoluna koyma, düzenleme, sıralama; düzeltme. 

(109/20) (Devellioğlu Lügatı) 

teǿħįr: (Ar.is.) Erteleme, sonraya bırakma. (57/20) (Kubbealtı Lügatı)  
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tercįĥ: (Ar.is.) Bir şeyi diğerlerinden daha üstün tutma, daha önemli sayma, 

yeğleme. (14/3, 24/9, 42/19, 50/19, 56/2, 65/3, 66/23, 83/13, 96/7) (Kubbealtı 

Lügatı) 

terfįḳ: (Ar.is.) Birinin yanına arkadaş olarak katılma. (3/4) (Kubbealtı Lügatı) 

terġįb: (Ar.is.) İsteklendirme, arzu ettirme, istek verme. (28/8, 30/6) (Kubbealtı 

Lügatı) 

tertįb: (Ar.is.) Sıraya koyma, sıralama. Düzenleme, hazırlama. (11/21, 19/20, 

23/10, 24/19, 24/20, 24/20, 26/3, 26/11, 26/13, 26/22, 27/10, 27/15, 28/5, 29/23, 

31/7, 31/14, 31/16, 32/15, 32/16, 33/13, 33/19, 34/6, 34/9, 34/13, 39/8, 40/17, 

40/19, 41/2, 42/4, 42/16, 43/13, 44/12, 45/3, 45/12, 47/19, 50/10, 51/1, 52/17, 

53/6, 56/3, 60/16, 61/13, 61/15, 62/5, 64/9, 64/12, 65/2, 65/3, 65/6, 65/7, 65/12, 

65/20, 66/2, 66/6, 66/16, 66/16, 67/13, 67/20, 69/21, 70/4, 70/19, 73/4, 73/11, 

75/11, 75/12, 75/16, 75/18, 76/3, 76/7, 76/9, 76/10, 76/11, 76/17, 77/21, 78/3, 

78/5, 78/7, 78/8, 79/1, 79/8, 79/14, 80/8, 80/12, 80/15, 80/17, 80/19, 80/20, 80/21, 

80/23, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 81/6, 81/9, 81/20, 81/21, 82/1, 82/1, 82/7, 82/15, 

82/18, 82/21, 82/23, 83/1, 83/8, 83/11, 83/16, 83/18, 84/3, 84/9, 84/10, 84/11, 

84/14, 84/15, 84/16, 84/17, 85/5, 85/8, 85/9, 85/18, 86/5, 86/10, 86/11, 87/1, 87/5, 

87/7, 87/13, 88/12, 88/12, 91/2, 91/5, 91/8, 91/21, 93/21, 94/6, 94/11, 94/12, 

94/15, 94/15, 94/16, 94/17, 94/21, 94/23, 94/23, 95/5, 95/23, 96/3, 96/4, 96/7, 

96/9, 96/10, 96/17, 96/19, 96/19, 98/15, 101/17, 102/3, 102/9, 102/10, 102/11, 

102/15, 102/20, 103/4, 103/6, 103/9, 103/19, 104/16, 104/18, 104/22, 105/21, 

106/16, 107/23, 109/1) (Kubbealtı Lügatı) 

tervįc: (Ar.is.) Değerini artırma, revaç verme. (6/4) (Kubbealtı Lügatı) 

tervįc-i maṣlaḥat: İşin değerini artırmak. (6/4) 

tesāmuĥ: (Ar.is.) Hoş görme, müsâmaha etme. (58/16) (Kubbealtı Lügatı) 

teśāvir: (Ar.c..) Tasvirler, resimler. (30/14) (Kubbealtı Lügatı) 

teshįl: (Ar.is.) Kolaylaştırma. (24/6, 48/13, 70/17, 99/8) (Kubbealtı Lügatı) 

teshįl ü taĥśįl: Kolaylaştırma ve ilim edinme. (24/6) 

tesħįr-i bilād: Beldeleri ele geçirme. (16/14)  
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teskįn: (Ar.is.) Yatıştırma, sükunete erdirme. (19/6, 23/18, 23/20, 64/7) (Kubbealtı 

