
nişin ". Bazı Arapça kelimelerin karşı

sına . o kelimenin herkes tarafından bi
lindiğini belirtmek için. sadece f "w .. 
harfi (= maruf) yazılmış , başka bir açık
lamaya gerek görülmemiştir. Pek çok 
Arapça kelimenin manasını açıklamak için 
yanına "hilafu ... " yazılarak onun zıddı 

olan kelimeden faydalanılmıştır. Mesela 
batın: "Hilafü'z-zahir"; eymen: '"Hilafü'l
eyser"; eyser: "Hilafü'l-eymen". 

Abdullah Kesteli'nin Mirkatü'l-luga·
da kullandığı Türkçe, XVI. yüzyıl Türk
çesi 'dir. Eserdeki TürkÇe metnin fone
tik ve morfolojik özellikleri ile kelime 
hazinesi, o devir Batı Anadolu Türkçe
si 'nin dili hakkında bir fikir vermekte
dir. Mesela yuvarlak sesli olan bazı keli
melerin düz sesli şekilleri de kullanıla

rak ses uyumuna riayet edilmiştir : ka
pu ~ kapı (bk. vukne, zafire); demür 

demir (bk. vats); yasduk ~ 
yasdık (bk. visad, visade gibi) . Bu örnek
lerde hem yuvarlak hem de düz sesli 
olan kelimeler. Beylikler ve ilk Osmanlı 
devri Türkçesi'nde imiada daima yuvar
lak olarak gösterilmiştir. Üçüncü· tekil 
şahıs iyelik eki Osmanlıca'nın son za
manlarına kadar sesli uyumuna tabi ol
mamış ve imiada daima +ı 1 +i şeklin
de yazılmıştır. Fakat Mirl!-atü'l-luga'da
ki bazı örneklerden bu genel kaidenin 
daha çok imiada geçerli olduğu . konuş

ma dilinde ve hatta halk diline yakla
şan metinlerde bu kuralın istisnaiarına 
rastlandığı anlaşılmaktadır. Mesela su
yu çok kuyu (b k. 'aylem); otu yanmış yir 
(b k. m ereüzel; su yolu (b k. tila ') 

Mirl!-atü'l-luga'nın Türkçe metninde 
bugünkü yazı dilinde kullanılmayan pek 
çok kelime vardır. Mesela azırgamak: 
"Azımsamak. az ve ehemmiyetsiz gör
mek" ; biniv: "Binme" ; biti: "Senet, bel
ge"; çönge: " Kütleşmek, kes m ez hale 
gelmek"; dörden dörden: "Dörder dör
der"; dutruk: "Ateşi tutuşturmak için 
kullanılan çörçöp"; sağu sağmak: "(Öiü
nün iyiliklerini sayarak) Feryat etmek, 
ağlamak. ağıt söylemek". 

Mirkatü'l-luga'nın yazma nüshala
rından en önemlileri. istanbul Üniversi
tesi Kütüphanesi (TY, nr. 400 1941 1 
15351; nr. 2959 1950/ 1543 1; nr. 440 
1954/ 15471 ; nr. 3482 1960/ 155 2!). Süley
maniye Kütüphanesi (İzmirli İsma il Hak
kı, nr. 2863 1946 / 15391 ; Harput, nr. 280 
1947/ 15401; nr. 5261 1955 / 15481; Fatih, 
nr. 5260 1956/ 15491; Ayasofya, nr. 4766 
19591 155 1 ll. Viyana Kütüphanesi (b k G. 
Flügel, 1, 11 8, nr. 11 3 1946/ 1539!) veBer
lin Kütüphanesi'ndeki (Staatsbibl. , MS Or. 
Ouart, nr. 977 1964 / 1557J) nüshalardır. 

