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Dîvánü Lugáti't-Türk çah~malanna Ylllanm veren

$inasi Tekin ve Gönü/ Tekin 'e

Saygtlanmzzla...



SUNUj

Kitdbu Drvdnî Lugdli't-Turh elyaamasr halen lstan bul Millet Kûtuphanest'ndc sak

lanmnktadir ve söz konusu eserin rek kopyasidir. Kalm ve soluk-san msi. esasen

aharh olan kägidm ûzertnde yrllarm etki leri açik kahvereogt leketer olarak g örcl

rnektedir. Kuap 319 folyodan olu su r. Folyolann onslama geni sligi 239x165 mm'd ir

ve her bir sayfadaki orralama yazl alam 175xllS mrn'dir. Folyolar kesilrnis. bantla

onanlnus ve haua eski tip. siyah ctlde slgmasl için banlan karlanrmsnr. Her bir

sayfa boyunca onyedi saur vardit. Oldukça rabat okunacak biçimde isrins äh [kopya]

ed ilmis nû sha, eksiksiz olarak harekelcndmlrrüsur: ki bu da harekelcrin, upki bazr

tashihler gibi n äsih'tn lkopyeo l degil daha sonraki brr elin esert oldugunun kam

nd rr. Aynca sayfa bosluldan boyunca , bir dizi elden çikma, pek çok serh ve häs iye

[açrklama ve nor] bu lunma ktad rr. Takdim sayfasmda. özgûn metne dahil olmaya n.

ama nüshayi yazan el taralmdan yazrluus uzunca bit not vardrr. Bu kerebeye gore

yazar [Käsgarh Mähmud] elyazmasim 466/1074 yihnda [büyük bir olasibkla bu

469/1077'nin hatah yaahsrdrrl bin rrnis ve elimizdeki metin, bu elyazmasmdan

664/1266 yihnda istinsäh ediluustir.

Elyazmasi mn yüzyd basi nde Ali Emiri tarafmd an bu lunup, krymet bilir bir bas
sastyerle dege rlendtnlmestnden soma Kilisli Rifat ü ç ciltlik bir Divdn basar (1917

9); bu edisyon bir elestirel çahsrna ntteltgtnde degüdt r ve daha çok yrpranrrus el
yazmasmdan ta rihe düsclen bir nor nneh gtndedtr . Daha soma Carl Brockelrnann ,

tamamen Kilisli Rifat çahsmasma dayanan bir sözlükçe basar (1928 ) ve bu cahsma

da , kaynak aldigi çahsrnanm kusur lanndan ve ayrtca bir takrm yazlrn yanhsr ve ha

tah gendermeden rnuzdaripnr. Bestm Atalay'm üc eiklik Türkçe tercümestyle Divan

çahsmalannda dey bir adrm anhr (1939-41 ); bunu "Trpkibastm" (1942) ve "Dtztn"

(1 943) cahsmalan izler. Atalay edisyonu eksiksiz ve yóntemli bir cahsmanm ese
rtdir ; ancak bazr noktalarda özgan metinden oldukça aynhr ve asm yorum Icertr,

"Tipkrbastm" elyazmasmdaki serhlert ve bastyelen dis lar ve cogu yerde ackca Ki

lisli ~disyonunu takip eder. Üzerinden altmisbes yil geenkeen som a bu çahsma ge

rek dil gerek y öntem gerekse de biçim olarak yctersiz kalmaktadir ve yeni bir

Turkçe cahsmanm yapdrnasi kaç irulmaz ve gereklidir - ki Kabalcr edisyonu da bu

arnaçla bastlrmsnr. Daha soma Mutallibov, Atalay edisyonuna dayanan uç cildik bir

Öabekçe tereurne olusturur (1 960-63). Sovyet Bilimler Akadernisi Diván'daki turn

sözcükleri içeren bir "Eski Tû.rkçe SözlügûM basar (1969) ; burada da almular e1yaz

masmdan ziyadc Atalay'dan yapllmaktadlr. Divan çah:;;malarmdaki ikinci önemli

adtm Sir Gerard Clauson' un KLügat-tdlr (1912.). Tlpktbaslrn uyannca metni ele alan

Clauson, Arapçaslyla birlikte ana maddelerin tamamllll sumnak ve sózeuklerin
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söalaluc g örülen dcgtsfk biçimlc rini vc sözlakte kaç kez amldrkianm goste rmek

için çaba sarf eder. Ama her seyden önemlisi ranhsel kamtbr ve kosu t çahsrnalar

araohgiyla dogru söyleyislere ulasma gayreu içine ginnekte ve kendinden ónceki

çahsmalardaki hatalan düaeltmekredir. Ancale hu çabasmda her açïdan basanh

olamaz, ozellfkle eksik elmu ve haralt çeviri sorunlan yasar; yine de eserdekt sóz

Iûkbihmsel ma lzemeye dair dusünmek için ufuk açtci olmustur. Eserin ûzerine dü

sen bunca tsiktan soma aftik onu tamamen aydmlatacak cahsrnay. yapmanm vakti

gelir; bu, bir yandan önceki çahsmalarm dogrulanm benimseyecek, d iger yendan

de onlardaki yanhslarla hesa plasacak ve boylece dogru okunus, anlam ve tzaha ula

sacak bir ese r olmahdu ve olur da. Saym Sinast Tekin ve Gönül Tekmän editörlü 

gonde hazirlanan vc Robert Dankoff/lames Kelly ortak çahsmasi Compendium of the

Tumic Dialcels , 1982'de yayimlamr : bu, öncekt cahsmalan btr potada criten ve

kendi óegü n çcvir isi ve yön temiyle kusursuzlasan görkemli bir eserdir Dipnotlan ,

sunumlan, açrklamalan ve dizinleriyle bu çahsma tüm tarnsmalan, ónerilen, oiasi
okumalan ve Divdnu Lugàfi't-Turk'ün yetkin bir çevi risini ok uyucuya sunar.

DiwÎn'l Türkiyeli okurla tekrar bulusturmak arzusu içine giren Kabaict Yaymevi,

17 Eylül 2004 'te ararmzdan aynlan degerh hocarma Sinast Tekin'in ellennde sek tl

lenmts bu çalismadan baskasint kendine rehber olarak alamazdi. Hem akademik yet

kinligiyle göz doJduran hem de yeni bir Türkçe cevtn için açtklayrcr ve yarrhmcr

uitel ik te olan bu çahsmay i merkcze alarak ve Besim Atalay tercömestyle kiyaslaya

rak sóz konusu çevir i, uyarlama ve düzenleme cahsrnasi gerceklesnrûdt. Ozgün

eseri ola bildigtnce an lasihr bir biçimde sunma gayreuyle hareket eden arkedaslar

bu ama çla soalukte hem eski tert ip i koruyor hem de yeni bir dazenle sözcuklen su

nuyor. .Eski dilin verdtgt sürsel lezzen bozmama gayretiyle (bazen sözc aklen ben

zer Arapee denkleriyle karsilama pahasma) yapilan çevir i, cagdas dilbilim kavram

lanm ve Arapça dilbilgist terimlerini me tnln temde eksiksiz bir biçimde sunuyor.

Hikáyeler izahlar, hadlsler, rnitle r ve hikmetli sozler edeb t duyum önplanda tutu

lacak biçimde okuyueuya takdim ediltyor.

Blbene Dfvanu Lugati't-Türk'e dair ve ortdan hareketle yapilacak çahsmal ar için

bu b ir son no kta degil: elde kt malzemenin zeng inligi pek çok yen i -banlan ûzerine

h äla sürcn çah?malardan haberdar oldugumuz- ed isyona imkan vereeek eórner tlikte

Bu konuda çah~ml';; ve çah.;;an 'herkese minnettar kalarak sizlere bu eseri sunma k

benim için bir gurur kaynaglun . lyi okumalar!

Prof Dr. Aykut Kazanogi!
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YAYINCIN IN NOTU

Çe\'iri, uyarlama ve du zenleme asamalan boyunca özgun esere baghhk ve açrklay mhk on 

planda unulrnug ur Bu amaçla modem okayecu lçin kullamssiz olan Arapça Iagn rentbr u}'a

nnca kurulmus öagün biçim içinden b irç özeme gidilmis VI' knap iki bölcm uaen ne msa edn

mtsnr. Ki fllbl.l Dlvltni 1.llgltti't-Tûrk metni Arapça dilbilgisine ait sözcûk ózelhkle n uyarmca snur

lan çi.zilmi~ sekiz kitaptan olusur; her kitap, sozcagen içerdigJ had sayismaznuehgme gOre ku 

rulan çe~itli vezinlerle bellrlenen alt bolurntere aynlnl1'Sm: söacukler ve rarumlan bu bolomler

boyunca siralan rms ve dilbilgi.~i açiklamalan bu alt bölarnlenn nitelikleri uyannca VI' yeti gel

dikçe vertlmisur. 8u duaen içinde sözcuklere VI' açrklamalara ulas mak eerdur. Biz kuabr iki

bölurne ayerrhk VI' önce özga n meundekt strayla sözcuklen VI' açtklamalart sunduk: bu bölum

bc yunca seree k tarumlamas t yaprlmarrus ve giriSten kelebe sayfusma kadar metnin d önu m

noktalart (gi ri~, klta p baslan, alt bo lümler, vezinler , rûteliksel aymnlar. raadde baslan VI' açrkla

malar) aynen sunulmusrur [bk z. s, 11-1261. lkinei bölnm ise çagdas bir soalek goruncme arz

etmektedir VI' söecckler VI' tammlan A'dan bas layarak Z'ye ulasacak biçimde srralanrnaktadrr

[bkz . s. 127.7201 . Sözcüklerin ve ömek kullammlann yazrrmnda Sinast Tekm/C önnl Tektn edl

tö rlugunde yaprlnus Robert Dan kolTljames Kelly çahsmasrmn çevnyan sistemi ne [bkz. s, 81

sadrkkalmrrus, aynca Besim Aulay çevinsi de bu anlamda taranrtusnr, bu y óndekt çabarruzm

hareket noktast öag ün memt mudahale su akrarma gayretidir; aynca eger açrkla rna/tamm b ö

lumlen ictnde aym zamanda sözlükre bir madde olan btr sözcük geçerse bu koyu fom la, ege r

cevnyazryla kullamlmast daha munasip olan bir sözcak gecerse bu da uahk Iontla yazllm1.$tIT

Yine bir mad de [sozcük] için tamm, ornek VI' degtsik seslenm fontdegtstmlenyle anlasthrkïhn

rmsur . Dilbilgisi kavramlan Arapçaya aitse -tammlan aynnnh venlmek kosuluyla- 0 dildekt bi

çimlertyle VI' gen kalan lan ise modem dilbilim ren mlenyle karsilanrrusur; b utun bu kavramlar

knabm sonu ndaki sózlûkçede, tamml anyla birlikte bulunabihr (bkz. s, n lJ _ Knapraki Ku r'än

ahnnlan, hadisle r VI' Arnpçamn klasiklesm ts ~iirleri -cevtrtlenyle birli kte- özgc n dillerinde bna

kihms, aynca ban sózcok lammlannda gerek lam ka~Lhk sa~lama gerekse dl' günümO z Tu rk

çrsmde MI;1 kullamlan \ '1' okuyucuya lamdIk gelebilecek SOzciikleri anma gayre tiyle Arapça

biçim\er de bLrnkl\ml$llT.

J<abalcl Yaymevi Au pça konusundaki yardimlan için Mehmet Dalklllç'a, sUndu~u çah~l11a

onaml lçin MUSIara Küpü~~lu'na , tenkid \ 'C tedblrleri lçin Ergun KocabIYlk'a. destegi için

Roben Dankoffa VI' turn emegi geçenlere mÜI~kkird i r.
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Bi~K

YAZAÇI.AA

ng
k, q (7)

ÇEKER

HARFlERl;

ÜNLÜLER; SESÇlL iMLER

medde

e1if

fetha

zamme

ye (e1if·i mansûre)

kesre

sükûn

te~dîd

Notlar:

ä, e

ä,e

a, e, ç

Ö,O,U,U

o,b, u ,ü

J, i, ~

1, i, ç

(Özel bir imle belirt ilmemi§tir)

(Katmerlenme)

-

I . pe. çim -ee G yazaçlanna nadiren rastlarur ve sesçil ir nler bnyuk bir olasmkla ózgü n esere

sonradan bir bask ast rarafmden eklenmistir .

2. Arapee çcvrtyaeda fdir; kitapta yalmzca bir soaeekte kullamlmakta ve burada da 1

olarak geçmektedtr: bkz. tüf

3, Bkz. hirinct not.

4. Arapça çevriyazlda h'dir; kitapta yalmzca bir söacukte kullarnlmakta ve burada da x

olarak geçmektedtr; bkz. xoc.

5. Arapee çevnyanda s'dir; knapta yalmzca sabràn sözcugünde (sabran'm gundelik

dildeki kullarurm sM 'la ~abran'dl r vurgusuyla) kullarulmakta ve burada da ~ olarak

geçmektedir.

6. Arapee çevriyazrda f dir; kitapta iki kez kullarulmakra ve buralarda da lalarak

geçmekted tr: bkz. su rî'gqur maddesi içindc wgnt, fogn i biçiminde ve tawgáç maddesi

içinde xilay , xl!ily biçiminde yanlrmsnr

7 Ru gerçek bir birlesik yazac dcgiJdir; óagün meun kopya eden kimse eylemligi -mdq

ola rak yazrrus. ancak ' 0 ya da bi r baskast bunu -mi'n'c çevirmek istemts ve bu yazaç

ortaya çikrmsnr. Bizim açrrmzdan bu durum yalruzca biJgi duzeyinde kalabilir, zira

biatm ktrabnmzda boylest bir yaraç göstenlmemistir.



Rahman ve Rahîm Dlan Allah'm Adlyla

__Yardrm O'ndandIT--

Cömcrtlikte d i açik, ihsanda rnerhametli Allah'a hamd olsun. 0 ki, en seghkh

lann hasta, b itabcti en kuvve tlilerin konusmaktan aciz olduklan bit dcvtrde, harani

He mubahr açikça belir ten aynnuh bir lzahla, Vahiyle birlik.te Ceb raû't Allah Yolu

nun yolcusu olan , Mursidt vc Kandilt yücelten Muhammed'e (Allah'm salet ve sela

rm onun, ailcsinin vc serefli neslinin üaenne olsun) gönderdt.

lmdi, kul Mah mud tbn el-Huseyin ibn Muhammed lel-Kasgartl der ki

Talih Güne$inin Türklerin Burcunda dogdugunu ve Ccnab-i Hakk'm Tûrk Ha

kanhgrm C ögun felekleri arasma verlestirdigini , onlara "Tûrk'' dedtgir u ve Ege

menlik verd igini, onlan cagm hakanlan yaplp dûnyaya hukrnctmenin dizginlerini

cllerine verdtgtni, onlan turn besenyetc memur eutgini , Dogruluga y önclmgim,

onlara kaulanlan ve onlar adina çabalayanlan güç\endirdigini böylece istedik leri

her seyi eldc entklennt ve çapulculann renlltgmden kurtulduklanm klrak cturn 

[ve anladrm kil akil sahiui her insan oulara kaulmahdir; akst balde on!ann ok yag

muruna maruz kahr En iyisi gönüllerini almak, kulaklanna egtlmek suretiyle on

lara vanasmak ve onlatla kendi dillerindc konusrnaknr. Hasnnlanndan btnst onla

n n tarafma geçerse, onu digerlerinin lustrundan kcrurlar: baskelan da onunla bir 

likte tltica edebilir ve bóylece köröluge maruz kalma konusundaki tüm korkular

bcnaraf olur.
Buh äräh Imamlar arasmdaki bir geventbr koynaktan ve Nisabur halkmm bi r

imammdan i$ittim : Her ikisi de asagidaki hadisi aktardi ve ikisinin de isnat zinciri

Resûlulläh'a (Allah'tn salet ve selanu onun uzerine olsun) dayenryor. Kiyamet alä

.metlcrtnden. ahir zaman azaplanndan ve Oguz Türklerinin ortaya çikistudan s öz

edtyordu . Dcdi ki: "Türklerin ltsanuu ögreern, çünkü onlann saltanan uzun sürecekrlr." Eu

hadis sahil'l. ise - vebáli boyunianna olsun- Tu rkçeyi ogrenmek dtni bir vectbedtr.

Eger sahih degilse , Ma'ri fet bunu gerektirir.

Onlann yasedigi sebirlen. boekman dolasurn ve Türk , Türkmën-Ogu x, Çigi\ ,

Yagma, Qlrqlz lehcelen n t ve manzumclcrin ögrendtm. Aynca bu di li en iyi ve en et

kili sekilde kon usanlardan, en cgtnmltlerden. soyu en kokl ü ktsilerden ve kargi sal

lama kta en beceriklikrden birisiyim. Tü rk kavimkrinden her birinin lehçesini mü

kemmelen ögrendim ve güzelce siralanml$ bir tertib içinde kapsamh bir kitapta

topladml

Bu kitabl Cenab-l Hakk't,an yardml dileyerek ve bàkî blan bir äbide, ezdi ve

ebedi bir hazine olmasl arzusuyla yazdtm ve buna Kitabu Dfwlni Lugati't ~Türh adm l
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vererck Kudsî , Nebevt. Imamï, H äsimt ve Abbcst stlstlesinde n. Álemlerin Rabb i'nin

vekili, Emiru'l-tnuminün'e, Seyhimiz ve Efendimiz Ebü'l-Käsun Abdulläh ibn

Muhammed el-Muktadt bt-Emnlläh'a adadun Allah onu ebedi Izzet ve salth bi r

hayat için da im etstn: h ük ümdarhgmm ternelint öyle bir izzetle saglamlasnrsm ki

eski devirlerin ihrisarru saraymdan eksik olmasm: rehberligin in derecesini öyle ni

metlerle yüksehsm ki, beseriyet . hayau onun cörnen elinden alsm. Onun rehberltgt

ugur ytldrzmm yc ldasr lyi Talih1e, oku bedefinden sasmayan Azirn'le, sanh zalere

kevusmus dostla ve rezil bir sektlde boyun egmts d usmanla taçlanstn. Mûslûmanlar

onun Gölgest, Cemëlt, Kudreti , lhsaru ve Sanmdan ilelebed mah rum kalmasin.

Arayan, kelimeyt dog ru yerde bulsun ve dileyen onu tahsts edilmts düaende gö

rebil sin d tye kitebi alfabeuk siraya g öre düzenledim ve mensur ve manzum cumle

lerle . atas özlertyle. hikmetli sözlerle ve zarif b ir lisanla donamm. Purüzl ü ye rler in i

~uzelttim, çukurlan m oyuklanm doldurdum, tek tek her kelimeyi uygun old ugu

yere koyarak ve onlan belirsialik ten kun ararak kuabm uzerinde yrllarca cabsurn.

Bu dilin her seyini ihüva edeeek biçlmde sekte kitap meydana geurdim.

1. Hemze Kirabl. Cenab-r Hakk'm Kitab i'ru b ir tsarer olarak ahp biz de kitabmuza

bó yle bastiyoruz [BaSI-ÛnlJila SozcLikler KitablJ.

2. SdlimKitabl [Içinde met Bulunmayan Sözcükler Kitabl}

3. MuzJafKitabl [Katmerlenmis SöZCLikier Ki tabJ) ,

4. Misd/ Kif.alJl IBasi medi (vav'hya da ye 'U) SOzeukler Kitab, ].

5. ZevätJi's-seldscKitabl lû, Yazaca Sahip (silJdsf) Só::cûk1a Kitab,J.

6. llvätû7-eroa'a KitabJ (Dón Yazaca So.hip (rubdt) 5özetlk!erKirabl).

7. Gunnt Kitabl IGcnizsilSOzCûkler KitabJI .

8. Ce'rnbeynt's-sahineyn Kitabl(Ûnsilz Ktimela i Ki/abl).

Her kit ab t iki bolurne ayirdim. Adlar ve Eylemîer ; öne adlan ardma eylemleri

koydu m ve onla n de kend i içlertnde bolümlere ve fasillara ayrrdim, [uzunluklartna

ve vem e göre] önce gelmest gereken. önce yaadrrn. Kitaplann ve bö lümlerin

bash klan ru seklt ifadeler olarak Arapçadan ald un , zira insan lar tctn bunlar

bildiktir.

Ashnda Kitabi, Haltl' in Kitdbu7-ayn'd.a sundugu çerçeve ûzerine msa etmeve.

böylece T(u k lehçele rtntn yanstaki iki ann birbirine ayak uyd urd ugu gibt Arapçaya

ayak uyd urdu gunu gösterme gayren tctnde hem kullammda olan hem de arnk rast- .

lanmayan kelimd eri bi tlikte anmaya niyet ent rn. Bu tertib ee k dam elranl o lab ilir

di. Bunu nla birlikte ~imdiki yapl , sözcüklere ula~maYI daha kolay kJldl gl için ama~

cma daha çok yakb~lyor ve insanlar genellikle bu nu tercih ediyor. DolaYlslyla yal

mzca kullamm da alan kelimeleri kaglda döktüm ve vecizlik saglama amaClyla eski

kelimeleri göz ardl ettim.
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Dlv ÄNÛLUGÁTl'T·TûRK

Kirapta bulunabilecek ve bulunamayacak s özcük tûrleri Ieleyen tabloda

vertlrnistir. b öylece Türkçe'deki kapsamlan bilme bilir .

anq erk(nehir) '"
aqur erw(JstabD v"'
qär kar (seic) m

qara kam (esved), v"'
ra'lQ yok

· rd'l kars ilasurma sonekt var

azuq ank (zdd) var

11'1 I1Z yok

qozi kuzu (hama1) '"
qîz k rz (cáriye) var

ZUjl yok

ZIY I'I yok

"Anlan ilk adim tutulacak yolu isaret eder;" bunlarla kryaslayarak d ön ya da da

ha çok harften [yazaç] mey dana gelenleri muhakeme edebilirsiniz .

Hafiflik ve vecizlik için b.u tertibi tercih ettim. Böylece hiçbir seyle mukayese

edilemeyecek bir kitap meydena getirdim . Terneller kati bir bietrode sunulan ilkeler

ve katdeler uyannca ku ruldu, böylece terkip mû nasip yolu ve ibret almacak terubt

takip edebildi . Kitap , içinde ciddiyetle arasurma yapmak isteyenlere bir rehber ve

onu a~lp ótesine geçmek isteyenlerin sadik tak ipçisi olaca kur; bu yolcu için açik bir

yol ve öteyc dogru tlerlemek için bir mer~ivendir .

Her bir lehçe için, konusmanm çesitli niteliklerinin bu ilkelerden boy vere rek

dallamp budaklandtgt ternel ilkeler tesis entm, zira iç tee geçerek yayi lrms olam

budamak hikmeun büyümestne artkan vertr. Kitaba rmlarm konusmalan ve beyan

lannda söyledikleri manzum cûmlelerden örnekler serptsnrdtm; aynca gerek sikm

nh gerek saadet dolu zamanlarda hikmetin tasryrcrsr olarak dik getirdikleri ve söy

leyenden aktarana geçerek kusaktan kusega miras kalan atasözkrinden örnekler de
sundum. Ayn ca çok tekrarlanan meselelen ve iyi bilinen Ifadcleri bi r araya genr

dim. Böylece kitap azami yetkinlige vc mckemmel safhga ulasu.

Allah bu gayretimde bana muvaffakiyet ihsan etsin . O'na inmat ederun . Allaha

Teälä'm öresinde Kuvver ve Kudret yoktur. 0 bize k áfi gelir ve himaye O'ndandir.

TÜR KÇE SbZLER VE YAZAÇLAR ÜZERiNE

Türk lehçelcrinde ku llamlan yazaçlar onsekiz ternel yazaçtan ibarettir ve bunlar

Turk yazrsrm meydana getir ir. Su ezberleticide [vox memoriael bir areda görulebtltr-

13
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Ier: ehuke leffe semec nazaq bedr-I ~ utiyye l'keroeso, dürdü(jün, çirkin, tohum, ya(jmunu

mevsirn"]. [Alfabcttk düzen temdel ayn ayn olara k ,u biçimde yazrhrlar :

" -, ..1:-- -"'" .- --'> .- -- ~F(w) X V z Q y K !!
~ --- ---. V ~ ""- --:! ~ C-M N 5 B J(ç) R s T L

Eu yazaçlar Arapçadaki [heca' duzenindeki] " b, t , t'ye tekabûl eder .

Aym zamanda yaztda Iarkblasunlmayan , ancak Iehçeler için elzem olan yedi

ikincil yazaç daha vardir. Bunlar tutesimsta be (sen be - p); bu dilde ender rasûan

sa da Arapçadaki cim; ze He sin'in eklemleme noktalan arasinda n söylenen ze (i);
Arapçadaki fe; gayn; kaf ile kefin eklemleme noktalart arasindan söylencn kef Cg);
gayn He kaf ya da nun ile kaf arasmda s öylenen genizs il kefdir (nl;) - Türk olmayan

birisi için bu s óylenmesi en zor yazaç ur. Bu ikincil yezaçlar ternel yazaçlann rektl

lerinde yazrlrr , ancak sesçtl noktalar ia ayrrt edilir.

Hiçbir Turk lehçestnde sunlan lsu Arapee yazaçlan] bu lamazsmtz: se; vurgulu

yazaclar. yani u. zi , sad, dal; bogazsil yazaçlar , yan i ha, hl, ayn. Her ne kadar

"baykuf anlamma geleeek btctmd e uhi s özcugü kullamlsa da özgün dilde bu sozcük
kefle l'igi blçimindedir - Qifç äq lehcest . Kençèk Iehcestnde incelik Crakik) söz konu

sudur ve üçakmak" an lamma geleeek biçimde çaha denir. Ve Ügözün suanrrasme'na da

uh denir - bu da öagün dile ait degildtr. Bunun dismda he, uzatmaya yönelik bir

biçim içinde [belli yanslrna ifadele rde ] görülebtltr. n itckim sahini cagmnak için tah

tah ya da tap cagrrmak için qurnh qurnh denir. Ancak mumazam konusma

dahilinde [he] asla góranrnea. Holen lehcestnde he'ye rastla rsimz, çûnkû bu Hint

kókenli bir dildir ve Kençèk lehçesinde de durum budur, çûnkû 0 da Türk kökenli

degild tr.

se yazmamz gerekirse Turk ze!'i (d ) için söz konusu olan biç imi ahp buna uygun

olan sesçil imi eklemelisiniz; benzer bir biçimde dàd için nokta layarak Ze! (d) ve

sdd için nokralayarak sin ku llaruhr. ha, ayn ve he için hrda kullarulan biçim kulla

mhr ve arzu editen yazaç uygun bir im koyu larak belirtihr , çûnkü bu yazaçlar

Arapcaya özgüdür ve Türk alfabes fyle yazrldïkla rmda 0 yazaçlann kahp lanna uydu

rulmalan gerekmektcdir: bu nedenle münasip d~en nokralar ve imlerle ayrrt edt

lirler.

Tüm yazaçlar bir araya gennldtgmde su ezberleuci [vox memoliae] içinde

yanlabtltrler:

avaha veseqe yanada manara beçera ~ atala .
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Bu yanrndaki ternel ilke. ege r s öyleytsre onun için bir vurgu yoksc [yam uzun

okunmuycrsa] he r fe!ha'mn la ya da e okutan üst ün imt] yazrda btr eli/Ie ilade

edilmesidir: onun için özel bir vurgu yoksa bere n zemme'ler [Q. 0, u, Û okutan ötre

imi] vcv'la ve bmun eesre'ler II ya da i ok utan esre imi] ye'yle ifade edi lir. Bu Arapee

ab ve ax sözcüklerinin kavram halmdekt yazlmma benzer; hede tbuke l"au sem oe

beoër"]. raeytu ebute I"Babanl gbrdüm ~ ] ya da merartu bi-ebi/;~e I"Babana ~radlm "]

'dersiniz - bu nla n ûnlû için brr yazaç ekleyerek yazarSllllZ IArap yazismd a ûnlû

uzannu çeher harjleri'yle göste riltr : e1ifiçin d, vav için l1,ye için f -çn] .

Kadim zemenlardan ahir zamanlara, Kasgar'dan Yukan Cin'e dek Tur k ulkesmtn

dort bir yanmda Hakanlar ve $u ltan lar Iermenlau ve mek tuplan nda bu yazl}'l kul

lannusur.

Aynca Tü rklerin konusmasmda iSba' lvenn gereknrdtg t için sözca ge bi r yazaç

ekleyerek ya eb yazaCI egerek uzatmak], imdle [ikt ses arasindan. asi l seslere dahil

edilemeyecek bir ses eikartmal. ûç ûnlû için îsmdm lbtr yazacm asi l sesct l imi ni

vurgulama] . söyleyiste sallibel [sert hk] ve riklw! [incehk ]. gunne lgeruzsillesnrmel ,

gentestl unsüz , ünlû-almayan iki ûnsûzün bir araya gelmest. kaf ve rlm'in

brrlesmest . be'nm mlm'e ve aun'un ldm'a d önusmest söa konusudur. Her biri yeri

geld iginde anlanlacaknr.

EYLEMD EN TÛR EYEN ADLAR ÜZERINE

Adla r iki cesuur: rüremts ve yalm. Eylemde n yap ila nlar , [eylem g övdelennel

oniki yaza çtan b iri eklen erek t üreult r. Yalm c lanlar ''1011Ç~ için qrhç ve "o k" için kul

lamlan oq s özcug ü gibid ir; bu tur adla r daha öre bir tahlili gerekurmea . Yalruzca

turerrus clanlar tahlil edilecektir. Dahasi bu ad lann bazilan hälä duyulmakta ve

kullamlmakt a olsa da bazrlanna artik rastlanrnamaktadrr, ancak bu n lar digerlenne

benzeulerek tureulebtltr. Aruk k ullamlmaz, rastlanmaz olam kitaba dahil etmedim

ve su andaki ku llammlara dayanan ilkeler terrun etüm, yine de benzetme esasma da
yanarak aruk rastlanmayan biçimler b unla rdan tûreulebilir.