Lügatı) 

tesmiye: (Ar.is.) Ad koyma, adlandırma, belli bir isimle isimlendirme. (21/16, 

21/23, 32/8, 35/10, 43/14, 46/17, 50/11, , 53/18, 70/19, 74/7) (Kubbealtı Lügatı) 

tesrįb: (Ar.is.) Asker gönderme, yollama. (19/21, 42/18, 68/10) (Devellioğlu 

Lügatı) 

tesyįr: (Ar.is.) Yürütme, ilerletme, gönderme, yollama. (33/2, 47/21) (Kubbealtı 

Lügatı) 

teşebbüŝ: (Ar.is.) Bir işi yapmaya davranma, girişme, girişim. (17/8, 54/2) 

(Kubbealtı Lügatı) 

teşħįś: (Ar.is.) Kim veya ne olduğunu anlama, tanıma. (78/14, 101/19) (Kubbealtı 

Lügatı) 

teşħįś ü müşāhede: Tanıma ve şahitlik etme. (78/14) 

teşvįķ: (Ar.is.) Şevklendirme, şevke getirme, cesaret verme. (23/20, 26/16, 28/8, 

30/5) (Kubbealtı Lügatı) 

tevarįħ-i eslāf: Eski tarihler. (12/6-7) 

tevarüd ü terāküm: Birbiri ardınca toplanıp yığılma. (72/9) 

tevcįĥ: (Ar.is.) Belli bir yöne çevirme, yöneltme. (12/1, 90/10, 107/16) (Kubbealtı 

Lügatı) 

tevfįḳ: (Ar.is.) Uygun duruma getirme, uydurma. (6/1) (Kubbealtı Lügatı) 

tevrįd: Sağlama, tedarik etme. (61/4) 

tevsiǾ: (Ar.is.) Genişletme, genişletilme, yayma. (6/12) (Kubbealtı Lügatı) 

tevzįǾ: (Ar.is.) Dağıtma, âit olduğu yerlere verme, dağıtım. (92/14) (Kubbealtı 

Lügatı) 

tevziǾ ü terfįķ: Dağıtma ve katma. (76/23)  
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tezyįd ve tekŝįr: Artırma ve çoğaltma. (28/18) 

tıbāyiǾ-i źātiyye: Kendi tabiatlarınca. (22/1) 

timur: Demir. (31/22) 

ṭopcı żābiḍānı: Topçu subayları. (3/11) 

töhmet-i Ǿažįme: Büyük kabahat, suç. (27/21) 

ŧur: (Fr. tour < Lat. < Yun.) Başlangıç noktasına dönülen dolaşma. (34/8, 64/2) 

(Kubbealtı Lügatı) 

tüfenk: (f. i) Uzun namlulu, taşınabilir ateşli silah. (38/3, 89/10, 99/14) (Kubbealtı 

Lügatı) 

Uu 

Ǿubur: (Ar.is.) Bir taraftan öbür tarafa geçme, karşı yakaya geçme, geçiş. (70/7) 

(Kubbealtı Lügatı) 

ūlā: (Ar.sf.) Birinci, ilk. (3/6) (Kubbealtı Lügatı) 

Ǿulūfe: (Ar.is.) Osmanlı Devleti’nde kapı kulu askerlerine, sipâhîlere, bir kısım 

devlet mensuplarına ve ilmiye ricâline üç ayda bir verilen maaş. (61/11) 

(Kubbealtı Lügatı) 

Ǿulūm: (Ar.c.) İlimler. (2/9, 25/15, 25/20, 25/21, 30/6, 30/13) (Kubbealtı Lügatı) 

Ǿumūmen: (Ar.zf.) Bütün, hep. (24/6, 37/6, 64/1, 72/13) 

umūr-ı dāħiliye: İç işler. (10/13, 10/15, 11/5, 11/10) 

umūr-ı ħāriciye: Dış işler. (29/17-18) 

umūr-ı Ǿaskeriyye: Askerlik işleri. (29/17, 31/13) 