Yakın zamana kadar üzerinde müs
takil çalışma yapılmamış olan Mirl!-a-

tü '1-luga hakkında 1983 yılında bir dok
tora tezi hazırlanmış, fakat henüz ya
yımlanmamıştır. Bu tezde "Arapça-Türk
çe Sözlük" (s. 58-450) ile "Türkçe-Arapça 
Sözlük" (s 451-568) başlığı altında iki 
ayrı kelime listesi verilmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 
Keşfü 'z.zunün, Il , 1657 ; G. Flügel, Die ara· 

bischen, persischen und türkisehen Handsch· 
ri{ten, Wien 1865, 1, 118·11 9, nr. 113; 1\a.mQ· 
sü 'l·a'ltim, V, 3859; Hediyyetü'l· 'ari{fn , 1, 475; 
Bursalı M. Tahir. Aydın Vilayetine Mensup Me· 
şayih, Ulema, Şuara, MüuerrihTn ue Etibbanın 
Teracim-i A huali, istanbul 1925, s. 67; Osman· 
lı Müelli{leri, 1, 358; Tarama Dergisi, istanbul 
1934, !, 57 ; Hanna Sohrweide, Verzeichnis der 
orientalischen Handschri{ten in Deutschland 
(VOHD), Teil 5, Wiesbaden 1981, s. 195; Abdül 
Gaffar, Mirl<:atü 'l·luga (doktora tezi. ı 983. iü 
Ed. Fak). s. 578. r:;;;,1 
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ABDULlAH KIRİMİ 

(ö. 999 / 1591) 

Osmanlı hattatı . 
_j 

Kırım'dan geldiği için Kırimi nisbesiy
le anılmıştır. Yazıda hocası Şeyh Ham
dullah'ın torunlarından Derviş Mehmed'
dir. "Şeyh vadisi"nde yazı yazmaya baş
ladı ve büyük bir şöhrete kavuştu. Bu 
arada sülüs-nesih yazılarında yeni bir 
üslüp denemesine girişti. Sonunda mu
vaffak olamadığı gibi eski üslübunu da 
bozdu. Gülzar-ı Savtib'da ölümüne ya
kın tanburunu kırarak tövbe ettiği bildi
rildiğine göre. müsiki ile de meşgul ol
duğunu söylemek mümkündür. Son za
manlarında mezarını yaptırıp taşını dik
tirdiği , taşın üzerine tarih olarak yan ya
na iki dokuz (99) yazdığı. soranlara da. 
"Talebelerimden bir dokuz daha yazacak 
bulunur" dediği rivayet edilir. Bu taş 

Edirnekapı Mezarlığı'nda iken hasara 
uğradığından Türk ve İslam Eserleri 
Müzesi'ne kaldırılmıştır. 

Abdullah 
K ı rimi' nin 

Türk-islam 
Eserleri 
Müzesi'ndeki 
mezar tası 

ABDULlAH LEBiBA 

Abdullah Kırimi hattıyla bir ketebe sayfası 

Abdullah Kırimi'nin üçte ikisini yaz
dığı ve önde gelen talebelerinden Em
rullah Efendi'nin tamamladığı . muhak
kak hattıyla bir En 'am- ı Şerif. İstanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi 'ndedir (AY. nr. 
6763) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Müstakimzade. Tuhfe·i Hattatın Jnşr. ibnü
lemin Mahmud Kema l), istanbul 1928, s. 289 ; 
Nefeszade İbrahim, Gülzar·ı Sauab (nşr. Kili sli 
Mual li m Rifat), istanbul 1939, s. 58 ; Suyolcu
zade Mehmed Necib, Deuhatü 'l·küttab (nşr. Ki
lisli Muall im Ri fat) , istanbul 1942, s. 106. 
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~ M. UGUR DERMAN 

ABDULlAH b. KÜLIAB 
( y~ J. .11..1.:-'-) 

(bk. İBN KÜLLAB). 

ABDULlAH LEBIBA 
Taylesanlzade Hafız 

El hac Abdullah Efendi 

XVIII. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış 
Osmanlı tarihçisi ve kadısı. 
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_j 
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_j 

Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak 
tesbit edilememektedir. İstanbul'da 
doğdu. Babasının adı Şeyh Tayles~ni 
Mustafa'dır. ilmiye mesleğine intisap 
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