Eylem g övdelenne su on iki yazaçtan biri [ya da btrkaçi ] eklenerek adlar elde

edtlir: tlif , te, cim, }"ln. gay", turesimstz kef (se n kej), kaf Ile kt/in eklemleme nok

talan arasindan söylenen utrestrnlt kef (ince kef - g), /dm, mlrn, nu" , vsv .

dij örnegt - bilgc: bilge sózcugu bildi: (bir seYI)biki sóninden tû remi~ti r. ógc: aka,

O9JlvegörrriJ?~,halI<Jl,ya5lf'ldMlbi".n;maverien lSIVan sözcûgû, Mi ntngni: 0, ûzeri.

re~sorTameseleyianladl ifadesinden tu remis.tir. Bir [ur ~yemek~e uva [uwa]

denir ve bu sözcuk uvill [uwdil : 0 , tw~ ufaladl sOzo.nden tûretilmisti r, çü.nkü. hu ye.

megin içine seker ufalamr.

dif çogu kez mlm'le birlikte kullamhr . kc!ome: perçem sözcügü kc!odi: (bir $eYI) kes

ti sözcügunden geli r, zica gözlerin önunu kapatmamasl için saçm bu klsml kesilir .
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Ve "sec ö çcscre" de brdi: (bir~) órdû s öaanden hareketle önne saç dentr.

u örnegi - qacut: birseveste ya da OOna tereer bir cerosreoe kovalame, tak ip söac ögc

qaçdr: kaçtl sözünden ra remtsnr. Ve Mbir giyim esves" anlammdaki k~fiI u t sözcugu

kedn: giyd sözünden getmekredtr.

dm omegt - kémeç:~ içine gömjlerek Wie" ya5S1 ecree sözcugu kömdi: (J:J)~

ya oe~ bir~ içine) gömdü sözunden ve sewtnç: sevoç söacuga de soomü: sevn:i

sözünden türemtsur.

~m öm egt - bili s: kendisi hakklnda maiumata sahipoIunun kimse sözc ügü b ûdt : (bir ~yi)

bilá sözûnden t üremtsnr. Ve "seves ve rrcceoee" anlammdaki ii ru~ foqu~ söacngu ar

dl: dövdU ve roqtdr: 'oU"du sözunden gelmekred tr.

gayn'm üç kul larurm vardtr :

1, Ad meydana geurmek için eylem k óklenne eklemr. "tema" olan bir seye ang

den ir ve bu a ndl neng: nesne temiz oIdu ifadesindcn gelir. "kuru" olan bir seye qurug

denir ve bu söacak qurtdr; kurudu s özünden r üremtsur.

2. Ver adlan yapmak için yalm adlara eklenir. Nitekim yaylig: yay\a, yaz otla9
sözcage kullaruhr; yiy - il::bahar- anlamma gelir ve bu söecage söa konusu anlanu

verecek btctmde gay Pl ekle nt r. Benzet bi r biçimde -~"a ql~läg denir; ql~ ~- anla

mmdadir ve eklenen gayPl söe konusu anlarm geurtr.

3. Tüm Türk lehcelertnde ara çsal adlar olusturmak için vcv'la bi rlikte eylem

koklerine eklenir. Nitekim -kenö:siyle bir~ eesseobi' alet-e verilen bir ad olan bfÇgu
sözccgu bu;dl : kesti sözûnden gelrnektedir. urgu neng: kendisiyle bir ~.......u.Y1 nesne

Hadest urdl [ürdr]: oövo ü söea nden tûremistir. Bu son kullammda ritresimli kefle
(mee kef - g) yer degtsnrebtltr. Nitekim /resgu neng: kesmeye YiYl'l'flYl IX~y ifadesi
kesdi: kestf'den tûr emistir. ewûsgu: savurmaya yarayan nesne söacc gu ewûsdi: (bir ~yi) sa

vurdu sözûnden gebr. i~baP'h eylemlerde gay" kullamhr, imdle ya da rillhat'm söz ko

nusu oldugu eylemlerde lse gayn'a rastlanmaz; hef tse bunun tam tetst bir

mevcudiyet tctndedtr. Hu dildeki gayn ve kef, Arapçada [araçsa l adlar olusturmak

için] eylem k óklennin basma eklenen mîm'e rekabel eder: uitekim mincal e oraioO
necde'den ('1:esti"), munhul ("eIek") naha/e'den ("lIlU eeo") 'ie minsaf ('"taoeIeri

savurmak~) nasafa'dan (~bir~ savurdu~) gelmektedir.

Su kullamm söz konusu oldugund a Oguzlar gayn ya da hef yerine d if, vav yeTine

sin ya da ye'ye ba~vurur. Nitel:c:im Ylgd{ biçtsi Pleng :~ kesmeye yar~an bir~y olûng
kLsisi ba/du: oo..n kesmefcte ldaAIan baIta derler. laman ve mekAn anlatan adlar ve ey

lemlik de aym vezin fkahp] içinde olu~turulur. Bir yanda Hdqdnl Turk/eri diger yan
da Turkmt n-Oguzlar olmak üzcre [Türklcr arasmdaJ kesin ve lutarh bir lehçesel ay

nilk vardir. Allah'm izniyle bu, yeri geldiginde izah edilecek (bkz. syf. 23-25]

kaf omegi - ~tarak"a targäq denir ve tarädl : taraa sözündcn gelir. ~orak "a ise or-
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giiq demr ve oe ördl: ot biçti ifadesinden turenlmisnr.

mrestmsu hef (sen keft omegt - "Herhangi t* resoeoo bi' ceces'na kesek neng
denir, kesdi : kesn sözûnden gelmekredtr . "Yatak örtiJsij"ne de esük de nir; e~udi : (bi"

$eYin) iJzerini örtW sözünden ra remtsur.

ntreslmh kef (ince 'u}) örnegt - ~cn" olan bir ~ye riri g den ir ve bu sózcûk ti

!ildi : dirildi söecnden tûremisttr. Ve ~6hJ" olan btr seye ölüg den ir , a/di: öoc sözünden

t üremlsttr.

lam örnegt - bfÇgfl [biçgrl] yçr: topraktllk i çeueuar ifadesi bîÇf!d! [brçrldr] neng: bir~y

kes~di sözünden rörcmtsur. ~siyah ve beyeen karl~lk oldugu,alacalt bir~y"e targrl [targrl] de

nir ve bu sözcük -siyah ve beyaam birbirine kansmis haldeyken birbinnden aynl

dlgi anlarrum verecek biçimde-Iarildl jtan ldr]: bir~ a)'lidl s özö nden turemistir.

mlm örnegt - yadrm: ~k, yaygl sözcugo yedu: yaydl sózünde n tûrernistir. Ve

~bir dilim~"a blr biçlm qdgün den ir, bu ifade biçdl [brçdr] : kesti sözünden gehr.

nun ömegi - "$el"eaqm den ir ve bu sózcuk suw aqdl: su akb ifadesinden ra remts

tir. ïopralcY9ntna iseyigm toprdq denir ve bu ifade loprdq Ylgdl: toprak: ylQdI sözun

den gelrnektedi r.

Kendisine eslrk eden bir sözcuk bulunmaksizm lek basma vcv'm kullarurm ender

rasdana n bir durumdu r. i-lacamat. ederken içtle lc.Yl allnan $i$e"ye sorgu denir ve bu sóz

cüksordl [sërdr]: (hayvan sûtiJ ya oe kan) emá sózu nden tûrenlmisnr: "k'*'acak yer"e de

lurgu y{r denir.

Bunlar Demirkaagm uzerinde d önen FeJek gibi bûtûn lehçelenn cevrestnde $C

killend igi tlkelerdt r. Bûtûn eylemler, ikiyazaçhlar, üçyazaçhlar, d örtyaaachlar. bes
yazachtar ve daha uzun sözcukle r için umumi kardelen meydan a getir irler. Burada

yalmzca krsa btr açiklama sunduk, Allah'm izniyle kitabrrmz ilerledikçe bunlar öae

rine tekrar konusacagu.

SÖZCÜ K VEZt NLER tNI N KAPSAMI ÜZERtNE

Ikiyazaçh, sedelesnus [yan i kisa ünlüyle] - at: at ; er : erkek.

Üçyazaclr - aauq: aDk, erzak; yazuq: gUnatl.

Donyaaach - yagmur: yagmur; çagmur: ~lgam.

Besyaaaçh - quruqsaq [qurugsaq]: rrsoe: qudurgdq [qudurgäq]: katl:.arW'I IQ~"'"

d.Yl00 .

Aluyaaach - k êmüldürük: atn göQsónóen geçen eyer bagl; quduz.gûn [quduzgun]:

Kusla..n;~ kayI'Msn ênlefrek içil aw la.t,ruc)J a1:l'ldên geçrierek eyere baQIMan~.

Yediyazaçh - ad larda ender görû\ur. :::argunçmüd [zargunçmiIdl : t* bi feslegen.

Yediyazaçhda n öte vezin YOktUT.
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ADURI ETKILEYEN UZATMALAR OZERiNE

Adlan ctkücyen uzatmalar medd [rlif, vuv, ye'yt çekrne] ve lin [yumuseta rek

çekmel yazaclandrr (hu uzaunalar öncelikle bu yazaçlardan olusurl.

medd omegt _ Mbugday çuvalt na tagiir ve "etes yakmak çn lcJ.JênIêJl çaII ç.p.Rya çawär

denir.

Irn omegt - MkOll.Jf"lêlktl, özel oIarak te-ss edilmi$ yerMe qorfg [qon g] . "temiz
R bir ~ye arfg

lang]. "recr" olan bir seye anaq [anuq] ve "tar uk" anlarmna geleeek biçimde lallaq

[tanuq] denir.

hemze omegt - MaygrrRa acjgu ve Mraveodiye, ~"m" buktstee l~gun [tsgun] denir.

nun omegt - "oerrecrceec''ne ba;:gan lba: gänl ve ~~~ üzerinde DylJkiar ve

çatlaklat oIan toprakRa qaagän denir.

vav örnegt - ~ ipel::" e torqu ve Ma9u"ba~ 1 o ereven ve zevzej;eoerota qurgu denir. .

ye ömegi _ Mtoprak Y1QInI, tepeCik"e k ótki ve M~, asIk wer'a burqr derur.

fa'àl ya da fu. 'àl ra da fi'''- l ya da fa'al ya da fa"! veznindeki sózcuklerden söyle

yiste Iln yazacmm düserülmestne müsaade ed ilir. MagaçRa Ylgaç denir, ama Ylgaç

denmesi de mumk undar. Benzet bir bicunde 'bi'" netri'l ya (ja suycU\un~ yaKasiRna yo

gûç denir , ama bunun yoguç biçiminde söylenmesine de nza gösterlhr. qong: kaN

nao1,özelOléwak:titlsis~yer sözcagc için de aym sey gecerüdtr. qong da denebihr.

Ktsa söyleyts. uzun söyleytse ktyasta daha faslh'tir.

Genye kalan konular Allah'm izniyle kitabm akrst temde anlaulacakur .

EYLEMLERI ETKtLEYEN UZATMALA R VE EYLEM KURULU~U OZERINE

Eylemler (yani eylem k öklert] ikiyazaçh, uçyazaçh, dörtyazaçh, besyazaçh ve

aluyazaçh olabilir. Eylemleri etkileyen uzatrnalar [ad ya da eylem köklerine gelen

sonekler] $U on yazaçtan meydana gen rütr: d ij, te, re, sin, Sin, haf ya da hef , lam,

nun, Idm-elij ve ye . Bunlan n her biri degistk bir anlam verecek biçimde eklemr.

d if [eylemler ',IC adlar olusturu r]. tepaèdi: 0, ON reset em sözcügö tepia: batakllk ve

(ja çorakyer k ökanden . qopa ädr : ecccz ceo, qopuz: kopuz kokenden gelrnektedir.

te bir eylemi gecislt hate geurmek için kullamhr. tang arttu: bugdaYl ayJkladlya da

ton quruttl: l)ysiyi k:uruttu den ir. Eu eylemlen n k óklen arfdt: temiz oIdu ve quridt :

kt,rudu'dur ,

re genelhkle re'yle birlikte bir eylemi gectslt hale getirmek tctn kullamhr. Nite

kim bardr: veo (gittJ)'den harekede barturdr: yoIadi (gitrnes.ne neden oIdu), keldi: gel·

orden harekerle kelrürdi: getirtti den ir.

st , ktsmtn eylemi icra etmeyi arzuladigr anlamlnl vcrecek biçimde eylem kókle

rine eklenir. Nitekim suw içstdi [içst di]: su iÇmekisted ya da as y~s€di [yfstdi]: yemek

yemek istedi denir.

18



OlVANÛ LJ..G',.ITT·TüIl.K

st ayru zarnartda kismin eylem i icra edtyormus gibi g örundugu. ama gerçekte

yapmadigi anlarmru veteeek biçtmde, yani [Arapçamn vezinlennden biri olan)

Icfd'u/anlammda da eyleme ek lenir. Nitek im d mendin yanndq almumd/: 0, kendisili

benden para ahrgibigóstercl. olmanga kü/umsindi: 0, bana g[jlJyon"nu$ gibî g6rürKlJdem r.

~m, mufd'a/c anlamryla, yani eylem in o n aklasa km edi ldtgim belirtecek biçimde

eklent r. ürdr vurdu'dan harekerle urusdr: tartJstJ, turdr; ayaQa kalktl'dan hareketle turus

dl: k~ koydu ve direndi dentr. Bir tste yans ma ya da eekisme olgusu da bu biçim

içinde anlaulabilir, bunu uygun bö l üm geld iginde muzakere edecegtz [bkz. syf. 68·

" I.
haf, mef'ul anlamryla ek lenir, yani kism in bir seym ctkisi alnode kalrnasim. bir

sey tarafmdan alt ed ilmestnt anlanr. Nitekim er açfqdl :ecern ooktl,Yllqryutuqdl:ba$lan

M gelen bir feltlket lYagéJn kartabirlil<te eç kalmalhayvarial1lSjrdldenir. Bu biçim temde kaf ge

nellikte sin'Ie birli kte kullarulrr. er arslqdl: ecem aldatJdl, er soysuqdl: êldamfl rengRgi

einden aIIndI denir.

rikkaf ve imdlt'nin SÖZ konusu oldugu ra da kcfli sözcüklerde böylest bir anlam

dahilinde kef. kafla yer degtsurtr. qaçgm erYÇfsikfi: kaçan eoerreyetisid ve ol er bilsikti:

adimtn1dl ve0fU'l c)zI ~ brri" oIdIJdemr.
lam eylemin edenmin belli clmadrgi durumlarda eylem kökune eklenir. er R:1.

atlJ: adam ok atb ifadesmden ha rekeile !lq alileh: ok eeo denir. Eger ifade bóz toqldl: ku

mas dokudu'ysabOz loq"dl: kuma'i dol<u1dude nir.

nun arada hiçbir araci olmada n ederun eylem le dogrudan îli$ki tonde oldugu an

larrum verecek biçimde eklentr. d yanndqm almd,: 0, ba';l<asIfYl )liI'"d1rn ctnaksIZ:r\ kendi

~M paraSlnl a1d1, ol mrndln tawàrfn qolzndc 0, benden mahnlisteme~ keodi üstIendi denir.

làm-rlifyalnuca eylem yapmak için ad lara eklenir. bt;g qü~làdl : bey k~avladl derur.

qU$ [qus] ''k~'' anlarruna gelen çekimsiz bir add ir. buna lam-rlif eklendtgtnde her ba

kimdan yalm bir cylem gibi kulJamlabilir. Bu çok óncmli vc iyice ögren ûmes; ge

reken btr ku raldn. bt;g kende qf~lddl : bey 1<1$1kentte geçirdi dentr : qf~ [qis] MkIS~ anlarrun

dadu ve lclm-elifeklenince bir eylem haline gelir.

ye, iàm1a btrtesurtlerek. eylerntn tcra edi lmek üzere oldugu. ancak henuz ger 

ceklesmedtgt lolayazdrgrl anlarmru veteeek biçimde eklenir. Nitek im d lurgdll qaldl:

o ay~ kalkayazdllama kaIanaci] veya ol bargdil qaldl: 0 gideyazdl, ama henUz~ deni r.

Bu ilkele ri ógrenin!

VEztN1ER1N DOZENt ÜZERiNE

lkiyazaçhlarla ba$hyoruz, sonra üçyazaçlt, dónyazaçh, be$yazaçh ve aluyazaçh

lar gelecek.

Once orta kök-yazacl ûnlü-almayanlan amyor, sonra degi$ik unlülenmrleri içindc
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ünlu-alanlan koyuyoruz; daha soma bas ma ck alarak uzanlanlan, yani hemze ve

benze rlerini göröyoruz: soma dcgisik û nlûlcnme leri içinde ilk ve ikinci kök-yaaaci

uzatmah olanlar geleeek ve nthayenndc sone k alarak uzayanlarla bólûmler bitecek.

lzah entgtm her vezin için bu usul geçcrl idir vcizah cnigim vezinler her kttapta
andrgrm adlara ihskin vezin lerden mû tesekk ildir.

YAZAÇ DÜZENi ÜZERiNE

Arapça lügatlanndaki tertibi ómek alarak ve ende gelen edtblenn insa ettik leri

usule uygun dûsme gayreu içinde, be'yle bnen adlarla bashyor ve buradan ilerleye

rek buten bir alfabeyt sirasiyla amyoruz. Aym zamanda sózcüklerin basmdaki 00

süaleri ve eklemlemelertnt de göz önüne ahyoruz, bir yazaç hemze'ye ne kada r ya

kmsa, vezin içinde [bu veznc dah il olan sózcü kler arasrnda] 0 kadar erken amlacak

nr. Sózcûkler arasma vav-i atlfa koymadik, çûnku bu dildc b öylest bir kullamm

yoktur; bunu iyice kavraym.

KiTA PTA ANILMAYAN 5IFATLAR ÜZERiNE

Her but kendi özel anlarruna sahip olacak sektlde. $U tûrde stfatlar herhangi bir

bólam de [eylemlerden turetilerek] meyda na getirilir.

1. Eylemin ara sira gerceklesngtnt ifade eden onaç. bardl er: adam vero (gitti) de
n ir, ortaç biçimi bardaÇ! er: veren (giden) adam. ke/di er: adem geldi ifadesinden hare

ketle he/deçi er: gelen adam denir. Bu t ür sitarlar ladlan anlatan kistrnlar içinde] arul

mayacakur .

2. Eylemi n deva m emgmi (sûre kliligini) ya d a sik sik gerceklesugtm ifade eden

onac. oler 01 ('whc bargän: bu sûrekli evoegiden bir ecarnor; ol hi?i olblzhe helgen. : bu SIk Sik

bizegelen bir acemor. Eu tur sifatlar amlmayacaknr.

3. Eylemin icrasma yönelik niyet ve arzuy u ifadc eden ortaç. ol cr olm he bang
saq: bIJ evt-egitmeyi erzcteyen ve buna niyetJenen bir edernor; ol hi?i olblzhe heligseh: bu bize

gelme konusunda arzulueen bir acemor. Bu tür sitarlar arulmayacakur.

4. Birine eylemin ierast yonu ndc ógtu vermeyi ifadc eden ortaç. olcwke bargu!uq

erdi: 0, eve gitme li demr. Oguzlarbö ylesi b ir an lam tem làm'l sin'e çevirir ve bu , tu rn

bolümlerde bu b içimdedir [bkz. syf '63]. olyigi:;:lzkehelgtiIUk erdi: bu yi~it bize gelmeliy

di.

5. Birinin eylemt icra etmek üzere oldugunu [yapayazdrgmi ] ifcdc eden ortac.

menewke barigh men: ben size gelmek üzereyim [qeleyazdun].

Tûm bu sitarlar aym eylem kökünden türetilmistlr . Bununla kryaslayarak bûtün

eylem köklennden aym anlamlan ta ~lyan sifatlar türetebilirsin iz.

Kurahn kapsamlm izah etm e ve bu biçimin haik arasmdaki degi~ik sesle timleri

ni gösterme gayreti içinde ku rallarla ili$kili olarak zikredildikleri yerler [yani ku~
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rallam da ir krsrmla r] d isinde edilgen ortaç (ism-i m~fûl) da aml mayaca kur.

Cogul ve tek ütn meydana genrtltst. sifatlann karsrlasunlmasi . kuçuhme ve d i

gercekim turlertne gelmee. bunlan n hiçbtnr uanrmyorum ztra hirdbu vahir an·nah
vivfi /ugdti'r·Tûrh udiyla maruf bas ka bi r kua bi bunlara adadun ve bu d ilbilgi si ku

rallan için Allah 'm izniyle onu terk ik ede btltrstmz .

KiT APT A ANILMAYAN EYlEMLiKLER ÜZERIN E
s-:

Eylemlikle r ya da cylcmsel adla r iki cest ntr: 1. halis eylemlik - bu, eylcmlerin

anlauld igr krsuularda gents zaman ve geernis zamanla birlikte amlmaktadir; 2.

kurulmus eylemlik , ki bu hal anlamma sah ip tir Iolus. bul tmus bi ldiren b ir

beltnecu rl - gerekmed tgi muddetçe bun u anmayacaglm .

Halis eylemlik örnegi - harde varo (g itti ), barir: Vall" (gider), barmdq: verrnëk

(gitmek); keldi: geldi. helrr: gelir, he/mik : gelmek.

Kurulrnus eylemlik ömegt - menig barg"'l bolsa manga lU~gd: gitme vaIct:im gelince

benITJIe~; heyihheligi bolsa oqta: ev górUrU"lce OM ok: at . Su atasózunde de geçe r rdz

ktbgi Mrkçme: keli'l gelece-gi yef (kaçr*naz bi" biçmoe)~. Bu turden eylemlikler

için kural kafh ya da i~~h [ya da h~fli, bkz. syf. 581söeceklerde g övdeye gayn ya

da haf eklemektir. Nitekim bang barde dc:>\)"udao gtti, d qulm urug urdl: 0 , I<öle;n

~ bi' biçimde dóvdu demr. kaf ya da [mresimstz - sen] ktJ yalmzca bi r [kis i

adryla] tamla ma kuruldugunda g örulur. gayn [ya da titresi mh (tnce ) htjJ gib i lek

besmc bu lunm az. Nitek im amg yonql ne/tg:orun~, tawIoo l'laSII den ir. Bu biçim

temdekt kaj , gayn'm yerine geçebilir . [Titresirnli - mee ] kef , kef ya da rikkaf'a sahip

sözcüklerde kullamhr. Nitekim ani sóS<üg sohli: c-a aQ;r br oorroe sovoö. olqu1m tepig

updi: 0, köesoe sert bir tekrne atu denir. Bu biçim vurgu ve tasdikleme arnaciyla

kullamhr: npki Cenab-r Hakk'm $U aycnndc oldugu gib i: ve kel1emaI'ldhu Masa

tek/lme C", .. Ve Allah Musa'ya da kcnusmustu." lK. 4:164]).

Bu türden kurallan açikl amadnki yegänc amactm veedik saglamak ve natamam

hga mani olma kn r . zira bu kuralla r umumt bi r ta tbik sahasm a sahiptir. Zikretti

gtm her kural ve tesis emgtm he r iJke bü tûn lehçeler için mutebe rdi r, d olayisryla

Allah'm u ntyle iyiee ögren ümeltdt r.

KITA PTA ANI LAN VE ANILMAYAN ~EYlER ÜZERINE

lsmtni ztkretugim da g" cöl, nehir , g öl ve dige r akar ve d urur su lar Islam

mm nkasr içinde olanlardi r, ztra bunlan n Isimleri halkm dilindedir. Iyi bi lini r 01

duklan için onlan and rrn; fake t buyuk bi r kis mmm ismi ni anmadan buaknm, zira

bunlar pek bi linmezle r. IBirden razla la nnya ibadet edenl kMirlerin o.lkeie rinde kile

re gehoce , bun lann çok azmm ismini zikrettim ve geri kalanlardan imtlna emm,

zira bunlan an manm faydasl yoktu r.
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Bu dild ekt yabanci sözcûkler arulma tms ttr.

Kitapta n kretngim çok iyi bilinen vc yaygm olan ve bu nedenle de kati bir bi

çhnde ögrentlmest gerekenler dtsmda , kcndine has erkek ve kadm isimleri için de

aym durum geçerlid ir.

ANA H ATLA RIYlA TÛR K K AViMLERI VE KOLLARI ÜZ ERJNE

Tiirklt"r kokende yinni kavimdir. Hepsinin soyu, Allah'm selarrn üzertne olsu n

Nuh oglu Yafet oglu Tûrk'e deyarur - hu Allah'm selarm ûzeri ne olsun Ihrahim cglu

lshak oglu Esav oglu Rüm'a [ve soyunal benzer. Her kav-tm kollara aynlmunr. ki

hunlann S3Y'S IIll sadece Allah bilir. Ben yalmzca buyuk kavimlerin adlanru"

ztkredecek ve kûçukleri dahil etmeyecegtm: Dgu:z: -Tiirkmt n kollan d isindo - bu

kollann adlanm, sigirlan na vu rdu klan damgalarla bit likte aoklayacagrm, çünku

Insanlar bunlan ögrenmeli [bkz. ogu z maddesi].

Onlann her btr kavminin Dogu älcmin dek i [yani Tûrklcrin Yakmdogu ve

Anadolu'daki yayilmalan hariç tutulara k] cogra f mevkil erin i taslak halinde sun

dum Rum ulkesine en yakm clanda n baslayarak . hem k äfirlen hem de Musluma nla

n, belli bir tertip içtnde lBatldan Î Doguya dog ru siralad rm. Önce Beçènek ge lir ,

soma Qlfçaq , Dguz, Yemek, Basgm, Basm i], Qay, Yab äqu , Ta t är, Qmp:z: gelir. En

sonuncusu Cm'e en yakm olandu. Bu kavimlerin hepsi Rûm ûlkesinden baslayarak

Doguya d ogru yayrhr. Soma Çigil , Tu xs r, Yagma, Og räq , Çaruq, Ç ómû l, Uygur,

Tangul sonra Xllày gelir ki bunlann ulkelen Çin'dir ve sonra Tawgäç gelir ki ulke

leri Macm'drr. Bu kavimler Güney He Kuzey arasmd a yaythrlar.

Bun lann her btn su datred e [han ta] góstertlrmsur.

. TÜRK LEH ÇELERi ÜZERINE

Lehçclertn en yahm, tek dil bilen , Farsnerle kansrnayen ve baska ulkelere yer

Iesme adeunde olmayanlara air oland rr. lki dik sah ip ve seh ir halklanyla kansmis
olanlann ifad elennde mutlak bir nukal mevcunur - npki Sogd äq, Kenc êk, Argu

kavimleri gibi. Ikinci bir durum Heren . Tûbüt VI" Tangutlarm bir kismmm kullan

d lgJ. lehçelerde gorolur - bu nlar Turk ulkesmde yerlestmctdrr. Bunlarm her birinin

d ilini kisaca izah enne gayreu içindeyi m. -e

Ülkelennin uzakhgl ve Maçin'le aralan nda yer alan Buyük Deniz nedeniyle Cd

barqd l laponl halkuun dtli meehuldur.

Her ne kade r yerlesik ha ik Turk d ilini iyi bilse ve biaimle yansmalannda Til rk

yazlsl kullansalnr da Maçin ve Çin halkmm kendilcrine ait bir dil i vardit.

Maçin yakmmda daglan n ve denizin yer almast ve Bûyûk Duva r [Çin seddi] ne

deniyle Ye'cûc ve Me'cec'an dili de mcçhuldûr.

Tübur'un de kendine ait bir d ili vard rr. Horen kendrne ait hem bir dile hem de
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bir y;lZ1ya sahiptir. Her ild kavimde Türk dilini çok iyi bilm ez.

Uygurlar yah n btr Türkçe konusur ve aym zamanda kendi aralannda kullaudik

lan baska bir dil i de b ilirlcr. Biri yazi smalarda ku llandtklan, daha ónce teke r tcker

sualadrgjm yirrnibir [elya~masmda yirmidört yazlyor -cnl yazaçtan mutesekkil

olan Turk yazisi ve dtgen Ctn'le rnüsterek kullandiklan ve dini yazilan ya da resmi
sicilleri yazdïklan yazl olmak üzere iki yazlm duzeninc sahipnrler - bu ikincisin i

rahipleri dtsmda kimse okuyamaz.

Buraya kadar ismini srraladiklarrm yerlcsrk olan ha lklard i. Göçebeler erasmda

Çömül - bunlann kendilerine ait anlamsrz bir dillen vardir [ratdnet - Arapeedan

baska b ir dil], ama Turk dibni de bil irler- ve aynca Q áy , Yabéqu, Tatär , Basmil

kavimleri vardir. Bu halklann kendilenne ait bir d illeri vardu, arna Türkçeyt de

iyi bilir ler.

Soma Qirqra, Qrfçáq , Oguz, TUXSl, Yagma, Çigil , Ogräq, Çaruq kavimleri gelir 

bunlar yalm bir Tûrkce ve tek bir dil konusu rlar.

Bunlara yakm olan Yëmek ve Ba~gJ rtl arm d ilidir.

Rûm ülkesine vaklasn kça karsnm za çikan Bu1gär,Suvarve Beçënek kavimlerinin

diline gelince , bu kendinc özgü bir Tü rkçedir. çünkû sözcük sonlarmm kisaluldigi

yegane kullarumdrr.

Lehçelerin en sade olam Oguzlara ait olandir . En dogrusu Yagma ve Fuxsr ka

vimlerine ve Uygur ülkesi ne kadar Ila [Ili] , Ertis [lrtis]. Yamar [Yam är], Ettl lvolgal

nehirleri boyunca ikamet ederilere ait olandtr. En bozulmamts (fasîh) lehçe Haqanl

hakanlannm ve onlann tebaasuun kullandrgrdir.
Balasagun halkt hem Sogd dil inde ham de Tûrkçe konusur. Taraz [Taläs] ve Me

àine-i Beyza [Sipencab - sayram] halkt için de aym $ey geçerlidir.

Sipencáb'tan Ba!asagun'a kadar uzandigr dû sünülen Arg u alkest boyunca yasayan

halkin konusmasmda rihhat rnevcuuur.

KiI$gar'lIl Kençèk lehçesinin konusuldugu k öylert vardrr, ancak kentte Haqänl

Turkeest konusulor.

Rûm û lkesi yakmlanndan Maçin'e kadar uzanan Turk ulkesinin esas ktstmlan,

besbin fersah uzunlugunda ve üçbin fersah geni$ligindedir, ki bu scki zbln fersahhk

laynen almrmsnr] bir büyaklük eder. Bunlann liepsine durryamn sekli gibi olan dal

rede [hantada] tsare t ettim, böylece bil inebilirler.

LEHÇESEL FARKLAR ÜZERiNE

Ternel dilde llchcelerdekt kök-btctmlerdel çok az bir farkhhk g órû lur. Yazaçla

n n birb irlerinin yeri ne geernest ya da dû srnesi martfcuyle farkhhklar olusur.