Ǿusret: (Ar.is.) Sıkıntı, zahmet, zorluk, güçlük. (68/21) (Kubbealtı Lügatı)  
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uṣūl: (Ar.c..) Bir amaca erişmek için takip edilen yol, yöntem. (3/10, 6/4, 6/7, 6/7) 

(Kubbealtı Lügatı) 

uṣūl-ı merǾiyye: Yürürlülük yöntemleri. Geçerli olan esaslar, riayet edilmesi gerek 

usuller. (3/10) 

uśūl-ı müstaĥsen: Beğenilen yöntemler. (26/11) 

Üü 

üleşdirmek: Paylara hisselere bölmek, paylaştırmak, bölüştürmek, dağıtmak, tevzi 

etmek. (106/12) (Devellioğlu Lügatı) 

üserā: (Ar.c..) Esirler. (98/8) (Kubbealtı Lügatı) 

Vv 

vā-beste: (Far.sf..) -e bağlı, ancak … olursa olabilir. (42/6) (Kubbealtı Lügatı) 

vācibāt: (Ar.c..) Vâcip olan, yapılması gerekli şeyler. (42/12, 104/23) (Kubbealtı 

Lügatı) 

vācibe: (Ar.is.) Yapılması gerekli olan. (11/7, 45/19)  

vācibü’l-ihtimām: Özen gösterilecek şekilde yapılması gerekli şey. (48/17) 

vāfį: (Ar.sf.) Yeter, kafi, elverir. (12/9, 51/15) (Kubbealtı Lügatı) 

vāḳiǾ: (Ar.sf.) Olan, vuku bulan. (2/18) (Kubbealtı Lügatı) 

vaķǾa-i nā-meǿmūl: Beklenilmemiş olay. (25/11) 

vaķt-i merhūne: (Ar.b.is.) Beklenen çağ ve zaman. (21/7) (Devellioğlu Lügatı) 

vareste: (Far.sf.) Kurtulmuş, halas olmuş. (56/13, 87/22) (Kubbealtı Lügatı) 

vārid: (Ar.sf) Gelen, vasıl olan, erişen. (50/12) (Devellioğlu Lügatı) 

variŝ-i salŧanat: Sultanlığın varisi. (29/16)  
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variyet:  i. (Türk. var ve Ar. yapma mastar eki -iyyet ile variyyet)Varlıklı olmak, 

Servetli olmak. Zenginlik. (22/9, 32/1) (Kubbealtı Lügatı) 

varŧa: (Ar.is.) Uçurum, kuyu gibi derin yer, çukur. (16/8, 44/6, 65/10, 74/22, 

84/22, 95/13, 98/10, 99/23) (Kubbealtı Lügatı) 

varŧa-i helāk: Helak uçurumu. (99/23-100/1) 

varŧa-i hezem ü perįşāniyyet: Perişanlık ve helak etme çukuru. (65/10) 

vāsıṭa: (Ar.is.) Bir işin gerçekleşmesi için gerekli olan şey, kullanılan nesne, âlet. 

(3/22) (Kubbealtı Lügatı) 

vāsiǾ: (Ar.sf.) Geniş. (36/23, 37/18, 40/1, 40/2) (Kubbealtı Lügatı) 

vāżıĥ: (Ar.sf.) Şüphe bırakmayacak şekilde açık olan, açık seçik, apaçık, âşikâr. 

(56/21, 68/9, 80/3) (Kubbealtı Lügatı) 

vażǾiyye: Koyma, konulma. Ortaya koyma, düzenleme. (22/9, 22/21) (Kubbealtı 

Lügatı) 

vech: (Ar.is.) Yüz, çehre, tarz. Sebep, vesile. (7/20, 10/10, 11/16, 15/7, 15/13, 

16/8, 16/16, 23/8, 23/14, 29/15, 31/3, 32/12, 33/19, 33/19, 34/1, 35/4, 39/11, 41/5, 

42/3, 45/15, 50/8, 50/8, 51/6, 52/21, 56/15, 60/6, 61/8, 61/13, 62/16, 65/11, 66/12, 