Nitekim Oguz!ar ve Qifçàqlar, iste r ad ister eylem olsun, sözcüklerin ba$md~ki
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b ürun ye'lert di] ya da crm'le degtsunrler. Örnegm Tt/rkler ~gezgin~ anlarmna gele

eek biçimde yçlgin derken . onlar çlgin der. Turkler ~Ihk sr'ya Ylllg s ëw der, onlar difle

söyler VI' rhg der. Beneer bir sektlde Tûrkler ~inci"ye ylnçû derken. onlar ctnçü der.

Turkier "delienin çenesiYl altndaldl.lZ1..I1 ti.ry1er"e yogdu de rken. onlar için bu cogdu'dur . •

Argular ort a ya da son yazaç olan her ye'yt nun'a çevir ir. Om egin Turkler "kc

yun"a q öy derken. onlar q ön der. Turkier "yoksul'ta çlg1y derken . onlar (lgdn der. VI'

Turk/er "tlangi~" an lamma geleeek biçlrnde qdyu neng derke n, onlar nun'la sóyleytp

qanu der.

OgU%, Qrfçäq VI' Suvdr kavimleri ilk yazaç olan botü n mlm1eri be yapar . TûrkJtr

"ben verc rn (gittimf anlamma geleeek biçimde men bardum derken . adnu saydrgnrr

kavimler ben bardum der. Turk/er "çotetya mûn derken. bu nlar bun der.

Oguzlar VI' onlan izleyen kavtmler bütun te'leri dal yapär. Nitekim "deve " anla

mma gelen sözc ük tewe'd ir , ama cnlar deve der. Benzer brr sekilde radder "delik"e

tit de rken. on lar tid der . Gerçek Turklerin kul landrklan dal1arm cogu Oguz lehçe

sindekt te'ye tekabül eder lel yazmasmda bu ifade terstne çevri lrmsti r -cnl. Omegin

Turkltr ~hançer~e bógde de rken. onlar için bu anlama gelen soecük bcgre'dtr. Tûrkçe

de "çce" yigde'dir , Türkmen-Oguz lebcesind e ise bu yigte olarak aruhr. Burada a n

mad tklanm debu kurala uygun duser.

ft VI' ntrestmsta be'nm Arapçadaki eklemle rne noktalan arasindan söylenen cz

Turkçedekt buten je'ler (yani 1\1) Oguzlar VI' cnlan izleyenler raralmdan w v'la degis

tirilir . Nitek im Turkler "e v'e ew derken, bunlar cv der. Tür kler "ev'u áw derken.

bu nlar vc v'la sóyle r ve av der. Ben sözcugun gerçek biçi mini verecegtm . siz isirnle

rini verdtgtm bu kavimler söz ko nusu oldugunda yazaçlan degtsurebrhrsinïz.

Yagma. Tuxsr, Qlfçaq, Yabàqu, T a t ä r , Qäy , Ç ö mul VI' Oguz kavimlen baton

zei'Ien ye'ye döncsi ürmekte hem fikirdirler. Bunu asla ze/ olarak s öyleme aler. Diger

barün kavirnler ~kayin aQaa~na qa4mg derken. bu nlar qaymg der . Aym zarnanda

~1o:a)Y'''a qadm denir, ancak bunlar için bu anla ma gelen söacck qaYIl1 'dlr .

Benzer bir sekilde Çigillenn VI' d tger Turklerin dil lermde bulunan be ren zt l'ler,

Qlfçaqlann bir krsrm ve Yemëk, Suvdr, Bulgär kavimleri ve Rus ve Ram ülkelerine

uzanan bölgelerde yasayanla r ta tafindan ze'ye çevrtlt r. Nitekim TurkIer ~~ya"ta

adaq , derken. bunla r azaq de r. Çigil Tu.rk/en "1o:.:r'n doydu" anlamma gelecek biçimde .

qann 100tl derke n, bunlar lozdl der. Bu ömeklerle kar~ lla~urarak diger adlan VI'

eylemleri olu~turabilirsin iz .

Özetle Çigil lehçesinde ki zei. Çin'den yukan dogru gidildikçe Yagma, TU Ksl ,

Oguz kavimlerinin VI' Argula rm bir klsmmm lehçelerinde ye'ye VI' Qlfçi q Iehçesin

den ba~layarak Rum ulkesinden dagru gelindikçe ze'ye tekabül eder. Her ~yi yeri

geldiginde anlataeaglz.
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Hoze» ve Kençëh halki sözc ügün bas iudaki bûtûn c1if ieri he'ye çevirir. Bu neden

Ie onl an Turnlerden sayrmyoruz, zira konusmalanna bu dile ait olmayan brr ses

ekler ler . Omegin Türhler "bebe'ya ara derken. onlar hata der. Vc "enne'yc de ana

degil, hana derler.

re, ldttt'la yer deg tsnrebtltr -bunu yeri gcldiginde göreceksimz [bkz. syf. 1501.

ze, stn'e çevrilebilir ve tam tersi de olabilir - bu da izah edilecekttr [bkz. syf. 1SS].

Oguzlar zaman ve meká n anlata~adlardaki bûtûn gayn'lan e1ife çevirtr. Nitekim

Turkier "vanlaeak(gidilecek) ver" anlarmna geleeek biçimde bargu yçr derken. Oguzlar
bunu baraslyçr'c çevirir. Türk/er "ayaga kalkma vaktl" anlamma geleeek biçimde turgu

ugur derken . Oguzlar turäs l ugil r de r.

kaj , hefe çevrilebilir ve bunun ters t de mamkandor - Allamn izn iyle manasip

yer geldiginde bunu göreceksuuz.

Böylecc yazaçlann birbirlerinin yerine geçmesi bahs i tamamlamyor .

Yazaçlann anlmasi ya da dûsurû lmesi bahsine gelinee : Oguz!ar vc Qifçaqlar ad

larda ki ve isin devam etngt (surekliltk) anlarmm banndrran eylemden türemis bi

çimlerdeki ort a yazaç olan gayn\ dûsûrûr . Adlara ómek olarak "ayak k5ml beyez

karga" anlamma gelen çumguq sözcügû vert leb ihr, ki Oguzlar gayn'l dusurerek

çumuq der. Türnler "bogaz"a tamgaq derke n , bunlar tamaq der. Eylemden t üremtsle

re omek olarak ol ewke bargdn ol: bu sürel<1i ewe gidendir ifadesi verilebilir ; Oguzla r

avm anlama geleeek biçimde baran ol der. Türnler er qubm urgan ol: bu kölesini sürekli

doven bir eoeroer derken . bunlar urdn der. Aynea sadelesürme emacryla adlardaki

kef i ve eylemlerde yukandaki anlarm tesryacak btctmde gayn'a tckabül eden hefi dü 

s ürarler.

Bûtûn Türk lehçelertnin kapsarm budur. Geriye kalan seyler [bu ise hasredtlmts

kisrmlar boyunea anlaulan] kurallann ilerleyisi içinde aik redilecekt ir .

Veeizlik ve sad eltk saglama ma ksadryla fetha'h, zamme'li ve eesre'It olanlara dair

fasrllan bir ara ya geurdim.

Kuvvet ve kudret Cencb-r Hakk'tad!r.

25



Rahman ve Rahîm Olan Allah'm Adtyla

HEMZE K1TABI

HEMZE'U (BA~I-ÜNLÜLÜ) ADLAR KITABI

Ikiyazaçlrlar B ölü m ü

cp , ap , up , ob , op , at , et , ot , it , aç , uç, uç ,iç, er, ir, u z , us, es , fi s,~,~,

î~ , oq , iq , ol, cm , am , urn , im , an

KATMERl..fNMIS

arra, urra , rrra

SQI\JlI ILLETU

ä, u, u, u, ö , ~ , i

G8'!ZSt

eng, aug , öng , ong

Ikiyazaçhlar Bölürnünün Sonu

Üçyazaçhlar Bölümü

la' /Ju'/,fi'/ Fash;

degi~ik ünlü lenmeleri içinde
ikinci kök-yazacr linlü-a lmayanla r

alp , art , urt , ön, as t, and , arq , and, a rq, urq , lfq, erk, örk , irk, tlk

EKSIKLI

oh, öt , ût , öt , öc. üç , ad, üd , or , ör , Ir (ër), er , UZ, OZ, û z, OZ , l ~ , ç~, ûg , öq ,

og , Ik , ig, til , 81, çl, om, on, ûn, ûn , ën , In

SONU U rnJ

oy

ikinci kök-yazacr ünlü-almayanlar faslunn SOOl!

ikinci Kök-yazacr Ü nlü-ala nlar Fasrllarr

Ja'al,Ja'ul,Ja'il Fash:
degi~ik ünlülenmeleri içinde

ikinci kök-yazacr iinlü -alan söecnkler

adut , orut, öçü t , ugut, ewe t , uwur , oqut, cgn, ög üt , ögit , ege t, igil , ólû t ,
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DlVANÛ LUGATIT-TURK

olut , ata ç, etiç , es tç , ekeç, amaç, olie . anaç, enüc. agu , ogar, ug ur , egtr,
ügür, ögür . imir , obuz , anz , u çu z, ud u a. egtz , aguj (agua) , agrz , oguz ,
ögüz , öküe. awus , bles , öpü s. aus , utus, öt üs, iris, öces . edes . Idis , arts ,

ogu~ , uwus , u qus , ük u$ , ûgû s , ahs, alus , ahs , ülû s , ulus , ülüs , açtg, ad rg,

od ug . ang, urug, azrg, as rg, os ug , ahg, uI ug , rhg, uIug, açuq , oçaq, ççiq,

adeq. aduq, udiq. 19Uq , an q, aruq , uruq , azu q , azaq, azuq , u zaq, ozuq,

asaq , asuq , usaq , u suq , uguq , twtq . oluq, oluk (olak I?]), ul uq . ahq , an uq,
epek, etek, etü k , ötü g, üt üg. içük . üdlg, etük, ör ük , ör üg. irig, ertg. erük,

erük, er tg, irig, çz ig, özû k., özek , üj ük , es ik, isig , es ük. üsik , eltg, ölüg .

ûlüg, Hik, emig , errrik. e n ü k , abuI, etfl , agil , ogul , ü kfl , amul . öpüm, anm ,

orum, ü zü m , aglm, aqtm. ekim, ü kü m , ah m , ölü rn. a tan , ûç ü n, için,

udu n , adm, eren, aran . ören , çrtn. u zu n , ajun , esen . es in , ös ün , agln ,

ugan , ewin, agm, ugan, ewin , aqui. egin, ekin , egin , ûkü n , alm, u l'un ,

üpüp , ekek, ükek , ilal

eeurru
at , äc. ëd , eg , ar , áz, çz , as , ës , äg. äw , e-«, àq , al, al a

BA~KA SiR BIÇIM

äy

ORTAS! unu

avut , uv ut, evet ...
.. Buradaki kural sud ur; "iki eklemleme noktast arasmdaki her w, v'yc d önu

sebilir." Örnegtn "peygamber" anlamma geleeek biçimde hem yal ávaç hem de
valáwaç denebilir. "Ieç oIarak kullarulen birbitkl" hem yawa hem de yava olarak adlan

dmhr. Nttckim Sîpcncab olarak da bilinen sayrarn kenti lehcestndekt ávan

il1açlar ve ewtn'in dcgi$ik sesleurni olan evin: tahil terest sózcûklen de bu kural

dah ilinded ir .

... a~an , evin

","
uya z, aYIg, aYlg, ayaq , aYlq , oyuq , öyük, tytk, oyun

ORTASI ve SONUILLETLI[mu'tellJ'I-'ocz]

aya, uya

SOI'JJ ILLfTLI

ebe (epe ), apa, aba , abr , ob a, opu , ara . e çe . a çt , u ça , eçi , udu , idi, a ra, an,

óru , on, un, azu , oza, özi , izi , asu , agu . agl , awa , uwa , ewe , aql , eke,

eze, öge. ala, e le, ula , 11a, iIi , urn a , ûm c, ana , ini
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"""'-
an-gll , angul , angar, ürfgü r , ingir, an-gtz , eriges , angtl, 6ngin

Yalm K ökler Fashnm Sonu

il av eli Kökler Fasrllarr

efal F~h;
deg i ~ jk ünlülenmeleri içinde

armut , anuc. ûçleç, odguç . arg uç , erkeç, örga c. adgr r. ûlker, arw u z,
ergü a. ögsü z, uums. adns , üdrü s, adgrs. edgis (egd ts) , er ris. irtes, arql? ,
alqis . otrug , a thg . otlug , ItIJg, arug, agng, ogrug , utluq , uçguq, ad rrq ,
adruq , udluq, udluq , udmaq , art uq , ortuq. ajmuk, rsrrq. os ru q, usnq,
agd u q , agruq , iwriq, uqruq, oqluq, alçaq , old uq, alguq , amraq , iprük .
epmek, et ltk , etlig, et rek, ötrü k. öthik, etmek . içfik. içmek , igrig , ödleg.
üd reg , edhk , ürpek , ern k, önö g. örc üg. örde k, erse k , erl ik , eme k, [alik,
es rük , ews ûk. Ilrûk, ûmaû k, lgdûk . egrtk, ugrug, ek?ig, egsük. ügmek ,
ûkmèk, endek, üçgil , arsal, astal , endfk , ötrü m, axsarn, ed r tm. üd rü m.
erdem. ûs tem , tsrun . iskûm , oqtam, egr tm , imrem, utgun , arquo , örgen ,
erken, irkin , a rqun , ürk ün . o tran , içkin , üstün , as un . ewren , alun . rsgun ,
eskin , ams an , andan

"'~
er tût, arquq , ü pgü k, emgek, ümgük, esgek, er kek, ingek

uygur .

Böylece bu ûlkeye hudhur (XUdxu r) dend i Daha sonra lan bu sözcûkteki
(tlk) hl (x - h) d ij e (u) d ön üsru. Bu du rum bogazsû yazaclarda srkhkla gorcle r:
birbirlenne, özelhkle de hl d ij e, difhl'ya d önasar.

Bu kitabm yaun Mahmüd der ki: buna uygun olarak atalarmuza, beylcriml
ze xamlr (hamlr) deni rdi, canka Oguzlar emIr diyemez VI: difi (e), br'ya (x - h)
d önusture rek xamlr (hamlr) biçiminde kullarurlardi. Turk ulkesini Sdmdnrlerin
dinden alarak Ierheden atanuza d ·'amir denirdi ) &sim Atalay bunu rashihle
htmlr toon olarak okumustur, ancak en muhtemelokuma ve tashih c/-'amirbah
tçgin (d·hamlr'in özgün metinde hatah yaZlh$l) ya da r/-'amir nasr tçgi'n'tir; bu zat
Gaaneli Mahmu d'la birlik te 389/992'de Samdnî devlenne son veren Arslan ffig
Nasr ibn Alrden ziyade Buhärä'yi 3821992 y rlmda Sämdnllm u n alan Bugra Han
Hdrûn r/-Hasan ibn 5uleyman'dlr -çn] . Ttpkr size göstcrdigtm gibi difi hr'ya dö
nostunn üsterdir .

Uygur'a gelince; hI')'1 (x) d ije (u) dcnusturance hud'daki (xwJ) ze/'i (dl de ye

1&
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DlvÀNÛLUGÀTl'T-TORK

(y) haline geurmislerdtr - bu önemli btr kuraldu, ze! ca) ye (y) yapilabtltr.

har'daki (xur) hl'}'l (x) da gayn (g) yaparlar - ht'nm gayn'la ve gayn'm hr'yla yeT

degi~tirmcsi (Arapçada da) uygun gorale n bir dururndur. npkr hatara"'gadara

["ihanet etti"] sozcûklerinde oldugu gibi.

.. ayus, ayttg, ayruq, aynq, ayloq

"lIDU

ayla, öyle

IV\$~ B1R BlOM

áçhq . ashq, esyek

WNJUEnJ

awya, tgt ü, aqru , e ~gü

BA~KA BlR BIÇIM

amsuy

ClN&

erigdua, ingliç , erighk. örîgda n

GENlZSl SONDA

uldarig , ajlarig, iadarig. axsurig

",'m1J

aypang , aydufg

sceounu
erngën

elá/, ulàl, i/dl Fesh ;

degi~ik ünlülenmeleri içind e
ik inci kök-yazacr ünlü-alanlar

arq ár, asb är , çslër , oxs äg. erqäg. owrog. ugräg. andäg, m dëg , opräq,
ergäq , uçrnäq. axs ëq, art äq, orgäq. ogr ëq, agl äq, ogl äq. Istëk, üstëg, a.plän ,

argon , altû n , ömg ên . tng ên

e-surru
oynäs . oynäq , ayr än

SQNU vov'lI

oynägu
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OSIW

ul y ën

cecs.
errigëk, ürrigëk

fa'alJa 'û! Faslr

alûç, ul är , üs üz , çsiz , edj z., çgi~ , igi~, çw èk, elûk, ulag, ox äq, u s äq, osal.
tn äl , u çán

BA$J unu
ay äs , u tû n

scwusru
ögëy, u rn áy

[a'ti <la'/a) Fas1J ;
degj~ik ünl ülenm eleri içinde

arpa , or tu , çr te, ar çr. ord u . egdû , egd t . amdi (im d t) . umd u , anda , opn ,

otra , ay ru , adr r, utru , asra, rsra, çs rt , ogn , egr t, ügre , eh-i, arj u ers û,

arg u , ufga , lm ga , m ga , irwi, arqa, öpke , öt ki, e çk û, içkû , edg ü, erki , örgii ,

esg ü, eski, iilgii, elke, ogla , ogh, rdma , örme, azm a , iijme, u srm , egme ,

iikme , alrna, olma , ötnü , as nu, anda [bu madde basi özgün eserde yanhs yer
dedir ve astl clmasi yer bir önceki anda maddesidir -çn] .

... Oguzlar "ser- ra" anlarmnda kullandiklan zaman sondaki e1ifi (a) nun'a (n)

dönost ürürler [ve andan derlcr]; ancak "orada" anlammda kullandiklan zaman

dtger TUrh1ere uyarlar. difin nun'a dönüsmestne Arapçada da rastlamr; örnegtn

Allah'tn, Musa'mn hikäyesirnn anla n ldigr vemd rabbu'l-ä/emfn ("AlemIerin Rabbi

nedir?" IK 26:23]) eyennde dij, nun'la yer dcg isnnr. çünkü ak il sah ibi varhklar

hakkmda som serarken men ("Kim?") yen ne maheze ("Bu ne?") ifadesinin kulla

nihnasi uygun degtldir: aym zamanda Allah'm la nesjean mn nasiye c... (Ol/U)

perçem(in)den yakalar (atq esüriikler)iz .." IK % :15 J) ayetinde dij, nun'Ia yer de-'
p~tirir [yani renvrn yerinc nun'Ia la nesjean demr]: e1-A':;ä 'mn [Cáhiliye devrin 

den Islarn'a geels dóneminin önemli ~air]erind-;;ndir; !slamiyete ramk c lmus ve
Peygamber'e iyi bilinen bir methiyc yazrms. ancak Müslumanhgi seçmemls nr.

dogumu bilinmemekted ir, ölûm ü takri bi 629 yrhdi r -çn] dize1erinde oldugu gi
bi ,

ve1e'n-nusube'l-mensube la tabudennehu

1i aqibetin val1ahu rabbekeJe'budä



DlVANÛ LUGATlï-TÛRK

Onoan bir <;;ey ge leeek diye kurulu puta taprreyn

Allah sizin Rabbinizdir, o oeibadet edin

fa 'la Pesh

ju'ul Pash

ötünç, ü tu nç, üç ünç. enne, urunç, çrtnç ., awmç, çkinç, ök unç, ög ün ç ,

uhnç, ile nç, umunç . onunç, inanç

Baska bir biçim :

ft lanla;

degi~ik üniü lenmeleri içinde

atmçu, itinçü, id m çu , irinçü , awmçu , aqm çl

ke(LJ GENZSiL

aparig, otung, ürü rig. orarig , iring, ü~eng, ala ng

KATMERLENM~

erigek, örigik

;QNU IUETU

öngi

BA~KA B1R BIÇIM

errigeyü

jalá/û,ju'alû,ji'á/û Pash ;
degi~ik ünlülenmeLeri içinde

ülê tü , alä çu , ab áçt . agtçi . ul ëgu , ultgu . ab äqi. a tàqt , it êgü , tcëg ü, öllge ,

in egü,.' eb êkk, anürm. çgëme

" UETIJ

ey ëg ü

SON UZATIM OlARAK nun'LU

esïc än , alüçin, arudûn , ur ëgcn . örûk èn

~KA BlR. BIÇIM

alrmla , ermegü, ogl ëgu , oxs ägu
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efá'û/ Faslr ;

degj~ik ünlülenmeleri içinde

arûbät, ur ägüt, aräm ür, rqtl äç. al äv än

eja/án Pash

arpagan , arlllagan

fi'in/î Pesh:

degi~ik ünlülenmeleri içinde

itindi , aqmdi, ekind i , ögündt. ektnd i

Ü çyazaçld ar Bölümünün Sonu

Dörryazaçhlar Bölümü

efá! Pash

KATMERJ...ENM~

argag, Irgäg

BIJVEZNE EK1..ENMIS je'ne

tmült , umdüct, arquçi, erdini (er tint), usban

f a"û/ Fash;

orta kök-yazacr karmerlenmig

ouue. esste , ekkia , arng, ellig

fa 'allá Fash ;
ilçüncii kök-yazacr ün lü-almaml~

aWlçga

ILKKÖK.YAZACI ZAMME'U

udttma

ILKKÖK-YAZACI KESRE'U

elimga

efá/i/ Faslr

alp ägut . adgrr äq, arqlçaq, ardûr ä]

fa'/û/i Pash

esg éu . awrüar
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fa'landi Pash

üdründi. ewdindi

Bu fasil, ~bir seyöen geriye keren $8yler" için kullamlan Arapça fu'ala veznine

uygun dûsen eylemden türemis adlar tcenr.

I ti ûlin Faslt

origüjtn

Dörryazaçhlar Bölümünün Sonu

Besyazaçhlar Bölümü

lalal'al Fas1J ;
degi§ik ünlülenmeleri Içinde

Bu fasrl yalm adlar, srfarlar ve bir seyin kon umlen dinldigi yer adlanndan

olusur. Yer adlan ve sitarlar kurahn uygulanmasi suretiyle tu re tilebilir, ancak

ezel olarak belirttlmcdigi mûddetçe bilinemez olan bazr sözcükler vardir. Bu ne

denk söz konusu sozcûkler burada amlnnsnr, böylece bunlan ögrenen kisil er

kurah uygulayabilir.

uwutlug, agirhg, ugurlug, obuzlug , udualug , agujlug, oguslug. uquslug ,

açrghg, adtghg, uruglug, aeighg, oçaqhg, açuqlug, asighg. edeqhg, anqhg,

uruqlug , azuqlug, aranhg, atanhg, ularhg, ahmhg, almhg, ulunlug ,

urunçaq, ogulçuq , agw;mq , ogulmuq , uçuzluq, adashq , adaqhq, uduqluq,

odugluq . anghq, urugluq , açrghq, açuqluq, açiqhq. oçaqbq. aruqluq,
uruqluq, azuqluq, ueaqhq, usaqhq, ulugluq, amaçhq, anuqluq . özütlûk,

egethk (egetltg) ...
.. Bu gene! bir kuraldrr. Eger sonek ntrestmsiz kefli [sen kef - k - -lih] tse

anlam, s öa konusu adm oldugu yer ya da ad için haztrlanrms veya saklarmus bir

~ey ya da bh eylemliktir. Ancak eger sonek tttresimli kej'li tsc [ince kef - g - 

lig] anlam bu uç tslevden birini üstlenmez ve sóz konusu adm sahibi olur ya da

o adla birJiktedir. Bizim omegimiade ad eget'tir ; t;getlik , geline hizmet etmek

için gönderilmek üzere bir genç kizm hazrr oldugu anlamma gehr: eger ek g'ye
dönusurse s özcü gamüa t;getlig olur ve bu, gelinin , hizmet eden bir genç ktzla

birlikte ya da ona sahip oldugu anlarmna gelir. Bu tûr bir ek kullammmm oldu

. gu tûm ömeklcrde anlam bu sekildedtr.

etiçlfk, ederlik (ederh g), ügürlük, ögürlüg, edtah k , estalik, eteklik
(etegltg), etüklûk, ótüglüg, ûz ükl ûk , ör ümçek. ilersûk, isîglik, erûklûk ,

ërigltk, estklik. esûklük (esukl üg), eweklik, ekeklik, ükeklik, ük ëklig,
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eltgltk, cmiglig, enûklüg

fa'al'án Pash .

degi~ ik ünlü lenmelcri içinde

ilk vc ik inci kök-yazacr ünlü-alanlar

Bu fasil bir eylemtn sik sik tekrarlandiguu anlatan ortaçlardan olusur. Arap

çada bir eylemtn sikhkla gerceklesmestnt anlata n stfatlar için geçerli olan mifál
vezn ine tekabûl eder: mis'ám ["Slkllkla beslemek"], mihrab [«sik Slk sevesmek"] gfbt. Bu

veznin sonunda bir nun (n) verdir. ama Oguzlann ve Qlfçá'llarm cogu bu nun'u

(n) haf (q) yapar. Örnegtn "çebuk snrlenenbiraoamta bU$gán denir, ancak ..oguzlar

busaq der - gayn'l (g) atarlar. Bu özgün bir kuraldrr.

opugän, açugän. udug än , antgän. azitgän , uaatgän . ozttgän , usitgän,

agrtg än, eqng än , oqitgän, uhtg än . uuugän , anutgän , uçurgän , açurgàn ,

asurgän, csurg än . isrrgän, awujg ün, ansgän, öpö rg ën . tç ürgën, edergen .
cw ürgën , üd ûrg ên. üsergën , ügürg ën , egtrg ën , ttflg ën , enlgën, ûaü lg ên .

ürü lgë n, estlg ën . estlgën , egilgën , ük ülg ën

BA~KA BIRBIÇIM

ururndäy

efa/al Fash

arsahq

ILK KÖK.YAZACI ZAMME'L1

üskebeç, ögreyük

f u'álil Pash

osä yuq

BA~KA BlRBIÇIM; EKSIKU

uyadsrhq

B /l,~ KA BIR 81ÇlM

ühi

<>NB<

ötgünç

fa'áli / Fash

ClNZSl

al érigu, origämuq, örigëyük
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BAl"""" "'"
oturigluq

HEM ZE'L t AOLAR KITABI'NIN SONU

Rahman l <e' Rahim OIan Allah'lJl Adlyla

(HEMZE'L1) EYLEMLER KITABI
~

Ikiyazaçhlar Bölümü

Biliniz ki, he r kitabm eylem1er bölumunde eylemlenn geçmts zaman. gents

znman ve eylemlik biçimlc ri arulacaknr. Ayn ca geernis zamanm kullarurm açtk

lanacak. ancak fuzuli olacagr d üsüncesiyle geni.$ zaman ve eylemli k ku llammlan

tçin ömek vertlmeyecekur. (Ancak bunla r amlmaktadtr] cunkc genis zamanm

biçimi ve söylentst tahmin edile rnez . Aym clurum eylemhk için de gecerltdtr

Behr nlmedigi muddetçe kirnse rakfk'i lrikkal'in SóZ konusu oldugul m~'dcn

liSbal edü mtsl ya da mûmal', [Imdie'nln SDZ konusu oldu gu] mufchham'dan
[eylemlik] aynamaz [yani eylemlïgtn -mt k'Jj mi -mdk'IJ mi olacag un bilemez] .

Turn eylemler için kural sudur ki cger eylemlik ktfliyse (k - -mikJ, gems za

manda imdle ldamaksrllasnrma - iki ses aras indan. asrl seslere dabtl

edilemeyecek bir ses çiknrtma] ya da rikkat [incelik - mee ûnlû] vardrr. kal I! [q

- -mäq) eylemlik ise gövdenin kafa (q) [artd arnakstllasnrma] isba"ya [kalme

çekme - kalm unlû] ya dagayn'a (g) sahip olmasim gere kunr. kefli (k) olan

eylemlik ise söaccgcn kefe, imdle'ye ya da rikkaCa sahi p olmast m gere kun r. Bu

tüm eylemler ve eylemliklerde g öz önune almart bir kuraldt r .

öpdt . açdi , u çdr , içdi , erd i , ü rd i . ü rdr , ez di , ûzdl , esdi , u sdi , esdt. üsd t .

uwd r. awd r. ewdi . aq dr , uq dr , ekd i , ükd t. egd t . ald r, c ld r. i1di, emd i,

umd s. ö nd i , end t

KATMERlENMI}

alti , UUl , öu t. ötn . itti , èu t...

... Bu sözcuk besrnda illet bulunan sözcûkler fashnda da amlabilir.

,,"'IJ

öpd i, äcu . ärdr , örd i , órd t , ërd t. órdt . äzdt , öad i . äsd i . ägd r. áwd r. ögd t

""'" urru
äyd r, uydt

J5
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GiNZSl

eng di, üngdi, origdi

Kural. Bu bölümdekt bu yrum ktplen ikiyazaçltdir, upki yarmaq al: ParaYIal ya

da «nm il: attan in tfadelennde oldugu gfbï. Aym zamanda bilmelisiniz ki bu dil

deki eylem düzem buyrum kipine baghdir. Buyrum kipinde kullamlan biçim ,

üaertne tûretici soneklertn cklend igi gövdedtr. Tu rn eylem lerin olumsuz biç imi

gövdeye mfm (m) ve dij ekleye rek yepihr. ömegin a/ma: alma, ilma: inme . Bütün

d ilbilgisel kurallar, Allah'm izn iyle, salim Kitabt'nda titizlikle ele almacak.

Ikiyazaçhlar Bölümünün Sonu

Üçyazaçlrlar Bölümü

fa' al Fash ;

deg i§ik ünlülenme1eri içinde

ikinci kök-yazecr ünlü-alanlar

öpürd t. ötürdi , orurdi . ötü rdi, u curdi . öc örd t, içü rdi , adrrdr, üdü rdt ,

ederdim . asurdt , osurdr, rsirdr, üserdt . ogurdr, ew ürd i, egirdi , alardr,

ilerdt , emü edt, öpüsdt, ausdi. urusdr. iûsdt, açrsdr, öçesd t, lçisdi

Bu veznin ild kullarurm vardrr. Bunlardan biri npkt Arapçad aki mufa'e!a vez

ni gibt eylem gövdesini gecis lt yapmak ya da eylemde soa konusu olan etkinli

gin gerceklesmcsinde yardun lasildig, veya bu tsre rekabet edîldigi anlamnu ver:

meknr. Bir diger ku llamm tse eylem gövdesini gcçiss iz yapmak, ancak eylemtn

öznenin tümünü etkllemesini saglama knr, trpkt sirke açlsdJ: sirketamamen e~idi ya

da tön temi içi~di : giysi ten tamamen emdi. Böylesi pek çok eylcm vardir.

adrsdt , udrsdr, ie,Ji~di , arrsdr , erü sdt. u ru sdi, ür üsdt , ör üsdt

"Yardrm enne" ile "rekaber eune" anlamlan birbirinden ayut edilmek isten

diginde, eyleme eshk eden beltrtece bakilmahdrr. Eyleme eshk eden sozrük

"oere ya da ber srn için" anlamma gelen manga tse ima edilen scy "yardrm etmerdir:

eger "ben'mle" anlarmna gelen mengig birle tfadest eslik ederse ima edile n scy "re

kabet etmedtr. Bu turn tstes eylemler için bir temel-ükedtr. Ocönc ü kisi için

eger anlam "yardrrn etme" ise angar - "ere ya da onun için" anlamma gelen brr

ilgeç, "rekabet ctme" tse amgbirle: onunla ku llamhr. Eu akilda tutulmahdrr!

ürasdt, OZU~dl , asisdr , esi sdi , lsisdi, est sdt, agrsdr , UWU~dl , çwtsdt. aqrsdr,

uqusulär. oqisül är (oqrsd r), ekisdt , egtsd i, ögüsdt , ögi~di, tgesdllër.

egcsd t, a hsd r, ilisdi, uhsdr, üle sdi, ulasdr, öl tsdt, ili~di , amusdr ,

una sdtlär. en isdi, açrqn, uçuqn. usuqn, asuq n, aguqn , eliq n , etikti, içtkti,
ö-üku. öpüldi, auldr, öreldt , otaldr, ûtüldi , itildi , acildi. i çf ldi, adrldr ,
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ujlldl. uruldr. oruldr, örûldt , ürü ldt , ~ rild i , ~zildi. aa rld r, öaeldt . ûz.ûld },

esildi. asrldr . us aldr . es üldt . es tld t. ts ttdt , useldt . uwuldr , uquldr . oqddr.

ekildi. egü dt. uk ûldi. ögüld i, o pmdr, öpö nd l

nu" (n) soneki alan baz r eylemler boylest bir anlama sahiptir: yani özne söz

konusu eylemi yapar gibi göröner. ama gercekre yapmaz ya da eylerni gerçek

lesttr ip gerçekle~innemekte özgerdur ve kimsenin yardimme ihtiyaç duymaz .

itindi, aund r. u tandr , ötûndi , açmdr , ocjundl , c dmd r. armd r, u ru ndr .

örûndi, ert n dt . esin di , isindi , isendi , asundr, aw mdr , uwundu , oqmdr ,
ektndt . ökûndi, ög ün di. tgend i . ah ndr . uland i . u lmdr . olmd r. ilendi ,

Hindi , umundu . anunds , Inandr

"-'TM6UN'1\
opun . atu n . ötetri. açnn, udnn. arrtu . e reu t (eredu), erû rti , aann. eain t.

uzaUI, üzitti , esittl , usun. rsun. asa tn . esen t. üstn t. csatn. öseu t. es tn l,

agn n . aqu n . oqun, ekitti, ögiu i, igitti ü gtd tt), ülatu. Ohm, ölu n. eleut ,

üleu t. emtn t. anut ll , unaltl , unnn . ene tn

"""
eyu n . uyatn (uy ädu) .

SO«JurnJ

opldt

cees.

onguqll ,ongu1tl

Üçyazaçlrlar Bölümünün Sonu

Dörtyazaçlt lar Bölümü

fa '/a/di Pash;
degi~ik ünlülenmder i içind e

ikinci ve dördüncü kök-yazacr ünlü -almeyanlar

ürp erdi , öpra rdt. auurdi , öuü rd l, ëttû rdi , aç turdr. içtûrd!

Bu eylemlerdeki temel-ilke çifte geçi!ililige [bin erareden ve biri de eylemi
gerceklesuren iki eden aracihgtyla geçtsh olma özelltgt -cnl sahtp olmalandir:
edenierden biri icra edilecek i~i ernrederken. bir dtgen hu emir dogrultusunda
i~i icra eder. Bu eylemler ikiyazaçh bir k öke eklenmis -söe konusu aniarm ve
ren- tki yazaçh Ir ve rl bir sonekten olusur. Bu tor eylemler kural dahilinde bi

hnemez. dolayisryla onlan burada andrm.
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axtardr (agta rdr), anurdr . ertü rdi , estürdt . ûztûrdt , as turdr, es türdi,
usterdt, esturdt . estordt . üstc rdt. aqturdr, uqturdr . ekt ürdi, egt ürdi ,
ögrü rd r, ûktûrd t, alturdu , oltu rd s, Ilt ürdt . öld ürdi , rldurdr (endûrd t},
önda rdt. atgardt , ctgardi . odgurdi. odgardr, argurdt , angard r (andgard r),
alwrrdt , örgürdt. içgerdi, edgerdi , erg ürdt. esktrdt . üsktrdt. üsk ürdt

Bu bölumdekt gectssiz eylemleri gectslt hale geurmek ya da gecislt bir eyle
me ciûe gecisltltk [yani eylemin biri emreden ve biri de eylemi gerceklesn ren
iki eden arao bgryla gectslt olmasr] kazandirmak için geçmis zatnam bildiren d,
iki r'yle yer degtsurtr - bu r'lerden biri benzeslme maruz kalmis d , digeri ise.
gectslûtk veren t'dir. Omegin söz llslrurdi: sózû hattIadI ifadesi kullanthr ; bu eyle
mi gectsh hale geurmek için tl$kûrtti: 0, bifine, l.I'UttUQU sóeet hatn1attJ dcnir. Çifte
gectslüige sahtp bi r eyleme ömek olarak $U ifadeye bakilabilir, amg alm
argurttl: 0, bin'l, 0fUl atn yormasn saQIaQ. Bu eylemlerin bir baska söylemsi de
argurturdl:0, etm Ibiri tarafindanl yorulmasll'll emretti ve ûskirtllrdi: 0, kl~lrt:mayd neden o!
cu'dur - ancak ilk kullamlau biçirnler bozulmarrus (jasfh) ve daha dogrudur.
erpesdt , tnesu. anasd s. ön a sdt. örtesdt. erttsu, arnsdr , oqta sn , ündesd i,
oprasu . öpr üsdt . otr ûsdi , utrusdr . ot rusdr. u çrusdr, öçr üsdi, tcrüsdt .
adnsd r, ucJru$di , rsrrsu, asrusdr. osrusds . ugrasdr . agnsn . ogrusn .
ewrüstt , oqrasd i, egrt su. ügrtsü. emrtstt . a rwasdr . erqasn . alqrsu . at qasdr,
irkisti. elgesti , emgestt. üplesd t. orlesdt . erlesdt . itlis di , açhsd i, edlesd t.
udlasdr , e rlesd r, orlasdr . üalü sd t. tsl esdt . iglasu. awl asdt , ewlesu .
ükl üsd r, aq hsdr . iklesd l. tglesdt , emle sdt. ümtes ü. tmles dt . utsuqn , ersiqu.
ursuqn . alsrqu . andrqu . ençiktl . ös tikti, Irpe ldi , ar t rlde , örtû ld t. örtc ldi ,
irtcldi , öprûldi , üste ldi , isteldr, ~$tildi , agnl dr. ewd ild i. igdildi , örra ld t.
otruldr . adrrld r, ûdrûldt, rsrrldr, asruldr, ugraldr . ogruld r. ewrûld i,
egr ildi , ügr tld t, amruldr , trgaldl , arwaldr . alqaldt , irkildi , ürküldi ,
elgeldi . amnd r. ön ünd t. örtendi, cwdindi , ut rund t, rsrmdi , agrmdr,
ögrendi , egr ind i, oxsmdr . crsindi , ewsindi, içgmdi , rrgandr , asgmdi ,
alqmdi . ötgund t. irkindi , iskendi, elgendt , emgendt , tiplendi , at landr ,
erl endt . Itltndi . açhndt , uçle ndi, içlendt , uç land t, edîend i , üdlendi ,
erlc ndi , örlendi , uzlû ndi , ü::le nd i , a~hnd l , ew lc ndi. ög lendi , igle nd i ,
cmlendi

"'''"ffilENMIl
tirpetti, irpeUi , artatt l, irt etti, örlcttî , ist cttim. oqtam, olxuttl .

.., Bunun kök-b içimi olgum'dlr ; nitekim eylemlcr asla hl'yla (x ) geçi$li
yapilmaz , gayn'la (g) yaplhr - up kl oljgurdl : 0, OI'JJ uyandrdl vc trn;! guJdl: 0 , on..r
doyUOJ sózcOklerinde oldugu gibi.

"
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opratn . adrem, agntn, ugratu. ögretti , ügritti, emritti , etsetti , axsatn.

assatu, ewsetti, oxsatn, uwsatu. ölserrt, ugattI, ulgam (ulgädn ), ürkütti ,

emgetti, elgetti, üpletti, etletti , üklitti, edletü , udlaur, lsletti, aslatn,

aglatu. uglnu , awlattt , iklettl, igletd, emlettim, imlettim, adnatn , ornaturn,

esnetti, osnattrrn , egnatu. ulnattt

BA~KA BlRBlÇIM: EKSIKLJ

ötûrdl, Itrûrdi (?), äçurdr. OYU$dl,"\i.YU$dt , üyükti, ayrldt , cyuldi, uyaldi ,

rymdr

DORTYAZAÇLl

ayturdr, oyturdt , uyturdt , oygurdt, avnsdr, avnldr . aytmdi, eymendi ,

ërtldt, eysildi , ëwildi

KATMERJ..fNM~

cynatu

BA~KA BIR BIÇIM

ay ädr

ÜÇYAZAÇLl,SONJ ILLETLI

irpeldi, artädt , ört ëdt. irt êdi , istêdi, ûndëdi , ewdldi , aldädt, oldtdt ,

opr ädi , ûdrëdl , agr ûdi. egndi, ugrädt , oqrädr, ügrldt. emr ldi . ewzëdt,
öps ëdtm, etsëdi , ats ädr. öts ëdt, lts êdi . açsädr. içs ëdi , axs ädi , rds ädi .

ursädr, üz.sëd i . ess ädr , agsädl , ewsëdl, ewsëdl, uqs ädi , egs edim, ögs ëdt,

egsudi , üksëdi , als ädr. öls êdi . rls ädi , emsëdt . ensëdt

KURAL

Biliniz ki iki ve uçyazaçh adlara ve eylemlere sonek olarak gelen sin (s) ve eli!
(a, e). edertin bu eylemt km etmeyi tstedigt ve bUM nîyet entgt , ancak benuz

gerçekle~tirmedigi anlarmm verir. Kural iki ve cc yazaçtan daha uzun olan adlar

ve eylemler için de geçerlidir, ancak nadtren uygulamr.
lkiyazaçh örnekleri _ er etsedi: eoeroo cal1l et istedi. el s öacögü "et" anlamma

gelir ve Ikiyazachd n . bUM sonek olarak gelen sin ve elif "istemek ve arzu et

mek" anlarm yaraur. er ewsedi: adamevini ö zjedi. "ev" anlarmna gelen ew sözcügü

tktyazachd ir ve daha sonra bu sözc üge söz konusu ikt yazaç sonek olarak geltr

ve ona arzu etme ve isteme anla rruvenr.
Ûçvazaçh adlara öm ekler - "eksl'' ya da "ad ' anlamma gelen sózcük açlg'd lr

ve "adarrm ceoeks br sevteretedi" dernek için er apgsddl Hadest kullamhr. 'tos bir

lezzet, tatj" anlamma gelen sózcûk taug'drr ve "eoerren caratatli istedi" dernek için er
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tatlgsadl tfadest ku llamhr.

Uzatmah sözcük lere örnekler - er qagunsadl :aderrun care kavun istedi; er çeni$tii

rüksèdi:adamrn ceruceni srürü k [yazln besnee olgunla~n, findl~ benze yen bir meyve, Çin'e

özgü (?)J istedL Kural umumi olarak uygulanabilir, ancak biz yalmzca birkaç ör

nek gosterdik, siz gen kalamm tûretebilirsiniz.

lkiyaz açh eylemlere ömekler - er qrzm öpsedi: edern, klzlnl öpmek istedi; olya at
sadl: 0, ok atmak iste di. Kökler öpdt: óptû ve am: ettr'drr..

Ocyazach eylemlere órnekler - eryuk kötürsedi: adam yukü tassnek steo; ol f{lI$

uçursadl: 0, kusu uçurmak lstedl.

Uzatmahlara ömekler - 01tengrine hèrtgünsèdi: 0, Cenab, Hakk"ln bir1 iÇ)ini ikrar etme
ve niyetlendi.

re'yle biten gövdeler söa konusu oldugunda bu kural farkhlasabtltr. Bu du

rumda gövdelere i~ba ' yazaçlanmn bîriyle birlikte gayn ya da kef ekIen ir. ol mke
bangsadl: °eve gitmeyi arzuladlve buna niyetlendi; men seni korügsèdim : ben seninJe q ö

rusmek istedim denir. bangsädr yertne oarsadi, körügsëdt yerine kö rsëdt dernek de
mumkündûr; ancak ben n kremgim biçime istinaden bunlan kulla ndrm Kökleri

bardr ve kördi'dir. Gövdeler lam'la btnyorsa yine aym durum gcce rlidir . Nire

kim 01 andmyannàq ahgsadl :0, e nden para elrrekisted i denir.

Bu iki yazacm anlanu, "bir ~eyi sevo" anlamma gelen Sddl nèngni sözünden ha
reketle olusrnustur - eden, bu betimleyici d urumlan era uladigi ve ntyetlendtgt

seyler arasmda sayryorm us gibi. Nitek im er SUWSiidl: acam susao denir _ bu, ede

mm istekleri arasmda suyu da saydrgr anlamma gelir.

Bu s ózcuklerdekt elif, ye'ye d önüsürse bu, sóz konusu nesnenin özg ün dUIU

mundan degisime ug rayara k iliskili old ugu bir seye benzemeye besledig t anla

rmna gehr. 5ÜÇig SUWSrdl: serep sulandr; ezam aÇlgsrdl: üzüm ekSidi ve ek:;;ilik üzüm:in

tatllhglndan daha baskin bir tat haline geldi. Bu kural yalmzca aleskan ya da bir durum

dan baska bir duruma degiseb ilen seyler söz konusu oldugunda geçerlid ir . Bu

eylemlerm tasidigi anlam sfdl nengni: bir ~eyi klrdl ifadesinden hareketle olusmustur

- sulanma sarabui lezzetin i, eksilik üzüman tathhgnu km yorrnus gibt.

Bunla rla kryaslanarak baska ömeklerde seki llerïdir ilebilir. Turn Türk Iehçe le

ri için bu istikrarh bir kuraldrr

oxs ädrm, uxsädr, ölsëdi, rrg ädr, arw ädi , arqädr , iskëdi , elgëdi, emg êdi ,

ü pl èdi , e tl ëdt, otl ädi . arl ädr, rtlädi , tclëdt, ed l ëdi, öalêdt, usl ädi , asl ädr,

islëdi, rglädi. awl ädr, üklldt , iklêdi, tgl ëdt , emlëdim, iml êdim , adn ädr,

ornädlDl, öznedi,esnedi , ösnedi ,agnädl

ce-es.

ürrîge rdi , osrîgardt , arigrasdr, mgrandt , önglendi, engtürdi, üngtürdi
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~KA BIRBIÇIM

atÎglädl

Dörtyazaçhlar Bölümünün So nu

Besyazaçlrlar Bölümü

uwutgardt, isirgendt. es trgendt, uwutlandt, egerlen dt.

cnüçlend l. agrrlandr , ugurlandl, ögürlendi, analaudr .

ed talendt , esialendi , oguzlandt, öküzlendi, oguslandr,

oçaqlandr, adaqlandr, anqlandr , azuqlandt, eteklendi ,
erüklendi, isiglendi, enüklendl , atanlandt , üzû mle nd i

esiçlendt.

u çualandt ,

uruglandt .
et üklendi ,

KATMEl'J..ENMI5; VEZNE AYKJRJ

[Bu krsirn yan l1~ yerdedir, dörtyazaçhlar mkatmerieorr ussözcökler ksrrunda yer airnasi daha dogrudur -çnJ

üpleldi , etleldi , edleldi, aslaldr, isleldi, awlaldi, tgleldt . emlel di , imleldi .

BESYAZAÇU. EKSIKLi

arpalandt, ord ülandi , utr ülandr . arqalandt , üjmelendi

BASKA aiRBIÇIM

ötlan dr, ázlandt, ûalandt, Islandt, áwlandt, óglen di

SQw UETIJ

adurlädr, öa ütlëdl , ögütlêdi. çge tl ëdt, ölûtlêdi,

ed er lëdt, aglrlädt , ugurl ädi (ogurlädi). analadr ,

agral ädr, oguzlädt , oqrts ädt, ögttsëdi, egirsëdt .
erü ksê di , öl ügs ëdi , üküslëdi, anglädt , urugl ädr .

adaql ädr, aduqlädr , aruqlädr , asuql ädr, usaql ádr ,
erüklëdi, özeklêdi, Istgl ëdt , ösü gl ëdi, esrrgëdi,

ûkeklëdt , el ükl ëdi , emigl êdi. en ûklêdt, es enl êdt

amaçlädr ,

u çuz.ládr .

açigs ädr.

azaglädr .

anuqläd r.
üsiklëdt ,

enû çlëdi ,

udual ädi ,

ulugs ädr .

uluglädt ,
içüklëdl .

ekekl ëdl ,

BA~KA BIRBIÇIM

udülädt, aräl ädr , orîl ädt , örû l ëd t, eg ül ädr , aw älädi, eqü ädr. ekêlëdi ,

ögê lëdi, anälädi

IlA$KA BIR BIÇIM

angîlädl
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BAsKASiRBlÇIM

örigiklendi

BESYAZAÇU

agnqandi

Ü't-Ü-Al..I'1AYAN IKI CNslJZL.E

andgardun

ALTIYAZAÇLl

armutlandt , artu çlandr , erkeçlendi. örgüçlendi, adgirlandi , udmaqlandf

artuqlandr, ajmuqlandi, agruqlandi. ograqlandt, etmeklendi .

.. , Adlardan raremts b öylesi pek çok cylem vardtr. Bu kullammin Arapçada

da benzerleri görülür, örnegtn adamm çok fazla sütü oldugunu belirtmek için

e1bene'r-racal lveoern.söt sahibi olcu"] den ir ya da "çok fazJa kaglt sercee sahb''

anlamma geleeek btctmde eshc' [veoam seritlendl"] denir.

içmeklendi, erseklendi, ügrneklendt , egrimlendi, tstonlandr (Içtonlandr)

KATMERL.ENM~

arquqlandr , emgeklendi, esgeklendi , erkeklendi

SQI\JU ILLETU

arp êl ädr , ortülädr, e rtê.lêdi , esrll ëdt . ogrü ädr, tgr ûlëdt, argül ädr ,

öpkel èdi, öpkll êd i

Kurallar yeri geldiginde tarusilacak.

HEMZE KtTABI'NIN SONU

Al/ah'a Hamdolmn

Rahman ve Rahîm Olan Al/ah'l» Ad!yla

sALlM KITABI

SALIM (tÇtNDE tLLET BULUNMAYAN) ADLAR KtTABI,

l k iyazaçhlar Bölümü

tap, t öp. çap, cö p , Çlp, c öp, zap zap, scp , Stp, sap, qop , köp , bat , bit , ça t,

çh,pt, qat, ~ l , ~t , ~t, ~ , ~ç, ~ç, ~, ~ç, ~, ~ heç , ked ~,

bir , ter,çer,çir,~,çur,~r,su,SM~r~M~0,~rqur,qur,qlr,~r,

bi z, tüz, çuz, qu z, qtz, kez , küz, kiz , miz , bis, tes ...
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Oguzlar yo va rlak bir seyt benrulerken asm vurgu yapmak tste rlerse ses
u:girme derle r. Bu kullaram kurala aykmdrr. Tü rk lehçclerinin cogunda kural,

renkier ya da blr seytn özellikleri anlanhrken pektsnrme yapilrnak isrend iginde

söec ögc n ilk yazacmm almmast ve bunun p'yle btr lesurtlmesidir : an cak Ogu zlar

m'yle birlesunr. Om egin Tllrhler ~delin ku~ni ~ rengtm an latmak için kóp hok der

ken , Oguz!ar hóm kóh der. kok, 'l::lJ1OO~ anlamma gelir. Tilrhler , ilk yazact (h) ahr

ve bunu p sestyle birlestirerek , pektsn rme sifan ola rak kop derier , daha soma

rengin adiru [kèk] söylerler. Oguzlar, p 'yi m'ye ;Cvirerek "oem kur~unt için hom
hóh derIer. Turhlcr "sec''ya ~ng, ~àÇlk seo' ya sap sang derlor. s almm is ve pekis

tirme sifaum olusturmak için p'yle bmesurümts ve soma arkasma rengin ad.

eklennusnr. ~Bo$ yer, açIk e aatye ya: . den ir. Benmlemeyi pek isnrmek için yap
ya.;::/: ge~ bi" aç1l< arazi denir. Bütun pektsnrmelcr hu kurala göre yapün. Ancak
p'nin s'yc donûstürülmesme iliskin bir kural yoktur.

~. t~,bs, k~ . ~, d~,~,çi~,s~, qu~ , qlt , kw,~,~,~,~q,~

~,~,~uq,~,suq, bek , ~k,tek~~, ~k, çik dfik ,dik,~k,

s ük. mûk, bol , bül , nl , çil , sa l sul. qul . qrl , kul , tam , turn , çim , sli m. qum,

kern, köm , kim , ben , tün , nn . çm, se n , qtn , ken, kün , kin , men , m ün

Türk yans mda ya da hu yazida bu sözcûklcre mt'dd-Î lln ek lenmesine mûsaade

edilir; ancak söyleytste. bu lehçele rdeki kullarurm yukanda belïnngim gibidir .

Sälim Ikiyazaçh lar Bölümünün Sonu

Üçyazaçhlar Bölümü

fa'IJu'l,ft'l Fash:

degi~ik iinlülenmd eri içinde

orradaki yazaci ünlü -almayanla r

ban. he rt bun. ban. be n . nrt , tört , eert cun . een . çtn , sa rt , sart surt , Sin,
qart , qu tt, qart qurt . qm . kûrt , qarç qurç, murç, kend , ba rs , bars, ters . çars
çars (tars tars), qars , kuif, barq . turq. çulq , ça lq çulq , quq, berk, b örk, tûrk,

terk, türk, t ürk . serk. sü r k, ku rk , körk

Orr adaki yu ao ünl ü-almayan sözcûkler fashnm sonu

Ortad ak i Yazacr Ü nlü-alan Sözcükler Bölüm ü

Ja'al,fa'ul,fa'iI Pash:

degi~j k ünlülenmeleri içmde

orradaki yaaacr ünlü-alan lar

kel e p , basu t , buht, t û büt , t~git , ç êk ü t , çigit , srbur , sugut , s rgn . sögur.

qaçut, qant, qurut, qanat , qonat . kebit, k ûçet, köç üt, ked ût , kim , külüt ,



buqaç, bekeç, begec. buluç, toqa ç, tikü ç, çanaç , sa naç, qaqaç, qul uc . qul aç.

qihç, qanuç. k öttc. kûzeç. ka dee. k ömeç. kèm ûç. mast ç. bote r. bad ar badar,

basar , bagtr, baqrr, b ögür. tapar . raur. titir , taqrr taqrr (nk rr ukrr), tem ûr,

tamur {tamar), tawar (tavar) , c öpu r. ç öp ür çepü r, çotur, çagu , çlglr , çaqu ,

çikir çikir , sugur, saglr, SlgU, qanr, qadrr. qrsrr. keler, bogua, repte . topua.

titiz , t ögüe. saglz, saqia, se kte. se mte. 'lopu: , qotuz. qutuz , qadu . qodua ,

qirm z, k ög üa, ktdtz , köwiz, k öwi], tarus , talas, tulas , blÇl~ , buns. bugrs.

bili~ , bulus , bolus . rapts, uuus . tewi s . toqis , ttkis . tegi s . cept s . çawus , çïqïs,

cahs. sorus , siqrs, sökûs , sikis . qapl~ , 'lapu~ , qaçis, quçus, qadae, qadrs,
qans . qogu~ , qarms . keçis , kerts . k ör äs . ktns . kerls , kel is , kûm ûs, bang,

bmg. bang, ba srg, busug, bosug. bisig. baqrg,

Çok yaygm olarak kuUamlanlar drsmda bu kitap ta boylest eylemd en ra remts

adla ra yer vermeyt düs ünm uyorum.

busug. tapug, tu tug. u drg. tang, n mg. torug, tung, çawlg, sa plg, saug.
srdrg. san g, sorug, çahg. qap ug, qa ug, qadrg. qudug. qrdig, qu rug, 'long,

qasl g, qlSlg, qUSlg, qcscg. qaqlg , qa mug . qa mg, bunq. butaq. biçuq , bidiq,

baraq , barrq . biruq. bozu q, basaq , busaq, brsrq, bahq ...

... Oguzlann ve Argulann brr bölcmu yan yana oe unlû-almayan yazaç kulla

mp bälq der. Ancak Tûrkçe 'de en fazla iki tane ûnlû-almayan yazaç brr arada hu
lunabili r: Argular konusmada sesleri yuvarlar. ...

... bu laq , bamuq, toprq, tutuq , tu ru q , tu zaq , tasaq, tutuq , tanuq , çapaq,

Çlp lq, ço çuq . ça ruq , çoluq, çuhq , çomaq, çanaq , saçüq, suduq , srru q . sas tq,

susaq , qapaq , qabaq, qapaq, qallq , quçaq. qadrq, qaraq , qlruq, qazuq,

qasuq , qUSlq, qa~aq , qa!;óuq, qawaq , qowuq, qawuq, qawrq. qabq , qulaq ,
qûiq , qumuq, qanaq, qonuq, qonaq , bitig, biçek, beduk, b ür ük, bezek ,

bezig, bösüg, bölük, bilek, beleg. bilik , blltg, benek, tep ük. teptg, Wig ..

~ tUig titti: 'r era aay1a zookladl. Bu [cumle yapisi] pektsu rme amaciyla

kullarulrr. Bunuo baska ómekle ri de vardar. d. erig urug urdl: 0 , adama setce

vurdu; olqaÇ/g qaçdl: 0 , <rtasIm balcrnadan10:;b.

... tut ek, Htig, tirig, le :::ek, tezig, tizig, tajik, te'juk, te'jik , tii 'jük, tÖ'jek,

ti~k. (blek , t ülek. telik, tü wek , çûpek , çipek, çet tik, çççek, çe rig , çörek,

çilik çili k, çü nük, çü~ek , dti lek, sibek, sidü k, Stfjlg, sti rüg, süzü k , se'jük,

sewük. sil ig, ~öpik , sütük, ~ünük , kepek. kö pük , keçig, köçtik, kiçig,

kediik, ködiig, kerek, köriik, kü zü k, kez ik . kez ig, küj ek, kesek, kewig.

kiiW1ik, kölü k , kemek, kön ek, mej ek . net eg , neçük, neliik , nerek, blça l,

ha 'jd , badal, ta sa l , tegiil , çigil t igil , ç igil , çömIil, sökel, sigiI , qlzll, kew el.

blçlm . OOglm, büküm, lerim, ta n m, tu rum . torum, tizim , loqum, tikim,

te tim, tul urn, tilim. didim , serim, saglm, suqlm . quçam , qorum, kerem,
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kerim, butün , bodun, burun , bujin, basan , bogm. baqan , b rqm. b ögen,

hûken , bulun , taban, topun , tad un . tudun , tütün , tügün , tiken ..

... Bu söyley is yalmzca sedelesu rmek içind ir . Kurala gore k ikil enmeli ve

tikken denmelidi r. Bu sözcûk tfkdi: bir~yi deldi, topraQ3 dikti, sivri bi"~ dlrttü söz

cögunden turemtsu r. 11k k sczcà gun kókunün bir parçasidrr, ikinci h bir sifat

yapmak için eklenmtsur. Benzer ömekler verilebilir;

tewdi etni: 0, eti (~ saplayarak) deIdi eylemtnden silat yapjhrken eeni fewgi n: eti

~ (kmse) denir. Sözcüge leylemel, k ökün parçasi olmayan bir heJ eklemr.

er çómdi suwda: Adam suyadaIdieylemi nden sifar yaprlmak tsrerurse suwqa (ómgtn

er : suya ceen eoerrçdalgIç denir. Sifar yapmak için sö zcoge [eyleme] k ökun parças r

olmayan b ir heJ (g) eklenir. Bger sözcaga n k ókunde bir hef (h, g) varsa ku ral. SI

fat yapmak için ekle nen kefin (h, g), hef (h, g) ikilenecek btctmde gelmestdtr [do

sürülmez]. Nltekim er urdgulnl sik/i: adam, koonla ci'rseI i~iye girdi ifadesinden stfat

yaprlmak istenirse sikken er : SIkIlkla cinsel il~e giren adam den ir . ttken sözccgunun
olusumu da aym bicimde gerceklesir : ancak b ir hef , sadelesu rm ek için düsürul

masr ür. ...

tu lun , tolun , lemen , ramen . losun , çupan , çlqa n, çekün , c ögen . saban ,

sagun , Slgan , s ögen , qaçan , qadm, qann , qu run , qoq un . qahn , qulun ,
qolan , keten , küden , k öpen , kürin , kûzen , ke h n

Bu Iasild aki sözcukler IUygur yaz rstyla] yanhrken Türkçede ortadaki t\ (d

mensubu 'l-evsal - orta ha rf ûstûn imli ) bi r dij ekleyerek yaztlrr. Omegin taban ;

devenintoynagI T·'·B ·'· N biçirninde yenhr, k ök-sözcak Arap yansiyla yanhrken

var olmayan iki d if eklenir. A (nasb [yazacm a ya da e'yle okun masrl) dikkate

almdigmda durum bu dur. Ortaya U alan sózcû klere ise su nlar öme k ve nlebtlt r;

topun: ITlISir sep emdekiyumru s öecaga Türk yansmda T·V·B-V·N biçiminde yazth r ,

benzcr sekilde sözcc ge U (zamme 10, Ö, 11, Ü okutan ötre irni] ] için iki tune vav

cklenmi stir . kehn : ge lin Türk yazrsmda K-'-L·Y·N biçiminde yazthr {J yenne Y

konm ustur]. Burada anmadrgun s ózcûkler için de kur al aym biçimde tsler. medd

ve lln'in eklenmesine izin verileb ihr, ancak boz ulmanus (jaslh) ve daha dogru

oIan söyleyts bu kitapta beltrntgim biçimde olandu . Bu kullammlara rnüsaade

edilmesmtn nedeni fa'al'mja'dl, j u'arin fu.'dl ve fi'al'in de Jj'dl vezninin klsalul

ml$ biçimi olmastdu . Uzun biçirn vczinden kopma anla mma geImez. Sadelik ve

veeizlik için klSalulml$ biçime ba$vuru lur ve sade olan he r zaman daha
dogrudur.

ilavesiz SözdJkler Bölümün ün Sonu

Birinci vc ikinci Kök -yazacl Arasm d a medd i lavc si O lan Sö zcüklcr

Bölü m ü
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fá 'i/ Fash;
degi~ik ünliilenmeleri içinde

qägu t . çäu r , çàçrr (cäsrr ). s äur, saga , t ûdes ..