67/15, 69/7, 69/18, 70/10, 70/15, 73/15, 76/13, 76/19, 77/3, 77/8, 79/14, 80/17, 

80/22, 81/2, 81/4, 81/17, 82/2, 82/17, 83/5, 83/17, 86/21, 87/10, 88/4, 88/20, 89/1, 

89/18, 90/21, 91/6, 91/21, 92/9, 92/9, 92/14, 94/6, 96/5, 96/18, 99/3, 99/7, 99/20, 

100/22, 108/8, 104/22, 105/17, 105/19, 106/3, 109/6, 109/19) (Kubbealtı Lügatı) 

vedįǾatu’l-lāh: Allah’ın emaneti. (27/18) 

velįǾahd-ı devlet: Devletin şimdiki hükümdardan sonraki sahibi. (29/16) 

verā: (Ar.is.) Öte. Başka taraf. Arka, geri (13/19, 16/2, 39/16, 51/4, 53/10, 60/5, 

64/21, 67/9, 67/17, 68/17, 71/2, 71/13, 71/20, 74/10, 74/21, 75/22, 77/20, 78/3, 

81/18, 88/9, 93/8, 97/8, 99/20, 100/2, 101/16, 101/21, 102/1, 103/11, 108/2, 

108/20) (Kubbealtı Lügatı) 

vesįle-i ĥüsn: Güzellik vesilesi. (70/21)  



273 

virād: (Ar.c.) Güller. (56/17) (Devellioğlu Lügatı)  

vird: (Ar.is.) Belirli zamanlarda manevi bir görev olarak düzenli şekilde okunan 

ayet, esma-i hüsna veya dualar. (28/19) (Kubbealtı Lügatı) 

vuḳūǾ: (Ar.is) Olma, meydana gelme, husule gelme. (6/17, 6/17) (Kubbealtı 

Lügatı) 

vücūh: (Ar.c..) Yüzler, çehreler. Bir memleketin ileri gelenleri, eşraf. (11/21, 19/6) 

(Kubbealtı Lügatı) 

vürūd: (Ar.is.) Gelme, erişme, ulaşma, varma. (15/17, 36/15, 59/9, 65/6, 67/18, 

74/3, 78/7, 78/20, 79/12) (Kubbealtı Lügatı) 

vüsǾat: (Ar.is.) Genişlik, bolluk. (40/2, 67/3, 73/3) (Kubbealtı Lügatı) 

Yy 

yaraşdırmaķ: Uygun düşürmek, uygun görmek, yakıştırmak. (34/1) (Kubbealtı 

Lügatı) 

yedd-i taśarruf: Sahip olma, sahiplik. (12/6) (Kubbealtı Lügatı) 

yesįr: (Ar.sf.) Kolay, az. (72/23) (Devellioğlu Lügatı) 

yılıķ: (s.) Çarpık, eğri. (28/3) (Kubbealtı Lügatı) 

Zz 

żābiṭān-ı ricāl-i cihādiyye: Savaş subayları. (3/14) 

żābiŧ-i aǾžam: Büyük koruyucu. (110/2) 

żabŧ u rabŧ: Disiplin, asayiş, düzen. (26/15, 29/23) 

ẓāhiren: (Ar.zf.)Görünüşte, görünüşe göre. (6/21) (Kubbealtı Lügatı) 

żāǿiǾ: (Ar.is. ve s.) Kayıp, yok olmuş, elden çıkmış şey. (48/11) (Kubbealtı Lügatı) 

żaǾįf: (Ar.sf.) Zayıf, güçsüz. (14/13)  
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zāviye: (Ar.c.) Köşe. (52/5) (Devellioğlu Lügatı) 

zāyid: (Ar.sf.) Artan, fazla, artık. (27/2) (Kubbealtı Lügatı) 

żāyiǾ u telef: Kaybetme ve yok etme. (72/9) 

źeħāyir: (Ar.is.) Erzaklar, zahireler. (19/14, 36/6, 36/15, 36/16, 36/19, 53/18) 

(Kubbealtı Lügatı) 

zevāl: (Ar.is.) Yok olma, yok dilme, ortadan kalkma. (12/4) (Kubbealtı Lügatı) 

zevāl-peźįr: (a.Far.b.sf..) Geçici olan, sona eren. (14/2) (Kubbealtı Lügatı) 