... Bunun k öka til : toydar. Bir beyvan için bu at TIe t11Iug: bu atmrengine denir.

-das!-de~ , yakmhk, benzerhk bildiren brr tlgeçur. "Sirr<tlimden dogan iki a'yTI çOClJta

qannda~ derur; qarm , -rahirn- anlamma geltr . sözcöge sonek olarak · da~ gelmee
anlarm -rahim-l<<Y~igi[e1yn raniml ~liI'r olur. -Meme-ye, emig denir: -aynl me

meyi emen iki oeoee" emigdq: emme-ka rde~ri lbirlikte emenler] olarak adlandmhr.
"Ayn yerderl gelen t:i ilsan·a yçrde~ [yç rde~] denir. "ceroes'e qada~ denir; k öku qa:

kap'dlT, buna~ soneki ge1diginde aayrll eecte, yN"i ayn <WY"lefin rMrrindeveteo iId~.

anlanum kaaarur. kongulde~ :~ sözc ügöde b öyledtr: körigul: gëmlj, k3lp

dcmektir. Dolayisiyla tûdes de "aym rengi payla~n» demektir .

... tîdl~ , k èk ûs , b ëbg. tä ng, bëstk , dldek, beleg. tûnek, sûçig, sçzig, kupig,

k,*ik, kblik, qägrl . berim , beçin, tèmtn, ç öd m , sögun (s ögan), stgun,

çäd a n . l äçtn

fá'û/ Fash

q ätün , qäg ün , l ägün

îkin ci ve Üçüncü Kö k-yezacr Aras mda mufd ya da /in il aves i Olan

Sö zcü kler Bölümü

f a'a/,fa'û/,fa'î/ Fash;

de8 i ~ ik ünlü lenme leri içinde

buq äç, tat är , tagär . tawär , caw är. soq är. xua är . k üw ëe. mar äe. tas ög.

rus äg. baçäq . rat äq. n l äq. so l äq, b ödlg . be zèk, rer ëk. n l êk , tülêk, t ük êl,

qrwäl. çuràm, qu räm, bulän , regl n , tü e än . tög ûn. tumän, car ün. çtgln,
samän , qulän , qa p än . qután , k ögên

Üç ünc ü Kök-yazaçtan Soma Uzarmah Olanlar

fa '/á,fa'/û,fa'/î Pesh:

iinlii-almayan yazaçonada

torpr. k örpe , kirpi , kesbe, kenpe, be n ü. burta . taxtu , sökti. suqtu, qrftu .

ken ü. barça , te rçi , ta nçu . c ömce . jinçil , j an çu , sme u . sanj u. qa mçr, kewçi,

körnçü , man çu . b ögde . bald u , tamdu , ca gde . samda , smd u . qamdu,
qa nda , qa rdu , ke nd û , kündi , munda , mende, mandu , bugra , bük ri , renü ,

tog ru . tegre . ç öp re , çagn , çtgr t, sagn , s lgra , s ûwre , suqru , küsri , k ówre,

kekre , ba nz t , sunzt , çawju , kenzi, bUXSI, t UXSt. tewst , Iumsa, xa fsr, tuts r,

çaxsu. qars t, qaw$l, batga, tuzgu , tamga, çuwga , sorgu , sa lga, qap ga ,
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qad gu . qcdgu . qatgu , qa'iga, qam gl , telwe, qalwa. butqt . tarqa. to rqu ,

talqa, talqu , çanqa . qatqi. qotqr, berge. berge , bérg û, belg ü, brlge , terga ,

lçrgi , te zg i, tilkü , rilge, çeçge. çü rg ü . bu rgo , çilg û, s irke, kerki , k ötki ,

kedg ü, kut ga , kerki, k örge. budu (buylu). birle , bibli , top!u , toqh. çawh ,

çagla , suglu , brçma ..

Edilgen ortact belmen mIm dij I·ma] sonekmi alan bu leylemden ta remtsl

adlar yahn adlar haline gelrrusur . dolayisiyla onlar~J:lUra da amyorum.

H ' tutma , turma ..

Btlinia ki Oguz lehçesi daha andr r . rü rn/erin yalmzca ikili ifadelerd e. kókün

bit dal: ya da k öke bagimb bir yan unsu r olarak kullandiklan adlan ve eylcmle

ri onlar lek basma da ku Uamr. Örncgm Tûrhler. qattl qard/: 0 kj~~ der.

qam, ~i(i $eYi birtlRle ~rma" isrni anlaran kóktû r; qardl yan unsurdur. Oguzlar
köku bir yana birakrr ve " jJ(j~~~dt anlanuna geleeek biçimde qardi
sözcuguna kullamr. Benzer btr biçimde Tûrkla, cdgil yawltiq de r - teJgu "iyi,"

yawlaq "k:6w- anlarnma gelir ve yalruzca t4gu sözcagayle birlikte ikili olarak

kullamlu. Ogu.zlar bu sözcaga tek basma kullamr.

nzme , tegme , t ügme, tikm e, çalma. sa una . sûzme, qatma, qarma, qlmla ,

kesm e. begnt . bagna , tagn a, tekne, çurm , çigne , xasm , qO~D1

fa'/Jn,fll'lán,fi'lán Fash ;

de~j~ik ünlü lenmeleri içinde

torpun (?), tar ttn , tasun. çikt èn , qaft än. barc än. ta pç àn, jurc än . barx än ,
r _

burxán. tarx än. çm d än , tewr ën , sabr án, subrán , tügsi n , toqs ön, saxsin.

seksön, k öps ûn, kimsên , kirs ën , k öks ln , bazgän , basg än , ru tg ün . radgun .

talgän . srçgän, sa rg än, qa zgän , qu zgûn , qusg ûn , qumgän , mungän ,

barqin , tu rq ün , talq án, çalqa u . qalq än. terken, t erkin. t örkün , tergin .

tasken . tüsgün , çetg ën (clg ën). ctmg ën, çiwgin , su kû n , sü agü n , kirg in,

kewgin , kelgm. limken, baql än , bekl èn , çcgl ën, s üglln (sa wlln). batm än,

çuqmin , s êkm èn , srqrnän , qurmän , kçtm ën , k êemën

ikinci ve Ü çü n cü K ök -yazacr Arasmda medd ya d a /in Îlavcsi Ola n

Sözcükler Böl ümü

fa"'';/'; Fasll ;

de~ i ~ îk ünlülenmelerî içinde

tam äta m, qar äçr, kel ëç û, kömlçe , tap äru , xum äru . namij a , sal äsu ,

sam ösa . qarägu , qu rigu , qr r ägu , bu zägu , bosugu , t us ägu . buq ägu . taqägu ,

lalàgu , lumägu, qan ägu , bÜluge, bil t gü , tiregü , kerêkü , k6zt gil , kó~ige ,

kelt gü , köHge , çümêli, kep eli

47



KA5GARU MAHMOD

ja'a/àn, ja'îlàn Fas1J ;
deg i§ik ünlülenme1eri içinde

qarta än, çib rqän. qaräq än. çulimä n

ja'anli Fas1J ;
degi§ik tinlülenmeleri içinde

raundi . sa çmdt , ndmdi. kedtndt . s ür ündl , qmndr , za rana a, süz.ûndi,
qa emdi , bogundr , sa lm dr, tammdr, k öm ündt

Eylem koklerine nun (n) dal (d) ye (t) eklendtgmde, bu eylemler fazlahk

(fugàla) belmen ya da edilgen ortaç (cl-me/ul) anlarm veren adlar haline gelir..
Bu Arapçafu'à!a veznindekiyle aym tslevdtr.

Baska bir yaklesim da eylemin geernis zaman biçimiyle ise baslamakür. By

lemin son kök-yazaci ile geerrits zaman imi olan dal ye'ntn [-dl] arasma nun (n)

eklendiginde , eylem edilgen ortac anlamma sahip bir ad haline gelir. Ömegm
suwm suzdi: Os uyu s ïecü denîr . Kók-yazaç ze (z ) ile gecmts zaman imi dal ye'mn [_

dl] arasma nun (n) ekiendigmde sûzündi sûw denir; böylece eylem, isin nesnest

olan bir ad haline gelir ve anlarm "sozcmüssu" olur . Diger sözcûklcr de bu kura-
la baghdir. '~

ju'/u lî Paslr

bustuh

Uçyazaçhl ar B ölümü'nü n Sonu

Üç Kök-yazaç ran Fazlasrna Sahip Sözcükler Bö1üm ü

ja'/a/,ja'Ia/,ju'lul Fas1J ;

degi§ik ünlülenme1eri içinde

bosgut. tarmu t , tegs üt. rabça r [? - bu sózcûk alfabeuk diailiste dogru yerde

dcgildtr. çûn ku eger gectigi yer burasiysa ilk yazacm r ya da ç olmast gerekt

yordu: be1ki de sözcûk lapçut ("" tap~ut) ya da çapçut ("" çap~ut) olrnahd ir -çn] ,

çapgut, qarsut, qrzgu t , qawsu t , Iu çnut [belki de köçnül , zira kÖÇÜI sözcügü

"et" anlamma gelir -çn], brcgüç, bud7ä ç , b ûrg ûç, b ösgëç, tutm äç, tutgüç,

tud nç, ta lg üç, tawgäç, sarqlç, surqlç, sar m ç, sagdr ç, SOgdIÇ, sawdrç.

sengeç, qatq uç, qis gäç, qusgäç, kerpiç, kir tüç, ba star, bektür, b öktlr , beldir,

baldir , bu ldu r , bi ld ur . bu lgär, tolwtr , çaldt r, çagmur (çarngur) , se rker,

qandtr kest er , kesm lr , mand är, bordua, baldra. ta rmua, qu tsu z, qUqlZ,

qalbuz, qunduz, kündüz, munduz , blçgas, bekmes. qi rpä s , bo rb äs . bulgäs ,

te rges. çal pus , sarrnas, suwsus, qa tlis . qamus, qrrns, qa rgl$, qoldas , klrdes ,
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borb äg, birqig, bu rqrg . bosl ëg, bogrug. rapläg, tapzug, tutsug, terug.

tu rqig . rugräg, uld äg. tu gsug, talqig, tumhg, srrug, saçhg, sarstg. su läg.
'sigaag. sanhg. suwläg, qutlug, qars äg, qursäg, qrsläg, qusl äg, qrrq äg.

qulsig. mj dä g, batraq, huçgäq, boxsuq (bogsuq), boxsaq, badruq, barçuq,

burçaq, bu zluq , basruq, bes raq, basmaq, bogmaq.vbaloq, bulgäq, topraq,
toplûq, tu tgäq. tartuq, ta rg äq, rurläq, tarmäq, tuzluq , togräq, ugräq.

tugsä q. tawräq, toqluq, talgüq. tumsuq, ramgäq, çaxsäq, çarmaq (çamraq),

Çlgruq, çaqmä q. çalpaq, çumguq (çumuq), çamguq, sapgaq. saph q, saçg äq.

siçg äq .
. Bu kullamm kuraldan bir istisnadlr. Kurala göre bu s özcü krekt kaf (q), n

olmalrydt; çünkü altskanhk haline gelmts davraruslan anlatan siferlar bu

biçirnde yapihr. Omegin "her zemen ónde giden at"a ozgdn at denir ya da ol ï;; qllgan

ol: 0, her zemençok fazlaçessenadernor tfadesikullamhr.
susgäq. sogdä q , sagräq, snmäq, sugnäq , saghq, suwluq , saqhq. suqluq,

qapgäq. qat çaq, qadraq. qudruq, qarsäq. qarluq . qorluq. qem äq, qrrnäq.

qraläq, qisr äq. qismäq, qusluq, qishq, qogs äq. qifçêq, qulb äq. qaltuq , qolnq.

qilnq. qamg äq, qumläq, qançlq, monçuq, mançuq , mungäq, qismäq,
bareek. bittik. bistek, b ökseg , r ötsüg, tax çek. rörptg. terlik. türlüg, türrnèk ,

tern êk , tüslûk, tegrek, reglük. tewlüg, çekrek, çerlig, çelpek, çildeg,
sûrtûk, sedrek, sörçû k (sö rçek) , sel ç ük, sçkrik, s ökrûk , köprüg. kötlük,

t ümr üg. k öpçûk , kirpik , kertük (kertik), küreek. kezIik, közlük, k ösrûk,

kewrik , k üwrüg, kewrek, kewsek , k ówsek. küwlük, keklik, kekmek,
kemdûk, k önçûk (könçek) , kençëk, kendük, kûnlük, merdek. meldek ,

brçgil, basbal , basmil. basgrl, bitmül , bösg ël, bogrul, büktel, bögrül ,

bandäl, targrl, tognl, çesk êl, sepgil, sers äl. qanäl , qrr gil , qragrl , be çkem .,
berçern. beçküm. bagram (bayram), btnem , bagram, buxsum, tomrum .

t üsr üm, züngüm, sidn m, sarqlm, k ötrüm, köçrüm, kedrim, kesrern

Aym Cinseen iki Yazaca Sah ip O lan Sözcükler

tartar (turtur), çurçur , qurqur, sûksû k , somhm, kürkûm

fa 'dlil Fash;

degi~ik ünlülenmeleri içinde

sar äguç, srp äqur. quläbua, çiçälaq, çiçämuq, solämuq. qar éçuq. qa rämuq,

qamiçäq, tünêrig , çömë rûk. ç üçû nê k, heç ênek
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fa 'al'al Fasl1;

lkinci ve dördüncü k ök-yazaci ünlü-alanlar;

fa'allû

tawtlgû ç, bugurda, çmaxsr (7), tapuzgu , tutuzgu, srbragu, strtçga, sançga,

qoburga, tatrrqu, tanrqa , tawilqu , awrlqu , toqurqa, saqlrqu , qaslrqu,

tüsürg û, çekürge, süparg ü, kötürgü, kes ürg ü, dünûsge , kimi:;;ge, tegirme ,
seki rme, quturma , köçûrme

iki nci Kök-yazacr Ünlü-almayan , Üçüncü Kök-yazacr Ünlü-alan Sözcü kle r

rmndatu , qulnaçr, qarnagu , sagnagu , qondrgu , qamçtgu , törpigu , temregü,
sögnego, kersegû , bulgarna , çoqrarna, bulguna (malguna)

f u'lulf Pash

buldum (?), sondm (?) , mandm, bustuh , k öakent (?) /

l u'/undt Fas1J ; .>'
degi~ik ünlülenmeleri içinde

süprün di, sarqmdr , quçgundr

D örryazaçhlar {Üç Kök-yazaçtall Fazlasma Sah ip Sözcükler] Bölümü'nün Sonu

Besyazaçhlar Bölümü

la'al' al Fash;

degj~ j k ünlülenmeleri içindc

soqarlaç, qagurm äç (qawu rmáç), yogurg üç, çigtlwär, samurtug, qurutlug,

tanrbg, qaurhg. basarhg , bagultg, çagrrhg, sugurl ug, srgrrhg, tawarhg,

çawärhg, baqrrhg, tamurlug , qopuzlug , qotuzlug, saglzhg, saqiehg,

qarmshg, tapuglug, qapuglug, tanghg, tutuglug, tu,.hghg, qidighg,
qUQuglug , tangläg, turugläg , tanghg, san ghg, quruglug, busuglug,

qapaqhg, qanqhg, baraqhg, çaruqlug, qaraqhg, qasuqlug, qusiqhg,

basaqhg, tasaqhg , qasuqlug, boquqlug, taquqlug, suqaqhg, bahqhg,

qul äqhg. qonuqlug, torumlug, qorumlug, tulumlug , tabanhg, topunlug ,

bodunlug (boqunlug) , baqanhg , ci;r lllh g, qurunlug, sagm hg, sogunlug ,
saman hg, qagunlug, qoqunlug, qulunlug

IIke soyledir: bu adlara ek lenen . /zg, söz konusu ncsneye sahip olundugu an

larmm verir ya da kitabm ilerleyisi temde izah cdilmedikçe anlasilamavacak

olan saYISIZ ayrm tlya gebe ed ilgen ortaci (mtfûl) ifade eder ya da yine rnekän

anlami tastyen adlara isaret edcr. Bu kullammlann ilki su ifadcler de görulebihr

- beduh qannlIg er: ecce qóbekti, ~man bir eere sebo clan eoerrc saman/Ig er: serren
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ceo ecem. lki nci ku llamm tem su tfadele re bakilabtltr: SQngJlg er: vUc:udtn1a a::;n

~ seea oLY1 eoem: quruglug ya: gerin'j;; ftel~ yay. Dccnee kullarurn su
sózcuklerde mevcunur - tangl:.g: ekl~arazi: turuglàg: ikamet edlen ver.

Biliniz ki besyaeachle r bölümundeki s özcûklerin cogu yalm uçyazaçh kok

Ierden yaprlrms bilcsik s özc üklerd ir .

gayn'h olan son ekm kattig! anlamlar, kafh clandan daha farkhdrr . gayn yu

kanda g österdigim gib i kullam hr. kaf ise yelmzca rnekän belinmek için kulla

mhr . langhg ew tfadesr "tat1Ia sd"4> W1 ev· anla;ma gelirken , tanghq . "erroer"

dcmekur: M~ tteIi~YlJy~a qurugJug ya denir, qurugluq tse "sedak" de
meknr . Beni bu hususa da tr pek çok óm ek vermeyc iten neden budur: böylece

tyice bilinmeleri mumkun olabil ir.

Yazarke n !6m ve gayn'l s ózcükten ayrrabiursiniz, zira onlar adm yalm halinin

bir parçasi degüdtr . Ömcgtn bllllq!lg ögüz ifadesinde bahq'r -hg'dan aytrabilirsi

niz. [Btr dtger ömek de söyle yazilabihr] baraqbg er: tJMj ti" kópe9i een eoem

Ancak bu kitapta uygulanan deze n (he.::ihi7-cihe) daha iyidir. çûnku he m ölçüde
(mizdn) hem de yanmda (kitba) vecizlik saglar.

burunduq , basm çaq , SlglTÇlq , quburçäq . qodurcuq . qarmçaq , ba gsrçaq ,

tolar suq en, ba grr saq . ba grrsuq , bagrrdaq , qurugsaq , buturgáq . ta puzg uq ,

topulg äq. sidrrg àq, qudurgaq . qadug áq. badrçhq, çanaçhq , bagrrlaq.

tawarluq, turuqluq , tanghq, çubulm aq (?), çomuslu q, çaruq!uq , tanuqluq ,

rugäqhq . sanghq . sarsghq , srru qluq , sogrqhq . qahaq hq, qadashq . quru gluq ,

qe suqtuq. sara nhq . qa gunluq . qonuqluq. tagu zm aq (taq uz maq) . mugu zga q

Bu seriekin bes kullarurm vard rr: 1. Eylernlik an lanu tasryan adlar meydan

geurmek - ulu gluq : bUyiildlik sözc ögo. MbüyUdu~ anlamma gelen ugaQfJ 'dan gel

mekted it . quru gluq: kurultj( söacogo Mbif~ kurudu" anlamma gelen qunndl nt ng

Hadesinden tûrerilmisti r. 2. Bir :;;~yi~1 baska bir sey için hanrland igi ya tb

han rda tutuldugu anlanum tastyen adlar meydana getirmek - slruqluq y'gdç: ceos

Qr~ oIarak kI.&T1*nak i:;il~ eqeç ; logdq/lq [tugáqhq] y'gäç: sUzgeç yapmak i;i\

~ al)aç ceçes. 3. Bir seytn yel~tigi yeri ifade eden adlar meydana geurmek 

qabaqhq - kabak:tat\asI ve qagunluq : kavu1 ye~trieobostan. 4 . Turn bu dtge r anlam

lardan bagrmsu ola n yah n ad lar meydana geurmek - haglTlaq: çóItavuo:)u, Sl&lrçuq
[sigirçsq]: stÇjIrCik. Burada amlmayan sözcû.kler i olw;aurmak için bu bir rehberd ir.

OnL-tr da bu kullammlar içind e ~ek illcni r. Konuyu hu no kta-i nazarla ele alIrsa

mz, ku rahn dl~ma çlkan pek az ku llamm bu lursunuz. 5. Eylemlik meydana ge

tirmck - turuqluq: SISkalik.

kiri llik (ki ri tl ig), kö zetlig , çöku tlük, sögütlük (s ögüllûg), kû::eçlik

(kû:::eçlig), te mtirlûk (temilrhig), köm ilrlilk (kömurlilg), tcpizli k , tit izlik ,

bû~inçek, tegirmek (tigü rmek), ~kirtilk , kebezlik (kebe zlig), bed,izli g ,
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kidialik (kidizhg}, t ögûalûk. semizlik, kûwezltk, çççeklik. kepeklik

(ke peklig) , tüweklik, bitiglik (bitiglig), kedüklük (kedûklûg}, k ödügl üg,

tereklik (terekltg), kerekltg, bestkltg, töseklik (t öseghg), köstklig, tikiglig,
t öküklüg , biIeklig, biliglig, k ölüklüg, köliklig, hürûnçûk, bilinçek, terinçek

Bu sonekin bes kullarurm vardir:

1. Bir seyin yettstigi yen ifa.de eden adlar meydana getirmek - sógütlük: söqüt

10k. Ya da bir scytn bulundugu, konuldugu rnckám ifadc eden adlar meydana ge

tinnek - kepeklik: kepek konulan yer.

2. Bir seyin, adi geçen seyi yapmak için hanrlandrgi anlarmm tasryan adlar
meydana getinnek - tösehlih barçm: dósek yapmakiçin reaoeren [d~k yapmaktd kuIlani· ..

lan]ipek kum~; buYlgdç ol qapugqatirehlik: bu,kaplya sO rgO veerrektekulla n,lacak bir eöec

t r.

3. Soyut eylemltkleri tfade eden adlar meydana getinnek - küwezlik: küstahllk;

ytgnltk: gençlik.

Eger s ózcûk bu üç kullarumdan birine dalnlse [sonek] tit resimsiz hefe (sert

kef - h) sahiptir , bunun disiudaki bir yazaçla kullamlamaz ve bu durum tüm leh

celerde böyledtr.

4. Adi geçen seye sahip olundugunu Ifade eden adlar meydana geurmek - Meldig
er: güçlü bir bilec;'Je sahip clanadam; bitiglig er: muskas olanadam. Bu raeu1 tcmir ve labirl
("hurmalanml~ vesütlenmi;; eoem") ifadesindeki Arapee veztnlc órtusûr.

5. Edilgen ortaç olan adlar meydana getirmek - bilig ki$i ara u/uklug 01: akll, ilsarW

eresnee pay1asbnlm l~r lül8$lirilmistij; tö~eklig tö~ek : ya)lllmlSoösek.

Bger sozcuk bu Iki kullammdan birine dahtlse [sonek] ttrrestmlt kefe (ince

kef - g) sahtpttr, bunun dismda bir yazaçla kullarulamaz.

Zikrenigim an1amlan rastyen bûtûn bu s özcukler, yahn uçyazaçh adla ra bu

bö lûmde titresimli veya tttrestmsta kefli (h - g) ve son kisimda da kaf h (q) bir

sonek eklenmestyle olusturulrnustur .

Söz konusu bes anlam için de sálim veznindeki - yahn bir govdeden daha öre

blçimlere sahip olan-. dórtyazaçh, besyazaçh ve daha uzun sözcûklere, kök hafh
ve i ~ba P'hysa [dm ve kaf, kök hefUve rihhat'liyse hef eklemr. Lebcelerin hiçbirin

de bir istisna yasan madan bu kural tûm durumlarda gecerltdir .
~

f a'allan Fash;

ikinci kök-yazacr ünlü-alan, üçüncüsü ünlü-almayan sözcükler

bahqçm . çugurd än, qorugjin (qusün), budursîn ; "tawisg än. çap rtg än.

sapitgán, qadng än. tarugän, quntgän , tozug än, bosutgän, tasngän,

qasugän, qaqug än, qahtgän, qamatg án, qormtg än, qanatg än , qemtg än.

ba turgan. taturgän, topurgän, suburgän , qapargan , qaturgán. qopurg än,
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tcdurg án, ,s lgtr gan , qatarg än , qe curgän , qiçurg än, qadirgän . tasurg än.

qagurgän , qawurg än, tomurg än, sagragän , qudueg ün . turusg än , san sgän ,

baqisgën. toqusg än, sowusg än, brçilgän, topulgän , qanlgän qarrlgän,

qurulgän, qu tulgän . qawulgán , qo su lgän, sugulgän , qaqilg än soqulgä n.

tuturqàn , tasrrq än, siqirgä n , bit ilg ên, rert lg ën. k öt ürgën , kecargën .
çewü rg ën, k ös ürg ên , t üsürg ûn , k öwürg ën (kö mü rg ën) , tem ürgê n,

tegürgën. kölergën , sü ma rgën , sürü lg ên , kerdgën. . ü rrlgën, uetlgen ,

kesilgên. sesflg ën , tügü lgën

Bu sonekin [faslm] -gayn'h blçlmlnin de kef ti biçiminin de [yani her ik i

kismmm dal- bes kullarurm vardir.

1. Eylemin sürekliligin i ya da ahskanhk haline geldtguit ifade etmek - bu ogul à
Durm tomurgan: bu, burnu her zaman eeneven bir çccuktur; bu er ol edgü säwm tirilgén:

bu,her zerran iyi bir ünle ya?<\yacak oen eoemor.
2. Eylemin s örekliligint (devam eutgtm) anlatan geçish sifarlar meydana g énr 

mek- buer01 tOnm quntgän:BuSik Sik giysisini kurutanbir eoeroor; bu er à suwug sumur
gen:Bu,suyu [oo~ka bir seyi de olabilir) çabucakyudumlayanbireosmor.

Bu krsundaki yahn adlar mrestmsia kefe (sert kef - k), sifat lar tttrestmli

kefe (ince hef - g) sahiptir.

3. Edilgen ortaç anlamma sahip olan sifatlar yapmak - bu er 01 qaq l1gan soqu!gan:
bu,insanlann oarbeleriyle iblip kakilen bil" eoeror; bueroly~rdin y~rge sürulgén: bu sürekli bir

yerden kovulup ba~a biryere süruenedernor.

4, lstemdisr bir eylemi lfade eden sifatlar meydana getinnek - bu ki$i ol sOzÜg

umtgan: buSik siksöaüocunutan bir kimsedir; bu tügUn ol scsi/gen: bu, her zemen çózOlen bir

dUQumdOr.

5. Yukandaki anlamlardan htcbt rtne sahtp olmayan yalm adlar meydana getir

mek - köwürgën: da~ soçen; tawrsgän: tavsen

Ogu.zlar ve Rûm ülkesrnden Çin'e kad ar yayilrms olan beren göcebc halklar,

sadelik saglama gayretiyle, sûreklilik anlarm veren gayn't ya da hefi d üsürürler.

Konusrnada eril ve d istl sifat aynrm yoktur. Cins iyet yalmzca baglam araci 

hglyla anlasmr .
lzah etü gim sifatlann ya da kurallann hiçbiri yalruzca bu fasila özgü degil

dir. Aksine her kural, her bir kitapraki dort ya da daha çok kök-yazaçran olusan

buu meylemler için geçerlidir. Allah'm izniyle, yakmda onlan da görecekstntz.

lal/a/a/ Fash:

degi~ik ünl ülenrncle ri içinde

ikinci kök-yazaci ünlü -aimayan sözcükler

sondiläç, qargtläç (qarhg aç) . qargahg, tamgah q, sannaçu q, sarm usaq,
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qurgu luq, qialämuq . qasga laq , be lgal üg. k óakûnek, qadn ägun , sa nd uv äç,

mundaru

Be gyaaaçhlar Bölümü'nün Sonu

Alnyazaçhlar Bölümü

fa'al'alal Fash;

degi ~ik ünlü lenmeleri içinde

tizildü rük, k öz üld ür ûk. ce n ts t ür ük. k ömûldûrük . saqa lduruq ,..qalaldur uq

Yediyazaçhlar Bölümü

zargunçmûd

SALIM A DLAR KITABI'N1N SONU

Rahm all.vc Rahîm ü/a ll Allah'm Adly/a

(SALlM) EYLEMLER KtTABI

Ikiyazaçh lar Bölümü

ta pd r, te pd t , çapdt , sa pd r. qap dr . brçdr . sacn . srçd r. qacdr. qu çdr . keçti .

köçn ..

Titresimsiz sesler le ilgili olarak SU söylenebilir : geerrus zarnan kipinde

dal'm (cl) akl~ma'mn gaaelltgt için re'yc (t) d ónusmesi daha tcrcih cd ilir bir kul

lammdir . Titresirnsiz sesler sunlardtr: p, ç . q, k . Bu istisnalar bit yana, geçmis

zamanm dcgr u sóyleyist dal1adu (d).

hardt , bürdi , burd r. turdt , rürd i. se rd t . sû rd k, qurdt , q rrdr. qu rd t , kerd t.

k ördt. kirdi , bezd i , boad r, tea di, tûad i , ti::di , çij d t, ç öjdi . s üedt . srad t ,

qezdr, keadt . basd t , bösdi , busdi . qusd r. qrsdi , kesdi . ka sdt . busdu . btsdt.

tasd r. tu sdr . tusdt. sesd l - qosd r. bogd r. tugdi , ugd r. çrgdr, sagd r, sugdr ,

s rgdr, tewd t, sewdi. qowdr. kewdi . beqdr . boqdr, uqd r, taqd r, çaqdt . coqdr,

çiqu , suqdu , soqd u, siqd r. bükdl , b ögdi . t ökd i, tegd i , tü gd i , tikdi , cckd t.

çökdi, çigdi, s ök ü, sikti , huid I , bil di, teld t. taldt , tfldi . sald i, qaldr . qoldt ,

qrldr, kcldi . kü ldi , tamd t, çomdr. çörnd i, qamdi , k örud l, band I , tund i,

nndr, sand r. sundt , smd r, q undr, köndi , rnand r..mun d r, m ündi
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D ilbilg isel Kurallar vc Çekimler,

Srfar Yap rm nu n Açrklanmasr

ve K u rallarm Uygulan masr

SUII/an beyall cdiyorum ... vc yard!IH A!lah'rarnllr

Eylcm tert ibi geernis zaman ve bu yrum kipine dayamr.

Geernis zam ana dayandrgim beyan ediyorum, zira geernis~Jman biçimindeki

sózcögun ilk üns ûzü (yazäci) fetha'hys3 geni.;; zaman »e eylem lik b içimleri Uk

uns üzunün nasb'h 01m3s! vasfiyla onu izleyecekur rcf !sozcügü yuvarlak unlnlu

Co, ö, u, u) okuma - u] ya da hafz'a [esre imi - t] sahip old ugu durumda da aym .

sey geçerlidir - bar dr: vero (gitti); be geernis zaman biçiminde fetha'hdJr, genis

zaman biçiminde be yine j ethc'hdrr ve bam deni r, [eylemhk biçimi clan]

barmaq'da be daha öncekûer gibi vine j erhc'hdn. ref kulfanarak rurdi : eyeça

ka lkb denir geçmi.;; zaman bietminde te ref"lidir , dolayrsiyla gems zamanda

re'nin zamme'li haliyle turur biçiminde ve eylemlik olarak rc'nin ref"h ha liyle

turmdq biçiminde kul lanihr. lIesre kullamrak yinçü tidi: iod dizdi deni t ; te eesre

ahmsur dolayisryla gems zamand a te'nin eesrc'It halt olan tizer bietminde ve ey

lcmlikte yine re'nin kesre'Ji hali olan tizmêll bielminde kullamhr

Bu dtlin yaplSl, geçm i.;; zamamn gems zamandnn [ark]! oldugu Arapçaya ben

zemez Nitekim "oturrnee" anlamma gelen eylemin tlk-g óvde biçim indc . lIalm

nesb'h haliyle qa'ade dent r, gems zamanda lIaf ûnlû-almaz ve yequdu dcnir ve ey

lcmlik biçimi nde lIafm zamm e'li haliyle qu'ûden denk Yine "vaqrnak'' anlamma

gelen eylem geçmi:i zam anda mlm'infctha'h haltyle matara biçimindedir , mlm'in

unlû-alrnarms haliy le yemturu ve mlm'in zamme'li haliylc muturan dctur . Geerrus
zamanda nusb, cvlemlikte zamme vardir ve geer nis zaman biçimi ünl u-almarrus

nr. Türcmis -govde biç lmlerine bir öme k "ikrarn etmek" anlanuna gelen eylem

dir , geernis zamanda fetha'mn hcmzc'Ii haliyle 'eereme denir, gems zarnanda

ye'nin zamme'li ha lizlc yûkrimu denir , cylcrnlik ise hemze'ntn keste'li haliyle

ikramen biçimindedi r. Bir diger öm ck istegfere'dir ("gunahln ba<;)1:;;lanma5lnl iste rne")

_ dij kesre ahr, nestagfiru ve istigfärcn dentr. Bütun eylemlerde geernis zamnn

biçirni , gen i:;; zaman ve eylemlikten farkhdrr. Ancak Turkcedc dururn bo ylc de

gildir. Daha ziyade ikiyazaçh, üçyazaç1J, dörtyazaçh , be:;;yazaçh ve bu nlan a.;;an

uzunluktaki sbzcüklerden olu:;;an bölümler boyunca tamamen düzenlidi r. Geçmi:;;

zaman, geni:;; zaman vc eylemlik biçim leri arasm da bir uyum vardu.

!kind veçhe katmerlcn menin geni.;; zama n ra da eylemlik biçim lerinde gorül

meyip yalmzc a geçmi:;; zamanda ortaya çlkmas!dlr [bkz. syf. 85 ]

Üçünc üsü Oguz, Qlfçaq. Yemck , Yagma, Argu halkt ve Suvärlardan Beçenelile-
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re kad ar g öcebe halkm lehçesinde erken ortaç'tn geernis zaman biçimine dayan

masidir - harde vero (gitti), bardaçl: gidK:i (vene); geerrus zamam isaret eden dal
ik ye'nin arasma bir cim ek lenrnisur. turdl: ayaQa kalktJ, turdaçJ: ay~a kalkan kim

se ; gec mts zamaru tsaret eden dal ile je'ntn arasma bir cïm ekle nmtsu r. Butûn

eylem bölumlen bu kaltb r takip eder.

Buyrum kipi biçimine geltnce: Tin k lehçe lennm çogu nda. Çigil ve benzerle

rinde erken crtac'm buyrum kip i biçimine dayandrgrm beyan ediyorue [bkz. syf.

(0 ) Allah'm tzniyle tzah edecegmuz gibt bi r dizi amaç çerçevesinde eylemlerle

brrlikte g örulen an lam veren yazaçlar [yani sonekler l yalruzca bu yrum kipi biçi

mine eklentr.
Biliniz ki buren eylemlerde geerrus zaman dal veye'run eklenmesiyle yaprltr;

tek istisna titresimsiz (sen) yazaçla rla yan yana gelen dal'm, eklemleme noktala

nnm etkisiyle [benzes ime maruz kalarak] re'ye d öno sm estdtr. Bu dildeki titr e

simst a yazaclar dört tanedir : titr esimsta pe, te, ntrestmstz crm ve tttrestmstz hef.
re örnegi - /t r ti [tepdt]: aYaQlyIa vurdu, tek rreieor. te öm egi - rum : tuttu. cim

ömegt - qaçtl [qaçd r]: kaçtJ. titresimsiz hef omegt - tewe çokti: <leve ç6ktU. Aym

zamanda tit resims iz kef i takiben kaf da bu grup içinde sayrlabtl tr - d manga
baq/l: 0, ceoe balct:J. lzah ett igimiz gib i yalmzca bu yazaçlann eklemleme
no ktalanmn senhgine g öre dal. te olabilir. Kók-bjçimleri dal'dlf , ancak hu

yazaç larla b irlesnklerinde re'yle Sóylenmeleri ca dile da ha uygu ndu r. ls ter yalm

tsrer rarem is olsun , bu knaptak i beton eylemle r için bu kural gecerltd tr .

Her bir ktta ptaki bütûn eylemle rin gerus zaman biçimlert re eklenmesiyle

yap ilrr . t ger gövde mn son ûnsü zu (yazacr) re'yse . b iri g övdeye eu o lan, d tgert

gems zam am isaret eden iki , ytnelenmts re ortaya eiker. Bu dildeki gents zarnan

re'st Arap cada genie zama m tsaret eden dij, te , nun ve ye [ónekleri] gib idir. Eger

sözc ag ön g övdestnde re yoksa. gems zaman imi clan tek bir re g örula r. Bu ku

ral en tyt geçmts zaman ve buyru m kipi b içimler inde gözlemlenir. Eger re geç

mis zamam tsaret eden dal'dan önce yer ah yorsa varhgrm surd urur ve bU}TUm

kipi biç iminde geçmis zamam tsaret eden dal ve ye. re'yi ünlö-almarrus biraka

cak biç imde au hr. 0 zaman bu re gövdeye aini r ve gems zamanda , bu çekimi

temsil edeeek bir diger re g övdeye eklenmelidir. Ancak diger yamlan eger geç

m~ zaman ve buyrum kipi biçimlerinde rt yoksa, geni~ zama m ifade eden rt

[gövdeye basit çel ekienir - bard, : vardt.dal'dan önet' bir ~ v<trdlT, bu yrum kip i

biçimi ba r'dlT, geçmis zama n imleri au brken rt bagh bir biçimde kall r. demek

ki bu durumda re gövdeye aitti r. 0 zaman genis zaman ol banr: 0 wn biçiminde

dit; bi ri gövdeye ait olan , digeri geni~ zaman i~a reti olan-iki re ortaya çlkaracak

biçimde gen i~ zama n re'si eklenmistir. ol turdl:0 ayaga kalktl , buyrum kipi b içimi

tur:ayaga kalk, gen i~ zaman biçimi ol yoqdru turur: 0, ayaga kalkar'dlr - ~imdi söz-
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cûkte biri gövdeye ait olan, digen gents zama n tsare n olan iki re vardrr. Oguz

lar genre zataan btçimindeki pek çok eylemde haftflik için bu iki re'den birin i

atar ve buyrum kipt biç iminde oldugu gibi tek re'yle söyler: bu m ünasip degll 

dir ve kuraldisidir [bkz. syf. 65.66). re içermeyeneylemlere gehnce - ikeldl:

geldi, buyrum kipi biçimi hel, gems zaman biçim i helir'dir ya da haldu er: adam

güldü derur. gen ts zaman bidrui huler'dir- gents zaman btçtmtnde gövdede

olmayan bir re eklenir. re tçermeyen eylemler konusunda Oguzlar, rurh/erle
uzlastr ve bu re'yi attnaz . Bu üçyazaçh, dörtyazaçh ve daha uzun eylemler için

gecerlt umurru bir kuraldrr.
Tûrk1erin [lchçelerinin] eylem vezin lerinin Arap lehçeler ininkine benaedïgmi

biliniz. Bunlar geçmi~ zaman için fa'ld, gems zaman tem fa'il ve eylemlik için

fa'ldl'du _ bardr : vaidl (gitti), bu 'aqrd ['aerr ("yaralanmlf) sözcegonon cogulul ve

halqd [ha1lq ("bra<,; olrnus") sözcugünün çogulu] s özcuklerin in veznine benaer;

banr : vaor (gider), bu nemir (roers"), reeil ("ayakla") ve behir fi hdcetihi (~ihtiya-;Ja1Tll

kar~ llamak içinerken kalkmak") s özcöklerme benzer; barmaq, el-qerqaf (r'sereo'') ve el·
halhdl ("halhan sózcûklerine beneer. lster yaun tster türemis olsun bu dilin

bûtun eylem vezinleri böyledir.
i~ba ' nedetuyle bir ikiyazaçh, söyleytste üçyazaçh olarak kabul edilebthr 

bardr: vardi(gitti), bardl da denebilir; tu rd i: eveqe kalku, türdl da denebilir. Ancak

bu kullammlara yalmzca geçm is zama nda nza gösterilir , genis zaman ya da ey
lemlikte mü saade edtlmez. Bu, yalm adlara, k ök ün btr parçasr olmadan medd ve

/in yazaçlan eklenmestne m üsaadc edümesmc benzer - p gäç: eçec. k ók-biçimi

pga ç'nr; tanüq: tanlk, kök-biçimi ranu q'tur . Ancak hem adlar hem de eylemler

için daha dogru ve bo zulmamts (faslh) olan biç im s övleyiste kisa ve sözcelernedc

saglam olandrr.
Eylemlik büt ûn eylemlerde tek bir biçime sahiptir. Bu blçime , haf veya gayn

teeren veya söyleyiste i~ba"h olan s özcoklerde gövdeye mfm difkaf [·maq] ya da

keJ teeren veya rikkat'in s öz konusu oldugu veya ü ç un lüsü imdle'li sozcüklerde

hafyerine kef kbnarak aym ekin [-mek] eklenmesiyle ulasthr. kaf öm cgi: ol ya
qurdr 0, yaYIkurdu, qurd r, qurmdq - söacük kaf lt oldugu için eylemlik kafhdu.

gayn ömegi: ol sut sagdl: 0 süt sagdl, sagar, sagmaq - sözcük gayn'h oldugu için

eylemlik kafhdlr. i ~ba' örnegi: er barde adam gitti, bam, barmäq; turdl: ayaga

kalkb, turur , turmäq _ sözcük i~ba r'h oldugu için eylemlik hafhdu. hef örnegi:

he/di: geldi, kdir, he/mek - $Ózcük hefli oldugu için eylemhk heflidir. Aym

durum titre~imsiz (jnee ) kefiçin de geçerlidir, nitekim ol meni ögdi : 0 beni 6vdü,

öger, ögmek denir - [sözcügün] esas ktsml titre ~ imsiz (jnce) hefe sahip olsa cia

eylemlik upki [kök te titre~imsiz kefe sahip olan] sdlim sözcüklerde oldugu gibi

titre$irnsiz heflidir. tikhat ömegi: er telim serdi :adam çok sabretti, serer, sermeh -
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sözcükte rikhat söz kon usu oldugu için eylemlik heflidir. Buna benzeycn i~ba"h
bir sözcugun eylemlik biç iminin kafh oldu gunu hanrlaym : beg am sarde bey,
COJ azar1a<l, sarar, sarmaq; er bilig tûrdi: ecem kitabl lbaska hu ~ de olabilu] d~dû,
tür ûr , fûrmëk; & yarmaq tçrdi: 0 , para bri<tiró , tçrer . wmtk; at stirdi: 21t sürdû,
siira, surmek - lbu durumlarda] isaret entgim kurallar uyarmca eylemli k
heflidir. Bu , knaptakt buren bölumler boyunca, ister yalm Ister raremis olsun,
isnsnasiz bütün eylemler tctn geçerli olan umumi bir kura ldn . haf ve kef in
kapsarm vertle n ömeklerle ziyadesiyle idrak edilebili r, dclayisryla onla n
dikkatle tetk ik ed in. Eylemlikler üzerme olan kaidelenn yekûnu budur.

Eden eylemi icra en iginde onunla tam lamaya gtren ve ad gibi davranan ~~
ka bir rür eylemlik vardu . Bunun için kural kaf, gay" ya da i~ ' teeren sózcuk
lerde g övdeye kaf ye (.ql], daha önce sunulan ömeklerde oldugu gibt Zlttl dururn
dahaf yerine kef koyarak aym ek I-gil ya da arnlan seye baglanaca k biçimde gay"
ye I-gd eklemek lir. Gövde. buyrum kipi biçiminde sabit kalan b ölcmdcr: ol bang
be-o: 0, hiç bi"sev lizerinde dU"1l"lélkSIm bi"~ gitti; amg ij qrlg1 be/gdlug: orrn i'l yapmasl
~ár" ; sóke! tmlgJ at1aq: hast.YWlsoIuo:)J ww- bu, "eosn iç ceetr anlarmna gelen er
u/ug undl ifadesmden tûrcnlm istir. menig yonqrm neteg: eerurn gidi~m MSI I; senig yon
qlg ne/eg: senin~ ress: a mgyonep ne/eg: 0NJn~ 1"ld5Il . Bu bir eylemlik tarnlama
sidrr [ku rulmus eylemhk]. Kóku "seyahat ern" anlamma gelen yoridl sözcugu
d ür. Bu eylemde kaf yoktur. gayn yaltuzca eylemlikleri kafh olanla rda [olan
söeccklerdel görnlü r. Kendisinden eylem lik t üreulecek bu iurden eylemle r için
kura l en iyi, gecmts zamar utsarer eden dal ve ye nnldrktan soma söecugcn buy
rum kipi b ietmi nde kalan ktsrru olan gövdede incelenir. Bu ~nlam lgecmts za
man] söe konusu oldugunda kaf alamayan sozcüklerde kef gorenar - anzg yarmäq
/çrigi oor:0fUl pee~ bak; rëz f1eligi börkçme: lo;eIill~ (kelligini öreeek bir~y
bulmak için)seceecveor. Bu kacamcyacagr birinden kaçmaya çahsa n biri için kulla
ruhr. Eylemi n köku keldt : geld'dir; bu anlamdan tureuldiginde górd ügunuz gibi
eylemhksel luf eklenmisttr. Eylemlik bu anlämda ve hu seviyedeykcn gayn'm
yerine geçen kafa ras tlanmaz; ancak bu seviyeden soma, gayn'm gózükmesinin
zor oldugu bit yerde , yani sälim bit eylemlik tamlamasl olu~lUracak biçimde
geçmi;; zamam i ~aret eden dal Ue ye'n in arnsmda kaf görü lür. Yukandaki izah
uyannca benzer b ir yerde kef de görü lur ~ bardl: grtti, bundan bir eylemlik anzg
barduql barmaduql blr:onun varmase VoYlTlélfT\êlSl bir biç iminde yapthr ; turd.: ayaga kalk·
ti, bunda n bir eylcmlik menig lurduqum turmaduqum bh: benimka~ kakrna~m
b(- biçiminde yaplh r. Bu tur söz konusu oldugunda gayn ortaya Çlkmaz; zira Mkal·
~" anlamma gelecek biçimde !urduq/ yerine !Urdugl denilemez, keza Mbenim var·
mamlvarmamamr anla mlna gelecek biçimdc menigbardugum barmc1dugum ifadesi
de ku llamla maz. Bu lür içinde gayn kullamml vuku bu lmaz . Ancak kef górulür,
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nitekim amg helduki helmcdumblr: 0lllIl geldigi, gelmedigi bir, Sl1\in8: kórdugüg konnc

duküng bIr: 5elin górdü9ûn g6rmedi1in bir dcnir . Eu eylemlik tûrûnü [kitabm

ilcrleyisi içinde] oe adla nn ne de eylemlerio temde andun , çun kû her kim ki hu

kurallan idra k eder. cesult lehçeler dahdmde bu nlan kend i bcsma olusturebü tr .

Bu kuralc-i srer yahn tsrer tu remts olsun- sdlim, illet li, karrnerlenmis ve benzeri

bm ön eylem tû rleri için gecerhdtr.

Bu bó l àmde ki eylemlenn buyr um kipi biçim leri iki ûnsüzden clusmaktadir.

bu nedenle onu "ik iyazaçh" olarak ad landrrdik - bar: git ; hel: gel. Bu k ökrur .

Buyrum kipi bicirrnnin nesnest rekilse Tûrklerin cog u gövdeye kafh ya da i~ba"h

sózcüklerde gayn. ve ldm, gayn'la bit en sözcüklerde kaf ve {dm , kcfl i ya da

imdk'li ya da rikknr'in söz konusu old ugu sozcü klerde hef ve lam ekler. Bu du

rumda eylem kipi biçimi Ikiyazachda n d örtyaaaçhya ya da ûçyazaçhdan besya

zaçhya ya da d örtyazaçhdan aluyazaçhya artar - bargl!: git , turgl1 : kalk ; bunlar

i~"h sózcüklerdu. bu nedenle sonek gay" ve Idm'dIr. Sonu gayn'h olanlara ör

nek tägqa agqll: daQa çrk, sût sagqll: set seç'drr: bunlar gayn 'la biter, bu nedenle

sonek kafhdIr. kefli olanlara ö rnek ewke kirgil: eve gir, yarmdq tçrgil: para

biriktJ"'dir ; yukanda izah eUigim seydcn dolayt sonek keflidir ve sözcugun tktya

zaçhd an d örtyazaçhya d önasmesfne neden olrnustur. Ûçyazaçh lara örnek: yah

kórur : yûkü tes. ldm crar: dJvlJl del ; buym m kipi [biçimle ri] kórurgil, otûrgil [ola

cakur]: uçyaeaçhdan besyaeaçhya d ón üsmuslerd tr. Dönyazacl üara ömek: al

suwgà r: ets su ver, mmi odgur: be!l i uyanchr; bu yrum kipi [bicunlen] odgurgll, su

wargIl [olacaknr] - buyrum kipi biçimi d örtyazaçhdan aluyazaçhya çrkmtsur .

Bu rûr bu yrum kipi biçimlerînin yaplmma yalmzca huap edile n kis i tektlse mü

saade ed ilir , ikil ya da cogul söz konusuysa bunlar uygul anmaz.

Ikil ve çogul için buyrum kipi biçinu lek bir kahba göre yapihr ve enl ya

da disil aynml yoktur - bar: git [tekll ], barlriglár (kiga: (ikru) gidin [iktl], cogul

baring/drqamug ["hepi1iz gidIl" ].

Hitap edilen ki~i ya$l ya da mev kisi nedeniyle hunnet g öruyorsa Turk/er

cogul biçimi kullanarak ona seslcnir : barmg: git [gOO - tekil ] - k ók-anlarm

"gidin"dir lcogull. Oguz/ar ve Qlfçàqlar bar: git ve barmg: gidio ifadelerini

kullarur; cogul ania rm veren -Mr antrrusnr ve eger h itap ed ilen ki~iye hürmet ve

saygl gös terildigini ifade elme k isterlerse bunun yerine [tekil için! genizsil kefle

birlik te ze getirirler - bu o nlan n lehçesinde tekil e hitap e[mek için kullamlan

"çogulun çogulu"dur; $U dön lükt e de ku llamlml$tlr,

awlap mf/ti qoymanglZ BeniavI/ryIpter!< et.rneyi'Iiz

ay'qay,p lJIymanglZ SózinîzdendórTne)-riz

aqar hÖzUm o~ tcngü: Margózümsaokideniz

tegre yort' qu~ u,ar YóresÎ"lde tJ;ar~
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Bu biçime yalmzca ikinci ktst söz konusu oldug unda mûsaade edtltr. Buyrum
kipin in birinci ve ûçûncû ki~i btctmlcrtnde görclmez. nra genizsil kef yalmzca
buyrum kiptrun ikinci ki~i btçtmtnde düsünülebiltr. Ancak bardmg: v<Ydin (gitti'l)
ve kc/ding: geIdi'l sözccklert buyrum kipi hiçimini degil, ikinci kist çekimindeki
bir eylemi ifade eder. Dolaytsiyla arkasmda bir tz brrakmadan yazac onadan
kaybolmaz [bu iki kullammm birhirine kansmast zordur] : barmg: gft.

Geeruts zaman imi olan dal birinci, ikinci, uccncö kistlet için her zaman
sesre ahr : berdrm: var~m - dal eesre ahr ; bardmg: ve o n - aymsi: bardl: vere. dal
butûn durumlarda eesre alnusn r. mfm bin nci ki~i imidir - bardim- veoro. Ge
nizsil kef (ng) ikinci ktst imidir - bardmg: veron ye ûçûncû ktst imidir - bardt:
verc. Hunnet g östenle n birt için kullamlan iktnct rekil ktside TtïrkIer bardmglZ:
vcronz (tekil) der; k ók-enlarnmda ze ve genizsil ktf (ng) cogul için kulla mhr,
keza Oguzlar ikincî cogul kisi için hardmg1Z:vardm: (cogul) der. Oguzlar bu kul
lammda kurah gezeur, ancak Türkler tfadede güzellik seglanns ve ast ve üst ara
smdaki aynml muhafaza ermtsnr. Andignn bicrmlerin bepsmde . daha önceki
izahrm uyannca, dal eesre'lidir. Bu bu tûn Turh/en n dilinde kullamlan ve her bir
kitap ta amlan butûn eylemler için gecerli bir kuraldrr.

Bu vc bûtûn b ölümlerde etken ortac. degtsïk anlamlan ifade eden bes biçime
sahiptir. Hehceler arasmda] yalmzca eyIemin dogrudan edenden häsil oldugunu
ifade eden ortacm biçimi konusunda bir ayn hk vardrr; dtger eylemden turem is
srfarlar lonaclarl hususunda uyum tcmdedtrler. Bûtûn Tûrk/er, ifade euikleri de
gistk anlamlarla bit likte onlan aym usuldc kullamr .

1. Ozerinde ualasilmayan bicim - bardaçl: V<n:l (varan kimse); turdaçl: ayaQa
kalklln 1cimse(kdIOO). Bu ortaç geernis zamana dayamr . Oguz, Q l fçàq , Yagma, Ogr äq
ve Rûs ulkesine kadar uzanan Suvar ve Bt'Çtneklerin lehçesinde geerrus zaman imi
clan dal ve ye'ntn arasma cim getirilir. Bu kural uyannca yaprlu , ztra bardu vardl
söecügünde dal geeruts zaman imi görevt g ören yazaçken. ye (I) üçüncü ktstyt
irna eder. Bunun [yani bu anlama gelen ye'nin] ikmci ktst söz konusu oldugun da
-hardmg: veon- ve keza birincî kiside -oardim: verom- anldigma dikkat edm
[bu kullammlardaki ye'ler (I) gecmts zamana ainir] . Buna karsin dal aulrnaz ve
eylemtn gecmts zaman kipinde old ugu butun durum larda yerin i muhafaza eder.
[Diger yandan] bardaçl sözcügunde cim ,re ye'mn edene i1i$kin imler old ugu bi
linmektedir . Bu, geçmi~ zamanda uçunCû ki~iyi ima edenle aym ye degild ir.
Eger böyle olsaydi, bir ~ ilgi~ veya ~be t imleme~ adma dayanmasl gerekirdi, elçi:
kasap, elmekçi: etanekçi gibi. Butun TUrk gruplan ugrll? meslek betirnleyen adlar
e1de elmek için adlann 50nuna cim ve ye ekleme (-çJ, -çtj konusunda uzla~u 
lang: ziraat, tangçl: çiftçi ; etük: çizme, etükçi: çizmeci anlammdadlr. bardaÇl : vara
(varan kimse), /urdaçl:ayaQa kalkan kimse (kaloo) gibi sözcüklere gelince , bunlar cia
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bettmleyici ndlardi r [srîat], ancak yukanda geçenler adlardan raremtsken bunlar

eylemden tûremistir. Bu, kurallanntn tek ükeye dayanmasi durumuna

uygundur. Bu ku ral hafh ya da kefli ya da i~ba"h ya da baska rürde s öacökler

için degtsmez .

Çigil, Kd~gar, Balasagun l Argu, Barsgän ve Yukan Cm'e dek UygUT lehçesinde

hu anlamm s öa konusu oldugu ortaç, buyrum kipi biçimine dayamr. Geerrus

zaman imi dal'm yerine kafh ya .da gayn'h ya da i}ba"h s özc üklerde gayn, n m

durumda ise titresimli kef gecer. l ier iki durumda da cim ve ye sabit kahr - bar:

var, bu lehce lerde "vene (veren klrrse)" anlamma geleeek biçimde bargaçl denir; tuf:

aya~a kalk, turgl1çl: evaqe kalkan kimse (kalkiCI). kaf h olanlar - ya qurguçl: yay kurucu,

tcwdr qapugÇl: mal cec. gayn'h olanlar - at suwgargûçl: euee su verci: meni

odgurgûçl: beni uyandlflci. lkiyazaçhlar bölamonde gayn'h s özcuklerde bu gayn

kafa dönüsmüstü - tagqa agqûçl: daGa t ameruc; qóy sagqiiçl: koyon saGICI. gayn kafa
d ön üsar. çûnku aym eins iki bogaasil yazaç yan yana gelruis ve söyleylste agir

lik olusrnusror, bu ag:lrhktan kurtulmak için bi ri kafa çevrilir . Aym durum

sözcüg;ün son yazaCl gayn'ken buyrum kipt biçimi içinde geçe rlidir - [buyrum

kipi biçiminin sonekindeki gayn] kaJa çevrilir: tägqa agqJ1: daGa çëc; sût sagqll: süt

sagokafh olanlarda, geerrus zaman imi olan dal'm yenne titresimsiz kef geçer 

kCtlgl1çi er: gOlûcü edern: eJ.vke kirgûçi : eve girici. ima1e'Ji olanlar - yarmaq tërgûçi:

para delici; at sCt rgliçi: at sÜrÜCO.

Oguzlar ve onlan takip entglni beyan ettiklcrtm, kouusrualan ilk usule daya

naeak biçimde, kurah gözetirler; ancak ikinci biçim söz konusu oldugunda

Oguz1ar ve dtgerlen. Çigi! Türk1eri ve geriye kalanlarla bazen uelasir. dolaytsryla

aynm ortadan kalka r . Buna karsin Gguz/ar "gelin ile qûveyin akrabalan eresooe SÖZgeti·

rip götüren ereo'ya yongcr der, yondaa demez. Ve "çiftçi"ye tar rgçt der, tarfdaçl

demez. Bu bürön lehçeler için dogru kullammdtr. Bu betimleyici adlan buyrum

kipt biçimi ni esas alarak olusturduklan ve buyrum kipi biçimi de ûnlü-almayan

bir yazaçla btntgt için yalmzea edcne ihsk in iki im olan cim ve ye'yt [-Ç1 , -çij ek

leyip baruçl: vene, turnçl : kalkicl gibi bir kullamma gidemezler, çûnkû bu durum

da re ünlû-alnus olur ve yapl buyrum kipt biçiminclen uzaklastr. Dolayisryla

kaf h ya da i~ba"h sozcaklere gayn, zuu sözcüklere kef ekleyerek buyrum kipi

biçimini ünlü-almam l$ bir son yazaçla korumu!,l olurlar. Demek ki söz konusu

lehçelerdeki bu tü rden slfatlann buyrum kipi biç imine dayandlg;l a~ikärdlT . Ay

nca bu Slfatlara aym anlama geleeek biçimde ba~ka yazaçlar eklemektense, gayn

ve kef ekle nmesi daha münasiptir , çünkü bunlar eylemlikte de görülür - al1lg

turugr neteg: onun ayakta duru;;unasll; taz heiig!borkçlge: kelin geli~ $<lpkaaya

[Arapçacial bazl durumlarcla ortaç eylemlik biçimincle ifade eclilebilir , örne

gin ndimun ("uyuyan adam~) yerine racûlan nevmûn ya da só:im ("oruç tutmak~)
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yenne savmun ya <ia Hakk'm qulera'aylurn in esbaha md'uhum gavran eDe ki:~

suyunuz çekilse, ..: [K. 67:30]) ayetinde oldugu gibi gairan yenne ganan
kullamlabili r.

lste bûtûn b ólurnler boycoca gecccek. [lchçescll öbeklerin ûzerinde uyum

saglayamadigr sifar cestdt budur.

2. Eylemin sürdügü ya da sikhkla icra edild igi anlanum veren on aç. BÛIUn

[lehçesel] obekle rtn. bunm bölu mler boyunca uzennde uzlasugr bu onac çesid i

buyrum kipt bicirnine dayamr. Buyrum kipi biçimine kafh ya da i~"h soaee k

lerde gayn dij nun (-gdnJ , hefli ya da imdle'li sözcuklerde gayn yerine hef gertnle
rek aym ek [-ginl ekle rur - buy rum kip i biçimi bar: ver'dir. bu eylemin stkhkla

icra ed tldtgtru ifadc ermck için ol er ewhebargan: 0 eve çok çoen adamdir, ol er 01i~ 

làrqa lurgan :bu Slkllkla ûzerme i~ een bir eoemor denir. Su donluk te de kullaruhr ,

(Bi"adam, metheóyof)

IL4rgdn ulug i$laqa

Wgi urupas1aqa
lumlugqadlrql$laqa

qodtleng umduru

hefli clanlar - hülgen er: gü1en eoem. buyrum kip i biçimi I/(il: gürdür ve bu

yazaçlar buyru m kipi bleimine s öz konusu anlarm veteeek biçlmde eklenmlst ir.