żılǾ: (Ar.is) Kenar, kaburga kemiği. (95/22) (Kamus-ı Türkî) 

zırħ: (Far.is.) Savaşlarda silah darbelerinden korunmak için giyilen, demir veya tel 

levhalardan, köseleden yapılmış giyecek. (28/20) (Kubbealtı Lügatı) 

żıyķ: (Ar.is.) Daralma, darlık. (59/23, 72/14, 72/16, 73/3, 85/2) (Kubbealtı Lügatı) 

żıyķ-ı memerrį: Dar geçit. (59/23) 

źikr-i sebķat: Zikri geçen. (59/22) 

zįr-i iŧāǾat: Emir ve itaat altında olan. (20/6) 

žuhūr-ı melĥūž: Olabileceği düşünülenin ortaya çıkması, görünmesi. (17/23) 

žuhūr-ı nāgehān: Ansızın ortaya çıkan. (68/11) 

żuǾm: (Ar.is.) Zan, bâtıl zan, boş inanç. (63/10) (Kubbealtı Lügatı) 

źül ve ĥaķāret: Alçalma ve aşağılama. (27/19) 

zü’l-vecheyn: İki yüzlü, iki taraflı, iki tarafı da kullanabilen. (16/8) (Kubbealtı 

Lügatı) 
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ÖZEL İSİMLER SÖZLÜĞÜ 

Aa 

Ǿacemistān: (Ar. Ǿacem ve Fars. Yer bildiren –istān ekiyle Ǿacem-istān) Acem 

ülkesi, İran  (27/13) (Kubbealtı Lügatı) 

alamanya: (Coğ.) Almanya.  

alaŧaġlar: (Coğ.) Kayseri, Niğde, Adana illeri arasında bulunan dağ sırası. (36/10, 

36/13, 39/3)  

anaŧolı: (Coğ.) Anadolu, Türkiye. (36/9, 38/20) 

anŧalya: (Coğ.) Günümüzde Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi sınırları içerisinde yer 

alan bir il. (36/20, 36/20)  

avusterlitz muharebesi: Napolyon Bonapart'ın kesin zaferi ile sonuçlanmış ve 

Napolyon Savaşları'nın ilk muharebesidir. Savaş Çek Cumhuriyeti'nin Moravya 

eyaletindeki Austerlitz kasabasında olmuştur. Bu savaş taktiği halen modern 

savaşın en iyi taktiği olarak kabul edilir. (15/21) 

avusturya: (Coğ.) Orta Avrupa’da bulunan bir ülke (11/4, 13/19, 13/20, 14/2, 15/9, 

15/19, 15/22, 16/6, 20/3) 

Bb 

bohemya: (Coğ.) 1918’e kadar Avusturya’ya ait olan şimdilerde ise Çek 

Cumhuriyetinde yer alan bir bölge. (13/20) 

brusya: (Coğ.) Prusya. 1713-1867 yılları arasında kendisine Prusya Krallığı adını 

veren Alman Devleti anlamında kullanılır. (27/3) 

burġonya: (Coğ.) Fransa’da bir bölge adı (20/3) 

Ee 

elba: (Coğ.) İtalya’ya bağlı bir adadır. (16/1)  
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Ff 

filipos: M.Ö 359-336  yılları arasında yaşayan ve M.Ö 359-336 yılları arasında 

Makedonya Kralı olan asker. (27/10) 

françe: (Coğ.) Fransa  (11/5) 

fransız: Fransa halkından olan veya bu halkın soyundan gelen kimse. (16/1, 28/19) 

Hh 

ĥabeş: (Ar. is.) Günümüzde Etiyopya olarak adlandırılan eskiden Habeşistan 

denilen yerin halkından kimse. (16/19) 

ĥabeş memāliki: (Ar. is.) Günümüzde Etiyopya olarak adlandırılan ülkenin geçmiş 

dönemlerdeki adı. (16/19) 

İi 

ingilizlü: İngiliz (10/23) 

įrān: (Coğ.) Güneybatı Asya’da bulunan ülke. (16/20) 

iskender: M.Ö 356-323 yılları arasında yaşayan ve M.Ö 336 -323 yılları arasında 

Makedonya Kralı olan asker. Büyük İskender (27/10) 

italya: (Coğ.) Güney Avrupa’da büyük oranlar İtalya Yarımadasında bulunan ülke. 