Simdi, bu sifar biçiminde , eylemin sikhkla gerceklesngtnt ifade edeeek bi

cmde gayn ve hef ekle nmesine rnûsaade edtl iyorsa . barguçl: gidid, kdgüçî: gelid

gibi Hadelcrde bunlan kullanmak da uygundur, çunkû daha az srkhkla gerçekle

sen daha yaygm olana dayamr; bu tytce bilinmelidir. Bu btctm. innehu le·$trrah

bi-enqu'("0, bataldlk.suyunu sörekliçe") , Idle' encud (rteceere tmwwI kimse~), rnit'drn

ebesleyicn, mit'dn ("mlzrak eto") ifadelcrinde de geçen Arapçadaki fa"dl ve mifdl
kahplanna bcnzer . Bu kullarnmlann tûmu eylemtn stkhkla tcra ed ildigini ifade

ede r.

3. Binrun eylemî usrlenme arzusunda ya da icra etrnek uzere oldugunu ifnde

eden ortaç. Bu [dogrudan] buyurum ktpt biçimine dayanmaz. Govdeye. hafh ya

da gayn'h ya da i~ba"h söacaklerde gayn sin d ij haf (.gsaqJ . hefli ya da rihkat1î
sözcûklerde lse onadak i gayn'm ve son daki haf m yerine hef geu rmek suretiyle

aym ek {-gstk] eklenir. Buyrum kipi blÇüninde ûnlû-almayan yazaç stmdt kesre
almaktad lr - bar: git (var), gitme arzusunda olan birini anlatmak için ei ewht ba
ngs<1q ol: 0, eve gitme arzlJSUf\dadl" denîr; turmunda: burda dlJ"(kal), bu fikri ifade

etmek için ol mundaturugsdq ol:0, burada klJlma istegindedir denir. "efH oian iar - ei
bcru heügstk erdi: 0, tlI.I"aya gelrneó:isteQ:ve nt'yet:roecI; ol(wht hingsthol: 0 eve gimek

arzusundaór; ei tQwQr It;rigsik ol: 0, para birt:ti'mek. tYZlJ5U'ldadr, Bu kurallan

ezbe rleyin!
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Bu [sonek ] aym zamanda bir adamm bu anlamla ifadc edilebilecek bir du

rumda old ugunu anlatmak için adla ra eklenmis bir biçimde de bulunabilir - à
er lawarsdq: 0 eoen para ster: bu unigul ol a sik:bu kachn erkek: ifllMr. Ancak ad larda

gayn ve kef g örulmez.

4. Birin in , gözukmeyen ancak arulan bir eylemi icra etmesi gerekngtm ya da

icra etmeye niyerlendigini Ifade ede n crtaç. Bu ortaç cestdt . bu yrum kipt biçinu

üzerine kurulur. Buyrum kipi biçimi nin son yazacr (ûnsuzü) unlû-almarms bi

çimde sabit kahr ve h UM . !wflt ya <Ia i~"h söacaklerde gay" ldm kaf. (ZIlU sóz
cuklerde] ortadaki gayn ve sondaki kafm yerine kef geleeek biçimde aym ek

eklenir - bar: git (var), ol barguluq erdi: 0 gitmeliyá ya da gitmeye niyetJend; ol mun
da tllrgull1q erdi: 0, oe eoe kalrnallydi ya da I<almaya niyetJendi. Oguzlarm btr ktsrru

lam'l sin'le degtsur tr - ol munda turugsaq erdi: 0, blJré!dlll<almahydl; 0 mundm bang
saq tegUI: 0 , buradan git:rneyeeek.

Bu slfat tu rn ikiyazaçhdan besyazach. [uçyazachdan] aluyazaçh ve donyazac

hdan yediyazaçh yapar. Munastp yer geldigi nde Allah 'm izniyle bu nlann hepst

görülecektir.

5. Btrinin eylemi tcra euneyt aklma koydu gunu ifade eden ortaç. Bu. ederun

eylemi icra ermeye niyetlendigi ilk btctme [aynen almrmsur - bir öncekt biçtme

-cnl yakmdrr. Eu onac cesrdt buyrum kipi biçimine dayanmaz ; daha nyade söa

cugan son yazaemm unlu-aldigr, sonekm iJk yazacmm tse unlu-almadigi bir bi

çirn arz ed er ve bu tüm bölümlerdc b öyledir - bar: git (var), kafh ya da i}ba"h
sóacuklerde gövdeye gayn lam ye {-gld , kefli ve rikkal'li sozrü klerde Ise gayn'm

yerine kcf gececek biçimde aym ek I-glil eklenir; men sanga bangb men: alr:hmda

seoe c;jtmek"'/ll"dl ; ol munda lurugll ol:0, oceoe~ aIdnak~~tu). kefli
olanlar - ei manga keligb turu r: eeooe oeoe geImeI< vardr" ve bu azimdedir; ol manga

tawdr bçrigli 01 :0, ban" mal verecek.

Bu sifat ccsidt kurulmus [gercek ölmayan] eylemlige dayamr, ancak buna lam
ve ye eklenir ve b öylcce sifat yaprhr: daha <mee izah entgtmta gibi g övdeye gayn

ya da kefeklendigmde ve ûnlu-almayan yazaç [unsûz] unle-aldrgmda eylemin $U

an icra ed ilmekte oldugunu ifade eden bir kurulmus eylemlik btçirni onaya

çtkar - anJg bangl hOr: onun~i qó-; anrg ke1igi luk: onon~ gör. Bu bir eylem

lik oldugu .için , bcyan entgun gibi , lam ye eklc nmesiylc sifat olur.

Bu ter srlatlar uzerine, bütün r ürhler arasmda cksiksiz bir uzla$ma vardir.

Kendilerine özgü anlamlanyla birlik te bOtOn eylemlerden olu$tu rulabileeek

be$ çC.$it Sifat bu nlardir.

Edilgcn ortaç bOtOn bölümlcrde tek bir us ulle olu$turulur ; buyrum kipi bi

çimine mlm ~m ckleni r - ya qur: ya)'l leu r (ger), ed ilgen ortaç biçimi qurm l~ ya: I<urul·

lfII.4 (ger*ri?) yay'dIT; qazmlS anq:I<a~ ar1c Gövde sabit kahr ve bu iki yazaç ona
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eklenir. Bu gectslt eylemler için geçerli olan dururndur. Geçtssfz eylemler geç
mis zaman için de mlm }'m alrr - twke bam ll$: eve gitmis, arnaben bunu góm1e<:1im; à
manga kdmi}':0 bene~ ama berêrnbI.n1an habefimyok. Bu ómeklerde bardl: gitti,
kc/di:gedi s özcüklc rindeki gecnns zaman imi olan dal ve ye'nin yerinde mlm ve
$lrt vardtr. Bu tki biçim arasinde kt ayrlm sudur: geçmts zaman biçim inde ki ey
lemlerdeki dal yc, eylemin konusmacmn huzu runda gerceklesugtr u ifade eder.
Onun ham bulund ugu bir bicimde gerceklesttgt için eylemtn-dogrulugu tespn
edilrnisur. Bger bin bord: diyo rsa bu "0 gtn t ve ben onun gtd tsmt kcndi göale
nrnle gord üm" anlamma gebr. Diger yandan mlm $m, eylemin konusmacuun
mevcu t olmedrgr btr du rumda gerçeklesngim ifade eder - ol lxlTmI$: 0 gt:rrlis, ama
bengitt:igiOi gömledim; ol kelmif 0 gelmis, lllna ben geldi9ini çörrreom . Bu , geçissiz 01
sun ra da olmasin . gecmts zaman biçimindeki bütün eylemler için geçerli . umu
mi bir kuraldrr. Omeklerin kanuladrgi gibi ne kafh veya i$ha'll ya da kef li
veya rikka t'li sözcakler arasmda ne de eril ya da d isil kullammlar baglammda
bir farkhhk yaktur. barml$ 'ä~i: ~ edem, helmi~ er: gelmÎ$ eoem ifadelerindc
mim ~lrt eylemi sifat haline geurmtstt r. bardl. kddi kullamrnlannda dal je'nin
böylesi btr tslevt yok tur.

Çekim. Lehçe gruplarmm buyck bir bö lümü -Yagma. TU XSI , Çigil , Argu ve
Çin'e van ncaya dek Uygur- dal vc ye'yle düzenlenen geerrus zaman hususunda
uyu m tctndedtrler - bardl : v;ydl (gitti). Ancak Oguzlar, Qifçdqlarm bir krsrm ve
Suvdrlar onlardan aynhr ve kafh ,gayn'h ya da i$barh sózcû klerde ye'yt kaf la ve
kefli ya da rikhat'li s özcüklerde ye'yt hefle degisurtrler. Bu lchcede tekil ve ço
gul arasmda btr fark yok tu r ve bunlar tek bir biçime sahiptir. haf öm egt - ya
qurduq:0 , Yir't kisdIJ (!1*i), mtn ya qurdllq: ben YirI kiso..n (gerdim), bfz ya qurdllq:
bz yey kurduk(gerdik). gayn o m egt - al suf sagduq: 0 set sa{)dI ; olàr fdgqa agduq: ori<Y
~ tereoo, biri nci kisi bjz agduq: bil ttrmandik. j~ba' öm egt - 01 am urduq : 0, OOJ
oóvdû, mt'n munda lllrduq: ben oeeoe ee o m. kt'f öm egr - d kdduk: 0 geldi, bfz
kdduk: bil geIdik , oldr ewkc hirduk: orIêf eve girdi. imdle ö rnegi - men angar tawdr
bçrduk: ben, ona mal verd im; men yarmàq lêrdah: ben para biriktirdim. Gördügonuz
gibi bu örneklerin hiçbirinde tek il çogul aynml yoktur . OguzJarm bUyl1k bir
klsml birinci ki$i için kaf yerine mlm kullamr ve Ibardu.q yerineJ bardim der; ço
gul ve tek il ku llammlar aym blçime sah iptir . Ancak üçuncü kisi de Turklerle uz
la~1f ve "gitti, geldt anlamma ge1ecek biçimde barduq he/dak demezler.

Buyrum kipi biçimi bûuin lehçelerde aymdlT.
Olumsuz - barmddlm:gitmedim; kelmédim: ge lmedim. Bu hus usta biri nci kisi

söz kanusuyken bü(l)n lehçeler arasmda bir uzla$ma vard iT, Üçuncü kisinin
olumsuzu - barmdduq: duydlll"JUm ya da bidiQim kadêJJy\a gitmedi; ktlmtduh: biI<IQIn
~heOOz~ , Bóylesi bir olumsuzluk anlaml, ónesûriim hususun da isa-
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rcr etugimta scye tekabül eder - barmJf gitmi:;;, erra ben onu görmedim ya da gidi;;ine

tanlk ornecro: he1mi~: ge lm i:;;, ama ben geli';;jni görmedim. Olumsuzluk anlarru, bûtün

eylemlerde, hafh ya de i~ba"h sözcûklerde kaf la, ntn sözc ûklerde kefle kurul

dugcnda böylesi bir yananlama sabipür. Ancak eger olumsuzluk vurgulanmak

isrenirse barmddl: kesinlikle gitmedi, kelmêdi: kesinlikle gelmedi dentr. Oguzlar boylest

bir vurgulamayi barduq: gitt i, ke/dph: geldi biçimlerini kullanarak ifade eder. kaj,
ya da lief üçüncü kismin ye'sininya da Tar3.~erin olumsuz biçiminin birinci kist-

sinin mlm'inin yerine geçer - barmaduq: gitmed i; kelmèduk: gelmed i. Bu [Oguz

lehcesmdel pekistirme imi olarak kullamlir. Bu isrisnasrz butun cylemler için

geçerli olan umumi bir kuraldrr.

Vurgulama amacryla kullamlau eylemlik, Arapçadaki kurahn aksine, eylem

den önce geh r: c! barmäq bardl: 0, birgeli:;; ge ldi - eylemlik eylemden önce gelmek

tedir; 01 he/mèk he!di: 0, bir gidi:;; gitti - eylemlik geernis zamandan [yani eylemdenl

önce gelmektedtr.

Eylem çekimi ~ bard!: gitti; barTr: gider; barmaq: gitmek, gidi:;;; buyrum kipt bi

çimi bar: git [tekil]. çogulu baringlär: git (gidin). lkinci cogul kismin buyrum kipi

biçimine lam eliJre [-lar] cklcmek Tar/ûere ait bir kuraldtr; onlar [yam OguzlarJ
Turk/erin hürmet gösterdikleri bir kimseye seslerurken kullandigr genizsil hefi

(ng) ikinci çogul kisi için kullarnr - baring: gidin [çogul].

Yasaklaytci (olumsuz buyrum) için burun lehçelerde geçerli olan yegane usul,

buyrum kipi biçimine mfm eliJ eklemektir - barma: gitme, turma: aya~a kekma;

cogul biçimleri barmanglar: gitme~in, turmanglar: aya~a kalkmayin. Ücancü kisi bi 

çimleri barmasun: gitmesin, he!mfsun: gelmesin.

[Onceki kullanumn] önesürürn hali barsCin: gitsin, ke/sun: gelsin biçimindedir.

Bütün lehcclerde buyrum kipinin ikinct kisi biçtminc sin vav nun eklenir.

[Genis zaman]. Birinci kisi - bam men: ben qiderirn . Oguzlar gems zamanda

rc'lcrin birini atar; gövdenin re'stui muhafaza eder, geni:;; zamanla gelen reyi

göz ardi ederler - men baran: ben giderim, men turan: ben kelkarm. Ancak cger

gövdcde re yoksa, gems zaman re'sint cklerler: men kelirèn: ben qehnrn - ke!di:
geldi, sózcûkte re yoktur: menküleren: ben gOlerim - rl-üldi: çcoü, s özcukte re yok 

tur. Aym zamanda mlm'i elifle degisnrtrler - men barrr men: ben giderim ifadesin

de eylemden soma' gelen; rurkler, biri k öke dtgen gems zamana ait olacak bi

çimde iki re kullamp bunu rakiben men koyarak qurar men: ben kuranm derken,

onla r menya quran: ben yaYl kuranm der. Türklerin kul\amrnl kurala uygundur;

Oguzlarm yaptJg) $ey kmal uyannea degildir, ama sadelik içind ir.

Olumsuzluk - 0/ bannas: 0 gitmez; men barmas men: ben gitme m. Lehçe grup

lan araslllda bu hususta bir aynm yoktur. Geni~ zamanclaki eylemlerde olum

suzluk, ister birinci ister üçüncü ki$ide olsun, buyrum kipi biçimine mTm elif sin
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[- masJ eklcyerck saglamr. Cogulda tsc bu eylemlere -làr ilgecini eklersiniz - o/ar
bannaslàr: onlar qitrnez; bular barmàsldr: bunlarqitrrez; bi;: barmdsmlZ: bizgitmeyiz..

êger birinin bir seyi geleeekte yapaceguu ifade etmek isterseniz, buyrum

kip i b içimine kafh ya da i~ba "h sözcuklerde gay" dif ye [-gày!. zun sözcuk lerde

aym eki n hef li biçimi I-giy l ve gayn'h sózcüklerde aym ekin kafIJ biçimi l-qdyl
eklenir - olya qurgdy: 0, Yi'lY Iosacllk; ol sut sdgqdy: 0, sût.sagacak; d twke bargdy: 0,

eve gidecek; ol manga kdgty: 0 , bere geIecei:; ol yarmàq t~rgty: 0, pee lbaska hu St}' do:

oIahilirlbrictJ"ecek.

Edenin eyle mi icra etme ncktasmda ya da icra errnek üzere old ugunu ifade

ennek için buyrum kipi b leimine . kaf h ya da i ~ba ~h sózcukle rde gayn dij ldm re

[-gdllr l, gayn'la biten sözctik lerde aym ekin kafh biçim i [-qdlJ r] ve bunun drsm

daki söacu klerde de aym eki n kefli biçimi [-gtlir]eklentr. Bu boren lehceler için

aymdir - men bargdh r men: ben varmak (gitmek)üzereyim; men turgallr men: ben kal

kayazdlm; ol ya qurgàln: 0 , yaYIkurtnek ûzere; olldgqa agqàllr: 0, daga çikmeküaere, çike

yazd!. hef ömcgt - ol ewke hirgtlir:0, eve gireyazdl,neredeyse girdi; 0, yarmdq tt rgelir:
0 , para biiktirmek üzereor. Bu, bürun eylem lerde gecerlt ola n umumi bir ku rald tr.

lama n, mekän ve araç ad lan gövdeye. hafh ya da i~rh sózcuklerde gayn ve

vav, kafh ya da imdk ya da rikhat'in söz konusu cldugu sözcöklerde ise gayn

yertne kefin geunlmesiyle aym ekin eklenmesiyle olusturulur . Bu Çîgil , Yagma,

Tuxsr, Argu ve Yukan Çm'e dek U}"gur lehçe lerinde g örulen durumdur. Oguz,

Qlfçaq , Btçeneh ve Bulgár lehcele nnde ise boylest adlar meydana geurmek için

buyrum kipi biçimine sin ve yt eklemr. Zaman [ve mekän] adi - bu ya qurgu ugur
ermës: bu, yaykuracak zemen~~; bu lurgu yir ermës: bIJ dJrUacak yer deÇlil. Oguzlar
Iscaym an lama geleeek b içimde bu ya quräsl ugur ttglil: bu, yay kurocak zaman oegil ,

bu turäSl y ër ttgal: bu durulacak ver d~il der. Ve bu Mgagqu (ugur [?]) erm ës: bu, daga

çikecekzerren deg il- daha önce de Isaret etugim gibi [bkz. syf. 61, 65 J sözcega n

son yazaCl gay n'sa , böylesi soneklerde ona (gayn yerine] kaf cklenir ; son cumle

bunun bir ö rnegid ir. Oguz lehçesinde ise Ibu ifade] bu lag agdsl ugur tegü/: bu,

daQa çlkacak umY1~ biçiminde söy len îr. Bu sonekle birlikte "taman" ve

"me1cln" anlamt vennek için ku llamlan sözctikler de , yani ugur: zaman \oc y~ r :

rnel<.YI da zikredilir. htf ómegî - bu twhe kirgIi&j ol: bu eve gime zoYflèf'Idr; ei rnhe
helgo bold,:0l'U"I bize game~mantgekt. Oguzlar bu anlama geleeek biçimde eibizhe
helesi bold,: 0I'U'"l bize game ZcYIW1I geldi der. Bu tür eyle mler, ad giM davramr,

dolaYlslyla [k î$i adi llany lal tamlama o lusturabilir - senig bargling qaçdn: sem

gidlSin re zaman. Oguzlar [bu ;mla ma gelecek biçimdeJ senig barasmg qaçdn der.

menig bargtlm yaqtl: berlim gkl~m yak~b; amg bargusr ["ûI"'JfI gid~" J , Oguzlar "benim

gidi$im" anlammda menig lJa~ä slm der. Buradaki sin ye onlarm bu lürdcn adlara

iliskin ku rah uyannca eklenir. Onlan n lehçelerinde kafh ve kef li ya cla benzeri
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sózcûkle r arasmda [bu biçim söz konusu oldugundal bir aynm yoktu r; ge rtye

kalanlann lehcelennde gayn'h, kaf" ve kefli sözcokler arasmda bir aynm söz

konusudur. Her rurden araç adr, eylemden tureulmestne ragmen Iyalm l ad gibi

i ~lev g örur - ylgfJ. neng:üzerooe bir sev yenileceknesne,tabak; urgu: vurmaktakullanllan

oesne;y,gaçbl(gu :a9!JÇ kesmeyeyarayan eene : so rgu: recerret ederten i;tle kan <*m

sse. bu sözcu k emig S{m1J: meme lbasb brr sey de olabllirl emdi ifadesinden

rureul mtsnr. Bu tür adla rda da , bir öncekind,; cldugu gibi, SÖZ konusu

lchcelerde gayn, kaf ve kef arasmda aynm vardtr; ancak Oguzlarda [bu aynm

y me l görülmez. Kural öncekiyle ayrudrr. Oguzla r araç ad lan meydana geurmek

için eylemle re ~" ve yr. ekler - ytgà( b,(ds1 "eng:~ kesmeye yarayen bir sev; yr.yesi
"ing: [kendisinden yefI'lek ] yeoilecek bir ~.

Bcyan ettigim bu kurallar ve ilkeler yalruzca b u bölume özgü degild tr. Her

bir kitapta geçen ve tasvtr edilen üslup içind eki üçyazaçh , d órtyazaçh, besyazaç

11 , aluyaeaçhlara. herhangt bir ist isna olmaksrem umumi bh kural olarak uygu

lamr. Dolaytsryla bu noktada ilkelen \'C kumllan zryadestyle idra k etmelisiniz,

zira bu bölumde tekrarlara basvurd um ve uzun uzadrye anlnmrn , baska btr yer

de hu kadar müsrif olmayacak ve Iburayal gönderme yapacagrm. Bu , lehçelerin

i1kelerinin kimyasid ir. Onlan n hesabm a saY1SIZ delter harcadtm. Bu i1keleri bir

kez tytce ögrentrsen tz. gen kalani kendth ginden geleeekti r; ögren mede gayretli

davrar ursamz, brr Tûrk 'den duydugunue herhangi bir sözcogn anlamak, k ókunu

bilmesemz btle. size zuhmet verrncyecekur. Bunlan tytce kavraym!

[ki yazaçhlar Böfümü'n ün Sonu

Ûçyazaçhlar Bölümü

fa'aldi Fash ;

deA: iiik ünlüleomeleri içinde ikînci kök-yazacr iinlü -alan lar

tüpi rdi , qap ardt , qut urdr . qopurdr . k öp ürd t . b û tû rd t, ba rurd r. tarurdu ,

tütürdi , tu wirdr (?), qa tardi . qarurdr , qururdr , k ötürdi. s üçi rd i, qaçurdu ,

keçûrd i, k öc ürdt . todurdu . qadrrdr . qudurdi . ked ürd t. kedtrdt . qa rardr .

qurard r. qreard r. tazard t, taeerd t . k üeerdt . basurdr . busardr , qrsurdi ,

kösürdr , busurdr, bisurdr. tesurdr . tusurdr. t ösurdt . sasurdi. k óserdt ,

buga rd r. tugurdi , togurdr , sug u rdi , sigurd r, qagurdr (qawurdt). tewûrdi ,

cewardt . sawurdt , qawurdt , boqurdr. baqurdr. çrqardi , siqirdi , qiqtrdi .
teg ürdt . ç ök ürd t, kegrrdi , k ókerdi , kölerdi , lomurdl , ço m urdl, çö m ürd i,

sûmürdi , sü purdi , kem urdi , t ünerdi , tapuzdl , t ut uzdu , tamuzdl ,

kö4 ezd i...

Bu eylemlerdcki ze (V kurala uygun degîldir, ÇÜnkü Ikurala gore] herhangi
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bir gecissta eylem, buy rum kip i biçimine re ( r) eklenerek geçi~li hale ge tirilir.

Ömcgtn er qaçtl : adam keçn - bu geçiss iz bir eylemdir; geçisli biçimi ol ani
qaçurdl: 0, onu kecro'drr. Ya da er snw keçti: adam suytJ geçti, ol am keçurdi: 0, ora

suyugeçirdi. Bunlar kók-biçimlertnde de gectssta eylemlerdtr. npki sew tamdl: su

oaroten ve meni ki.üjti: 0, benibekledi ifadelertnde oldugu gibi .
Oguzlar da bazen re (r) yerine ze Cz) kullamr. ol tawdr alduzdl: 0 [malinIn alJnlp

qótürûlrnesine izin verdic]ta laned ildi ya da çalindl. Bunun k öku alrll: 0 (bir~yi) kavradl ya

da esc'dir.

tepisdi, qeprsdr, qopusdi, kuptsdi , bitisdt, b üt üsti, tutusdt, tütûsdt , titisdi.

satts d r, qausdi , kE;ti~di.. .

-hqmJ-likin 'ue'' anlamma gelen iki ilgeçtir. lam (l) bazen ref"li lsözcüga yu

varlak ünlüla (0, ó, u, ii) okuma] bazen kesre'li [Arapçada I , i okutan im ] okunur.

Baai baglamlarda bunlar l'ûe" anlarruna gelen Arepee bir ilgeç olan] baglanu ku

rueu nitelikteki bë'ya [yerine göre bel tekabü l eder.

biliginulugluqqa tegdim: Bilgelikleululuga enstrn.

eJgülukün kei, isizligin kelme: 1-Iaylr1a ge l, sere gelme. Kök-biçimleri kafhdII (q). an

cak kefh (k) ve imale'nin [damaksillasur ma - vezne uydurmak için kisa heceyt

daha uzun okuma] sóz konusu oldugu sozcüklerde bu kaf(q), heJle (h) -yukanda

açikladtgrm gtbt- yer degisnrmtsnr. Eger eki alan sözcügü n ortasr ref'liyse

lsözc ügü yuvarlak unlülu (0, Ö, ti, u) okuma ] lam (1), ref"li olu r; eger ortasmda

hesre [Arapçada 1, i okuran im] varsa ya da bir unlü yoksa lam (l) eesre'lt olur.

biçrsdr , s ûçisdi, qaçisu, quçusdr, keçisti , k ûçesdi , b ödüsdi, budusdr,

udrsdr, qadusdi , qrdi sdr , qodusdr, küdû sdi , bansdi . b ür üsdt , hurusdr .

bertsd i, turusd r. ttresd t, sarcsdr (sansdi), sor usd i. so n sd i, sm sd r. s ürüsdl,

qansu, qurusu , qurrsdr, qonsn, qmsdr . kerisdi, k örisdi, k ûresdi, kir isdt ,

bezesdi , bozus d i, teaisdi , tüaes d i . ti zi$di , qaatsdr, kezksdi, k özesri ,

ba srsdi , bususdr , sü süsdi, kestsdi, kusesdi , bogusdr, sagrsd r, sogrsd r,

tewisdi, sawas d i, sewisd i, su wtsdr. suwasd r, qawusdr , qowusdi, baqrsdi,

toq isn, nqtsn, caqisdr. çtqisdr, soqusdr, s iqtsdi, qaqrsdr , bekü sdt, b üküsdt .

b ög ösd t. tegtsd t. tû güsdi, t êgüsdt. rikisr i, t ökü sdi, cek tsd t , st ktsdt. söküsdi,

billsdi, bulusdr, bolusdr, te llsdi, ttll sdi, üles dt, cahsdr. cilasdi. sabs di.
solusdr. qehsd i, qrhsd r, qolusdr , keli sdi , k ölisdl, k ülüsd t , tarmsdr,

çomusdr , çömûsdi, qama~dl , qoml$dl , kömi~di, kemi~di , tanU$(l , l am~dl ,

SUnU$dl , qunu;;dl , qam;;dl

Kural. Bu klSlmdaki ~ln bir dizi anlamm olu~turulmasml saglar. Bu eylemle

rin kökleri ikiyazaçhdlI. Nitekim er tawar qaptl: 0, mail çaldl, ol am tepdi: 0, onu

tekmeled i denir. ~ln'lll eklenmesi eylemin iki ya da daha fazla kiSi tarafmdan kar

~lhkh olarak (el-mufa 'ale) icra edildigi anlam1ll1 verir - ol menig birle toplq



qaPUS(l!: 0, benimletop~; ol menig birle repisdi:0, I:leninie tesmelesti. Bu bietmin

kullammmm ihriva ettigi don anlam vardir.

1. Eylemin ierast su asmda yardrm etme (el-i'dnc) aalarm tasrr - 01 manga IOn

ûkisdi:° bere giysM dikmekte yardm etti; !i manga biag birisdi: 0, oeoe kitap yaunakta

y<Yomettî.

2. Eylemm teras t konusunda - bu ~te kimin daha hûnerli, daha cesaredt. daha
guclo. daha becenkli oldugu.5!-u gormek için-. yansma (tl-mubärdt), boy ölcusme

anlarrntasir - ol menig birle çahsdl: 0 (hangimizindaha iyi, oena güçtü bi'~i oIdui).inu

görme1< için) benimle gür~ti; ol menig birle ya quruS/l: 0 (hangilTlzin öaha güçlü old~l.Klu

görmel<; için)y~ germekte bEriTie ç~ti.

Yerdrmlasma He yansma an lamlan birbirinden söyle aynhr. êger "bene" an

larruns gelen manga ügect zikredi lirse yardtmlasma anlarm tasrr. Eylemle bir

likte ~benImIe~ anla rmna gelen menig birle ifadesini kullarursaruz , yansrna anlarm

tasrr .

3. Ada ldm ve sm eklendigtnde ad, $<lOS oyunlan, yans ya da ok armada ortaya

konan bahsin adi olur. oynddlm atlasu: otese bètIis cbak bi' at koyarak oynadlm; 0/"

nddlm altunlasu: llItn ortayakoy~ak CRJj'ja 0)'0ltClm. Burada da bir tür yaI1.S vardit.

4 . bah enlgtm anlamlann hiçbirini tasrmayan yalm bir eylem olarak g örcler 

hemisdi néngni: 0, bi'~ tir1attJ; ol amg birle kertsdt 0, oruria kavg" erts. Böylece

bil insin !

tanqn . turuqn . soruqn , qanqn , basrqu , busuqu , tusuqn , tas rqn , tanqu ,

nbqdr . tagrqn. çawrqn, çmrqu, kirikti , sëetku . küzüktl , bölûkti, çûlûkti

haf ve kef kullammmm kapsarm iki y önlüdar.

1. Ömeyt erki aln nda birakan, alt eden bir eylem olusrurur lar - basslqn er: eoem

gece cesso - bu. düsmamn ona gece saldirdrgi anlarm na gehr; k ökü basdr'drr.

Ion kirih /i: giysikirlendi.