(16/5) 

izvicre: (Coğ.) İsviçre. (20/3)  

Kk 

ķazaķ: Kazakistan Cumhuriyeti’nde ve dağınık olarak Özbekistan, Batı Sibirya, 

Türkmenistan, Volga boyu, Çin ve Moğolistan’da yaşayan Türk boyu ve bu 

boydan olan kimse (28/21) (Kubbealtı Lügatı) 

ķonya: (Coğ.) Günümüzde Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde bulunan il. (36/9, 

36/18, 36/21, 39/4, 74/9, 74/10, 75/13, 78/11)   
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ķuŧuźof: Rus asker, devlet adamı. 1760-1813 yılları arasında Rus ordusunda görev 

yapmıştır. 1812 yılındaki Napolyon’un Rusya seferinde, Fransızları geri püskürten 

Rus mareşaldir. (15/7, 15/14) 

Mm 

makidonya: Makedonya (27/12) 

mıśriyye: Mısır (38/23) 

Nn 

napolyon: Fransız Asker, devlet adamı. Birinci Napolyon olarak 1804’ten 1814’e 

kadar Fransa İmparatoru. (13/17, 13/21, 14/1, 14/5, 14/7, 15/14, 15/22, 16/15, 

16/22, 27/7) 

Oo 

oder nehri: (Coğ.) Çek Cumhuriyeti’nde doğarak Avrupa’nın kuzey kesimindeki 

ovaları sulayarak Baltık Denizi’ne dökülen nehir.(13/20) 

Pp 

prusya: Bkz. Brusya (27/14) 

Rr 

rusya: Kuzey Avrasya’da bulunan bir ülke.  (11/2, 13/19, 15/7, 15/21, 16/21, 20/5, 

27/3, 27/14) 

rusyalu: Rusya Devletine bağlı olarak yaşayan halka verilen ad. (20/5) 

Ss 

śaķsonya: (Coğ.) Almanya’nın doğusunda yer alan eyaletidir. Başkenti 

Dresden’dir. (15/23) 

sille: (Coğ.) Günümüzde Konya’nın Selçuk ilçesine bağlı bir mahalle. (75/15) 
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Tt 

tataristan: (Coğ.) Kavimler göçünden önce İskitlerin yaşadığı coğrafya için 

kullanılan isim. (16/20) 

turan: (Coğ.) Eski dönemde Orta Asya bölgesindeki Türkistan yerine kullanılan 

terim. (16/20) 
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ÖZ GEÇMİŞ 
 

KİŞİSEL BİLGİLER 

  

Adı Soyadı    : Ömer ZEYLEK 

 

Doğum Yeri ve Tarihi   : Tokat / Turhal 01.07.1981 

 

EĞİTİM DURUMU 

  

Lisans Öğrenimi  : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (2000-

2004)  

 

Yüksek Lisans Öğrenimi  : Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Türk Dili 

ve Edebiyatı Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans 

(2005-2006)   

 

Bildiği Yabancı Diller   : İngilizce 

 

BİLİMSEL FAALİYETLERİ  

 

Makaleler  

-SCI     :  

 

-Diğer     :  

 

Bildiriler  

-Uluslararası    :  

 

-Ulusal    :  

 

Katıldığı Projeler   : 

  

İŞ DENEYİMİ  

 

Çalıştığı Kurumlar ve Yıl  : Kara Harp Okulu-Ankara 2016 (halen devam) 

      Maltepe Askerî Lisesi-İzmir 2009-2016  

      Başkent Güvenç Dershanesi-Ankara 2003-2009 

       

İLETİŞİM  

 

E-posta Adresi    : omerzeylek60@hotmail.com 

Telefon    : 05300660707 

Tarih     : 