2. Bir eylem k öklen obegt olustururlar - er ballqtl: adam yaraland; balzqär, OOIIq·

mdq. çulü!tlier: o5darTWl görûnûmühu'pa~.

bitildi , tepildf. topuldt , taprldr , çaprldi , sa p üdr. qaprldi , küpildi , tutuldr,

tantdr, nnldr , tettldt . sa n ldr. qenldr . qureld t. quruldr , bmldr . saç rld r.
su çu ldr. sertldt . sanldi. s ür üldt , saruldi, smldi (?) , s üa üldt , sesüdt.

srsildr . sagrldr, suguld r, sawuldr , suwa ldr , soquldr , suwaldt, suquldt ,

s rqtldr, söküldi, s ögüldt . siki ldi . sma ld r. ud rldr . tan lds. tarald r, turuld t,

tirildi , ter ildi , turuldi . tüzüldi, tizildi , tusuldl, tt:~ildi , tö::;e1di. ti~('ldi ,

taglidi (tJglldt), taqddt, toqddl , tlql ldl, tökuldi, luguldi , tegildi , ti kildi ,

la nuld l, ttml dl , biirO,ld i, b~ rild i . bezeldi , bo zu ldt , boguldl, baq lldt,

boquldl, büküldi , bögiildi, çójü ldi , Çlglldl , çaqJ!dt, ÇJqtldt , çekildi, çigildi,

qaçlldl , qaduldl , qanldl , quruldl , qmldl , qaz Jldt , qlzl ldl, qlsildl , qo::;uldl,

fB
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qaqü dr. qamuldt , kcçildi , kü çeldt , ked ildt , kerildi , k örû ldr, kir ildi, kesild i,

k ösül dt . kewll di . mamldt , mûneldi, m ün üldi

Kura\. Bu krsrm làm ûzerine kur uludur. Üç veebest vardtr

1. Ikîyazaçh k ókler ve bunlara eklenmis, edeni belirrilmeyen eylemlenn ledü

genl bir tsaren olan !dm sonekinden olusen uçyazaçh eylemler meydana geur

mek - ya quruldl: yay kuruldU; er uruldl: eoem dövûIdû; tamamen bu konuya hasre

dilmis baska bir ktstm vardu. Köklcr qurdr ve urdi'd rr .

2. Gectsstz eylemlerden kisisiz (mechal) eyle mler meydana geu rm ek. Bu, Arap

çamn dil ku rallan na uymaz - ol neng hörüldi: °~y görüldu; ol yçrge ban/d,: 0 yere

veso.
Bu kullammm yaratugi anlam bazen Il yerine) suadaki yazacm (nun - n} kul 

lamrmyle da saglamr - bilih biUndi: Icitap yazJIdI ; bitild i de aym anlama gelir. er

itindi: eden itildi; it jldi bir degisfk seslenmdir.

3. Bagimsta eylemler meydana geurmek - alag {irildi:d ildirildi; sûr soguldl: süt çekil

di; suwsuzüldi:susûzUldU.

tapmd r. teptndt . bt t tnd l, buta nd r, h tçtn dr , bûrûndt , barmdr

Bu tür eylemler, edenm gercekte icra etmeye niyetlenmedigi. ama yaplyor

mus gïbt g öründ cgc seylert anlarmaya yarayan [Arapça vezin olan] leJd'ul anla

mma sahipur: upk r fesdmma'r-racul: adam Si.lQrTT1s gibi góründü ra da temavvafa ·
ölüyorm~ gibi gàrûndü ifadelerinde oldugu gibi.

bezend t, bas md t, bosundr . bosandr , bogundr . baqmgrl , boqundr. tegindi ,

t üg ünd t. bu lundt , hi ltndi , tutu ndt , tettndi. todundr , ttdmd l. tarandr,

te n nd r. tarundt , tu run dr . tti r tindi , ttrend t. re rtndt . turundr . tezlndi ,
ti zindi , tusandr , t ösendt , tewindi , toqmdr . uqmdr . telindi , tili ndi ,

tam m d t, çapmdi . çaqmdr. çekindi , çigil:'di , çalmdt , çrla nd i, saprndt ,

sat m dt, saç m d r. s iiçindi , sartnd t, serind i, s iir iind i, sû aû nd t, së zlndl ,

sest ndi , s ûs û nd t, sag m d r, sogundi , srgm dr. sewü nd l, segm dt (saqmdi),

saqmd r. suqundr . sökûndi , salm dt , qaptndt , qatmdr. qu tand t , qaçmdr.

qonnds. qu nndr . qrrm dr , qacmd r. qoean dr . qrsmdr. qa san dr, qolundr .
qümdr . keçindi , kû çen d ], kiçindi , kirindi , k örûn dl , k öaündr , kesindi,

k östndt, küwendi , kölandt. kömündi ..,.

Bu krsmm brr d ia; veçhesi vardit.

1. Edenin eylemi bagimsu brr btcmde ve ktmsentn yardimtru almadan icra em

gini ifade ede r (bu tamrn aslmda ikinci özelltge aittii ve burada bir hata SÖZ ko

nusudur: dogru tamm Medenin eylemi icra ediyonn~ gibi görûndugti, ama as

Imda gerçeklestinnedigini ifade eder: olmahdtr -çn]. Bu türdeki eylemlerin

kökleri ikiY3zaçhdH - ol cwhe barmdl: 0, eve gidiyormu~ gibJ gÖfÜndu, ama gerçekte

gtmed; 0111$ tarmdl: 0, yemeQi~ gibi görin:!û, ama gerçekte tatmadl. Bu bi·
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çim, resamma'r- raru/ (Madam,~olm.!ImilSIna~~ gibi görUndl{) vc te'dqala

eadam~~ gófüoo.:n tfadetennde de görulen Arapçadaki tefä'ul veznine
benzer.
2. Edenin , baskalanm dikkate almayarak eylemi tek basma icra etügtni ifade

eder - er alnu " almdl:adam alaca9flll<éndi~na aldl; o/ Iang tan nd,: o keoosr çn I<eoo

~ tohum eeü Anlam bu biçimde oldugu zaman ó::::inge: I<endine "eya óZi: I<endi

sözcûlderi ku llamla rak "kend i için ve kendt kendi kend tneltk" Inefs] aniarm ifade

edilebilir demeknr. kef I-ge soneki; ózi-n-geJ, !dm [Arapçadaki M'çin~ anl arm veren

li- óneki] anlarmyla eklen mtsu r.

Buna karsin eger eylem, binrun SOz konusu i$i gercekte yapmamastna karsm
icra edtyormus gibi görû.nmesini ifade ediyorsa "kend i için ve kendt kendi ken
dtnelik" be lirul mez.

Bu ikisi arasmdaki ayn m Isöyle izah edile bilir] . lcra edilecek eylemler bese

riyet için umuma aittir. Bger btr ki$i [eylenu n tcrasma tltsktnl her seyt tek 00

sma esrlentrse . eder un bu i$i dogrudan ve kimsenin yardmum istemeden azen
ne aldlgI üade edilir . Ancak eger hu d urumda "kend t için ve kendi kend i kend i

nelik" zikredilme zse tamml ama eksik kahr; "kendi için ve kendi kendt kendine

lik" ifade edrldigmde tse . eylem umuma air olma nueltgrnden sryn larak edere

ozgu hale gelir vs: ta rum ekstkstalestr. Bu [anlarn olarak] Cenab-r Hakk'm $U

ayenne benzer:Jeqtula cnfûsckum (-... (kendinize bOy/ea) zulmediyordunuZl... kendi

kendilerine zulmcdiyorlardr" IK. 2:51157 ]). Zulurn umuma art btr eylem olmak la

birlikte, bunlar bûtûnd en aynlaräk, eylemi dogreden kendi üzerlcrind e icra ct

meye baslarrusnr. "Kendi için vc kendi kend i kend inelik" ifade edilmede n bu ta 

rumlama tamamlantms sayilamezdi. keza ifade edtlmtsnr. Ancak tanrrn eger icra

edtyormus gibi görû.nme anlanu tasryorsa ya da eylem gectssuse ya da umuma

ait olup olmamaya iliskin bir his yaranlmryorsa. "kend i için ve kendi kendi

kendmehk" anlanu veren sözcuk l"tfsl-eylemle bitlikte zikred ilmese bile- san

ki kul lamhyorm us gib idir, ztra geossie bir eylem bunu irna eder. Bu du rumda

tarnm eksiksizdi r. [Anlam ola rak] Cenab- r Hakk'm $U ayetini andmr: helM innc'l
insdne !a-yesgd an ra'anu.'s-tagnd (~HaYlr , (Rabbinin bu kadar (yi/igille ragmen) insan

azan Kcndini zeng in (kendine y eterll) gördügü içln" [K. 96:6-7]). Yüce Rabbimiz an

ra'd "cfsehu's-lagnd demiyo r. Bu bizim Türkçedeki ~i$ine,~ SOI"IJCISIa bal<

aniamlna gelen qqa baqm SOzümüz gib idi r; qunn "kencini 1<Inrt:~ demektir ; suwqa

kirin, Mkeodlni )1ka" anlamma gelir.

3. ldm ve yerine kullamlabilen nun'un anlanl dlgl kislmla aym anlaml ta$lr - bi
tig bitildiJbilindi: I<itap yandJ. Her iki kullammda dogrud ur. demekti r. Su edilgen

bir eylemt i$3ret eder. Arapçada da ldm ile nun birbirlerinin yerine kullamlabi·

lir, IIpkl racul ~tnu7-asabf' V(" ~t1uhä ( '"ho)1at parmaldara s.np W1 adamM

) ile

n
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kabnït'd-dalv ve kabluhu C~deri kebn krcnm") ifadelerinde oldugu gibi.
4. Andigrm anlamlardan hiçbirini HOlde etmeyen yalm eylemler tcer tr - trngrike
tapmdl: Ceneb, Hakk'a ibadet etti; tengrikr srgmdlm:Cerat» Hakk'a sçoom.

Bunlar, gerek yalm gerekse de türemis olan illetli , genizsil ve benzen soz
cûklerin amldig i kisunlar boyu nea da geçerli anlamlardrr.

Kural: Ûçyazaçh koklerin gems zaman biçirnleri iki t ürlüdür:

1. Orta kók-yazact ûnlû-almayanlar: ol ton ke4ürdi: 0 [bi risine] giysi giydirdi; ke4rür:
giydirir - zel (4) geernis zamanda ûnlu-almakta, gen is zamanda ünlü-almamaktadir.

tengr"{lu tapmdl: eeree-r Hakk'a ibedet etn; tapnur - oe Cp) geçmts zamanda unl ü-al

makta, gems zamanda ünlü-almamaktadrr.

2. Hem geernis zaman hem de gents zamanda orta k ök-yazaci ünlü-alanla r: at qu
läq IUWlrdl: at kulaklannl dikti; tuwrrdr [tuwirär] - titresimli Je (ince je - w) hein -geç

mis zaman hem de gems zamand a unlu-ahr. tengri meni ködezdi: Cereta Hak beoi

korudu- zei Cd) hem geçmis zamanda hem de gems zamandaJetha'hd u [köo;ieZii-rj.
Buradaki ilke sudur: add an tû remi s boten eylemlerin geni:;; zamanda orta

kók-yazact ûnlû-ahr - W~rk tO~eldi: oösek yaYlldl [ tö~e !ür] ; tügun tügildi: dügüm dü·

!:Jümlendi [tüglür]; tang suwaldr: tarIa sceoo [suwalurJ . Yalm ve basit eylemlerden

türeyenlerin ise gems zamanda or ta kök-yazaçlan unlu-almaz. sut suglldl'

mernede süt kesildi; suglur. kun sawu!dl: çcres bettr; sawluI. Ve benz erleri.

Bu bolamen her bir kisrm, dtger kisimlarda rast lanmayan kendine özgü bi r

anlamt üstlcnir.

re-kismuun üc veeheet vardir.

1. Addan türemis eylemler meydane getirir: tön ouarà. giysi [baska bir sey de olabïhr]

klzardl - kók-biçimi "krrrruztoldu" anlamtna gelen qlZJl erdi'dir; yahn bir eylem mey

dana genreeek biçimde lám ve hemze dusmaster. tûn oaeardi: geee kererc - kök

biçimi "kara orou" anlarmna gelen qara erdi ifadestdir ; qa ra : siyah söacugünden

gelrnektedir.

2. Ikiyazaçh ve gectssta bir eylemden gecish bir eylem meyd ana getirir: er suw
I<eçti: adam suyuçeçtt; buradan hareketlc am si/wdan keçurdi :onu sudan geçirdi denïr.

er qaçtl: adam keçn; buradan hareketle qaçurdr: onu kaçlrdl denir.

3. Andigrm anlamlardan hiçbirini ifade e}meyen yahn eylemler meydana getirir:

amgboynm qadlrdl: onun boynunu bürdürdu;-qap quturdl: kat>! boseltn .

ze-kism mm iki veebest vardir.

1. Eylemi geçi~li hale getirir - er scw tamuzdr: Adam suyu damlattJ. Bu, kurala uy

gun olmayan isris nai bir ku llammdlr [bkz . syf. 67-68].

2. Yalm eylemler meydana getir ir - tabuzguq taplzdl [tapuzdl]: bilmece sordu.

$m-kISml daha önee izah edildi [bkz. syf. 68·69 }.

n ·
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kaf -b smi vt: kef-bsmmm islevi iki türlüdur [bkz. syf. 691.

1. Ikiyazaçh btr eyleme kaf ya da kef cklendtgtnde anlam, eylemin nesnesmln

eylem rarafindan tstemdisi bir biçimde ctkt altmda biraklldlgi, alt edtldigtdtr 

er yagfqa baslqtl: eoeroe gece saldlrtd ve adam dü,?man teesnoen esir eioo; er usuqu:

ademsuseo (susuzlukadem alt etti).•Bu eylemlerm k ókleri basdt ve usd i'dir . kaf öi

neg) _ Wn kirikti: giysi kirlendi; er k"niktî:adarnlaYlf dûstûve yolda'?!anndangeri kaldl.

2. Yahn eylemler meydana getirirler - er ewke a~uq tl: adam evini ózfeoi: er isi çülük-

ti.eoemn görünümü hlrpaniydi. ,j....

lam ve nun daha öncc izah edildi [bkz. syf. 70·72] .

Bu bölümdeki eylemli kler fa'allal vezn tne göre kurulur. qaçurmáq - ikinci

kö k-yazaci onla-alrms: yah kötürmck: yükû ta$lmak. Eu séllim bir eylemliktir.

Dlger yandan kurulmus eylemlik tktnct kok -vazaci unlu-almayan fu'1uli
veznine göre kurulmaktadir. amgyiik kötriigi ;,ör: onun yükü tasrnasra bak; anlg saw

kcçriigi kör: onun suyu geçmesine bak. Bu biçim içinde gayn'm ya da keJin yerini

daha ónce izah cutm [bkz. syf. 58].
Bu bólûmdcki eylem lerin buyrum kipt btctmlen üc yazao sahipur ve bu nc

dcnle biz onlara "ûçyazaçh" de dtk - tengdhe tapm :Ceret» Hakk'a ibadet et; tengrike

yühün: ce retx Hakk'ln örûooe secoe et; senn: sablrIi or. Buyrum kiptrim tekil biçimi

için daha crce ztkremgim kural uyannca [bkz. syf. 59], eger isterseniz tapmgl! ,

yiikiingil, seringil de diyebilirsiniz.
Olumsuz boyrum (yasaklayicr), dah a önce de izah etngtm gibi [bkz . syf. 651,

mrm ve difle olusturulur - saqmma:seonrre: sewinme: sevinme.

Birin ci tekil kisi. tapmdlm: oeoet etöm - mfm'le. Ikinci kisi : tapmdmg - ge

mzsil kef Ie. Ûçuncû kisi: tapmdl - ye'yle.
Argu ülkesindeki ban lehçelerde ikinci kisinin hcJi gayn'a çevriJir - tapm

dug: ibseet ettin (tekil); sen om qaçurdug: sen onu kaçlrdln. Bu kural butün eylemler

için geçerhdir. Aneak kef kök-biçimdir ve bunun yerine gayn koyulmast dogru

degildtr.
Bu bolûmdeki eylemlerin etken ortaç biçimle ri rürklcrin pek çogunun lehce

lerinde tapmguçl: tapnan, yünungÜ-çi: secoe eden biçimindeyken, Oguzlarda

tapmdaçl ya da yiikündcçi biçimindedir .
Eylemin 'sû rekliligin i (devam ettigini) iîade eden ort aç tse tapmgan, yühiin

gen biçimindedir. Bu biçim içinde haf, hef,gayn, i~ba ' ve benzerlerinin ku llamml

daha önee izah ettig im gibidir [bkz . syf. 61 .62 J.
Ki~inin eylemi iera etme arzusu içinde oldugunu Hade eden ortaç tapugsáq er:

hizmet (ibadet) etmek isteyen adam ifadesindeki gibidir . Üçyazaçh ve ~çokyazaçh~

eylemlerden boylesi slfatlar ender olarak yap ih r. Kural bütün eylem ler için ge

çerlidir. lkiyazaçhdan uzun olan bütün eylemlerde, bu slfata ta~ldlgl anlaml ve-
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ren sonekle birlestirilirkcn gövdenin sen ktsnn anhr. tapmdl: ibadet ettl, sifat

biçimi tapugsàq'dlr - nun dûsmûstûr ve sózcûk kök-biçimine yani tapug: bzrret

(ibadet)'e geri döner.

Kismin eylemi icra etmes inin ogctlenmcstnt ya da bu icrarun gerek li old ugu

nu ifade eden ortaç fa'ul'ulul vezninde kurulur : iki ayn (ikinci »e dördüncü kök

yazaçlar) üç ûnlûdcn biri eklenerek ünla-alnus ve iki liim (ûçûncû ve alnnet kök

yazaçlar) ün lû-almarïusnr - beg yazuq keçurgiiluk erdi: bey günahi effetrr eli; à

lengnge tapmguluq erdi: 0,Cenab-IHakk'a ibadet etrreu. Kural sozcaklenn kafh olup

olmedrgim göz önunde tutarak gövdeye soneki eklemektir. Bu biçim içindeki

sozcüklerde eylemlik anlarmda sezilmektedir .

Kismin eylemi tcra eden oldugunu ifade eden ortaç ollengrlke taprIJg!1 erdi: 0,

CenebrHakk'a baoet eoeraeroenc Hadesinde oldugu btctmded ir. ol meni suwdm keç
ragli erdi: 0 beni suoan geçirendi. Bu biçimin veznt fa'la'/1'dir; iki ayn (ikinci vc

dorduncu kok-yazaç) unlu-almarms vc iki ldm (uçüncü ve bestnet k ók-yazaç)

on lc-alrrusur. Bir eylemle birlik te erdt sözcaganun kullarulrnasr , edertin eylemt

geçmtste icra entgt anlanum venr: ol ilgeci ya da turur [turur] s özcüga kullam

hrsa bu. edenin eylemi icra ctmeye niyerlendigi, ama hcnüz gerceklesurmedtgt

anlamma gelir.

Edilgen ortaç tek bir vezinle kurulur - közetmi~ ntng : qózetänls nesne;

quturmu~ qdp: tosansms sareo tulumu. Gecissiz eylemlere lam ve sin eklendtgtnde ,
bunlar isin gerçeklesugini bildiren sifatlara dönüs ür - saw!lml~ /liin : cetms güne$;

sugulml~ suw çekilmi;; su.

Eylem çekimi ikiyazaçlrlarda oldugu gibid ir. Zaman ve mekän adlan için de

aym sey geçerlidir. Kuraldisi bir durum yaratmadan gövdeye çesirli sonekler

eklenir; b öylece bilinsin!

ÜçyazaçlJ Sözcükler Böl ümü'n ün Sonu

D örryazaçhlar Bölümü

f a'/aldi FaslJ;

dcgi~ik nnlülenmelen içinde

ik inci ve dö rdiin cii kök-yazacr iinlü-alm ayan sözciikler

bürkürdi, bt çturdi, barturdi , basturdt, ~o.gturdl, birqirdr, burqurdi,

belg ûrdi , talprrdr, tugturdr..

.. Koku tugurdr'dtr - t alma dan gectslt olan her eylemin [bu ómektc tugur

dil r ek lendigi zaman çifte gectsltlt k kazanmasi [yani biri emreden ve biri de
eylemi gerçek lestiren iki eden aracihgryla gecisb olmasr ] kü ralt akilda tutulma-
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hdrr. Su omeklere bakmiz;

siiw içiirdi: Suyun iç~mesini sagladLfsuw içtiirdi: 0, birine, suyun içilmesinisaglamaSini errretti.

01ambogdJ: 0, onu IXJgdufol am bogturdl: O,biline onu oogmaslnl emretti .

Benzer bir sekilde Arapçada da laqata's-siinbûJ ["0, bu.;JdaYln ba~k1alll"l topladr"] ve

e1qatahu gayrahu ["0, <:JrWan birine topattr"] ya da naqata'!-mushaf ["0, metni noktets

o "] ve enqatahu gayrahu ["0 , onu,birine rceteletn"] denir - bir dij (c) eklenmestyle

eylem çifte geçi~lihk kazarur. Bu ómekte de dururn budur.

taq tu rdr . nqturdt, tutturdr, t öktûrdi, tiktü rdi , talturdi, teltürdi (teld ü rd i) ..

Buradaki ikinci te (t), dal'da n cd)degi~m:~tir [tddiirdi]. Nitektm Arapçada

qatera aid 'iyàlihi ["0, onun, ejesoe kabulü konusunda klsrt:laYlO devreno"] ifadesinin

qadera sözc ügayle de söylenilebilmesi benzet brr degts ime ömek teskil eder .

Buna iliskin olarak Cenab-i Hakk'm su ik! ayetini karsilasurm: ve men qudi ra
'a1eyhi rizquhu ("Rlzkl kisilnns bulunana da Allah kendisine vcrdtginden versin. ..." [K

65 :7]) ya da ve emmd mebtelahu feqadera a!eyhi rizqahu ("Ama Rabbi orm SUlaYlP

nzkuu daraltusa ... " IK. 89:16D. Bu örneklerdc de dal'm (d), te'yle Ct) degtsmestne

izin ver tlmistir. gadera C aldat mak") k okonden gelen hatara ve hata1a
sózcûklerindc de te Ct) dal'dan (d) degi~mi$tir - bu örnekte üc dcgtstm vardir

[g-x , d-t, r-1] .

rohurdr, dlt ürdi, tamturdr, tamçurdi, tapçu rdu (tapsurdu). taldurdr ,

tildürdi , hiltürdi, tamturdr , tanturdr, undurdr , tuntu rd t . todgurdr ,

turgurdt , taagrrdi , toegrrdr, tosgurdr, tasgurdt, tu sgurdu , tol gardr,

talgrrdr, tamgudr , tüpgerdi, tirgürdi, tüzgürdü , tel mirdi . çapturdr.
çijtûrdi, ç öj t ürdi, çigtürdi , çaqturdi, çoqturdr, çrqturdi, çektürdt. çökiü rdi,

çal turdt . çomturd r. çö mtûrdi, çant urd r, çmgardi , sept ûrdi, sa p turd t,

satturdr, sntturdr (s üd mrdi). sl tt ü rd i (sldtü rdt), saçturdr. srçturdr.

sürtürdr , sortu rdr, süz türdi , süstürdi , sest ürdl , sesturdr, sagturdr,

srgturdi . sewt ürdt. suqturdr . soqt urdi. stqturdt , sö krürdi, stktûrdi,

sa lturdt , ses t ûrdl , saçgrrdr, suçgurdr, sargardt , sragurd i, suwgardr,

sangardr, sa rqurdr, s ûtgerdi, sasgtrdt . qep rurdr . qopturdt , qa çturdt ,

quçturdr, qat turdt , qarturdr , qu rturdr . qtrturd i, qa zturdi , qu sturdi,

qisturdr, qaqturdi, qalturdr , qolturdr . qihurd i, qamturdt , qomturdt ,

qan turdi (qandu rdt) , qondurdr , qatgurdr, qutgardr . qadgurdu , qu agrrdr ,

qurgirdr . qtzgurdt , qolgirdr . qamgrrdr . keçt ürdt , kertû rd f, k örturdi,

kirtûrdl., kestûrd f, kewt ürdl , k ült ûrdi, k öltûrdr , keltû rdi (keldürdi)..

Bu sözcük Oguz lchçesinde t'yle, diger Turk lehçelerinde d'y1e [ke1durdi

$eklindel kullamhr. d'yi t'ye ve Cyi de cl 'ye çevirmek Oguzlarm bir uygulamasl

dIT ve diger Turk lehçelerine ters dü~cn bir tutumdur. Turkler t çw ç , Oguz1ar
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deve de r. rurh/er udahi, ûstelk" anlammda taql, Oguzlar daql der.

kikçûrdt , kömtû rdi , külsird i , kedgirdi, keegerdt . k öegerdt . k üagerdi ,

kelgirdi , köngerdi, mûndûrdi , mandurdr, mangrrdr

Bu kistrun dört lslevi vardi r.

'l . Ikiyazaçh lan gecislt hale geurmek - bardr: vard! (gitti); bart urdr : 00si 0flJ va-dil"d

(yOIadI) . er suwqa qard/: adalTWl suda netesi k:esidi; am suwqaqarturd,: scoeonunnefesini

kesti. Bunla r bu kisende gectslt hale gennlen gectsstz ikiyazaçh öm ekle rid tr.

Ya da gedslt ikiyazaçhlar ahmr ve bunlara sonek olarak Ie ve re eklenir

[böylece çilte gectshbk saglamrl . er ya qurd/: eoemYë'ri Iaxdu (gerdi) - burada bir

eden va rd tr; ama eger baska birinin ona bu eylerni icra entrdtgtnt ya da tcra el

me g örevt verdigtnt ifade etmek tsrersen tz. Ie ve re'den clusan soneki ekle rsin iz.

ol angar ya qurt urdc 0, coe YOly IctIrma görevini vetd; ve °oe YOlYl kurdu - burada biri

emreden , d.gen icra eden olmak uzerc iki eden vardtr. Bu [anlam olarak] Arap

çadaki naqate'r-racûlû 'l-mushaf C'eoern elyazrnasll1l nokta ladn He enqau hu gayruhll
(üba$ka biri o-e roeteet t r") ya da !aqata's-sûnbûl (üo, b~daYln ~kWn topieë") He

dqatahugayruhu ("~a blrisi ona toptatn") benzer - burada da iki eden vardtr.

Yada eyleme gayn ve re ya da kef ve re eklersi niz - at turdu: at zi3)1flad . er

arm turgurd/:adam atJllI zaydlatb; er yoqàru tllrd,: adam ayaga kaIct:J , om I1lrgurdl : (bas

ka biisI) <nl kalórdi; ydg erUdi: yag erö. er yag ergurdi: eoen yag entt:i; !Xl kondi: ok:

dUzgtS"W, oqÇl kondgllrdi :c*çu oKU dlizeltti .

Bu eylemlerin gecslt olmasnu saglayan te, gayn ve keJdegildtr, bu nu lek 00

sma re gerceklesurtr. Izleyen örnekler bu nun kamudrr - /lUS uçurd/:~ UÇlIdu;

sew keçûrdi: (0, oou) sooen geçirdi. Bu eylemler gectshltk n üeligim re'yle kazamr;

dtgerlertndekt durum da bu du r.

te, gayn ya da kef eklenmesinin nedent soyleytsre ko laylrk saglam akur . Eger

bunlar eklenmeseydt bu cylerulerde geçisli b içim için gecmts zam anda iki. gent s

zama nda oe reyan yana geleeekti. Om egin qlltgardl:kurtero eylemine gayn eklen

mernis clsaydi qu/rardl demek gcrek irdi. suwgardl yenne suwrardl demrdi. Hu

geçm~ zarnandaki durum. Gents zaman da qu/rarur: lo..rtaT ve suwr uru r : su veri"

denilmesi gerek ïrd t. Buradaki rilerin biri köke ait olacakur Ibu önerme Kä$gar

lt MahmOd'un qllr- . tur- gibi re'yle biten köklerle klyaslayarak. farazi bir rc'yle

biten kók -biçimi varsayèhglni gósteriyor --çn], ikincisi geçi$lilik kazandlran

re'd ir, uçüncu.sû ise geni$ zarnamn re'sidir. Bu nedenle kókleki re sen góvdeler

de te'ye. kaf h ya da î~ba " h góvdelerde gayn'a ve hefli ya da rikkat'1i góvde1erde

kefe dönü$ur. Buradaki amaç akt~mayt saglamakur

2. Geçi$siz olan üçyazaçh bir eylemi geçi$li hale getinnek - er tîrildi; adam diridi;

lengri tirgürdi:Allah(ölüyü) diriJtti. cr qlzlldJ: adam cezalandlnldJ; am qlzgurdl: (ba~ka biri)

onu cezalandll"d.
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3. Btrseyin neredeyse gerceklesu (olayazdigi) ya da gcrceklcsmeye ntyetlenchgi,

ama tcrarun redneen gerceklesugi anlarmm tasiyan gectssia eylemlcr mcydana
geurmek - suw tamÇlrdl [tamçurd t]: su (buluttan) damla oerree lyav~ yav~ se rpildi; astç
tasgurdl: gligum teseseao. Eylem bu anlama sahip oldugunda ikinct kök-yaaaç
geerras zaman ve gems zamanda unlü-almaz, ancak d ördanca kök-yazac jet
he'hdu- (a ).

4. Andigrm anlamlardan hïcbtrtne sahip olmayan yahn ...eylemlerden OIUSUf 
tengri mcnj qutgardl :Allall ben i kotero; er qa!gurdl:eoem kabla katl la gûldû.

Bu bölürndeki eylem lcnn. iera sirasmda biri nin yard im ermesi ya da biriyle

yansûmasr an lamlanm ifade etmesi isten irse dal'dan oneeye b ir $m eklentr - cl
manga at suwgan~l: 0, ceoe era su veroeste yardm etn ; ol menig birlc qarm
todguruSdl:0, benimle kann daytJrmakta [yernekyemeëte]y~tl .

Yine bu eyleml erin, birinin eylemi iera ed tyormus gibi görunmest, ama ger

çekte yapmamasl anlarrum ifade eenest Istentrse tutulabilecek iki yol vardrr.

I. Daha önce izah cdtldtgt grbi dal'dan önceye bir nun eklemek - 0/ al suwgardl:

o. ata su~gDi görUndu; 0/ qann todgurundl: 0 , l::in1 00ytnJy0rmJ$ gibi göffn:lu

(yaoe bIJ i$i tee oesoe9"'~ti"d).

2. Daha munastp, daha gazel ve daha eek kullamlan usu l tse nen'dan önceye mim

ve sin eklemek ve nun'u da teeren üç yazaçh bir sonek olust urma kur - ol at suw

ganmsmdJ: 0, eta su veriyormus gibi góründÜ. mfm ve nun û nl û-al marms ve sin /les
re'yle (I) a nlu-alnusur. Buna dair açtklama mûnasip yer geldiginde vcrilecektir

[bkz. syf. 80·82).

buldu ad r, btldued t , borbasdr , ber üsdt . bugrusdi . b ûtrüsdi , batrusd t,

beklesdi , t örpisdt , tepresdi , talprsdt. tarusdr , türtü sdr , toprasdr, repeesdt .
tergesdi , taplasdr , t üplesdi , tatlasdr, talqrsd r, t öklesdi, tüglûsdt , ukhsdt.

tarmasdr . çalpasdr. çan drsdr , çomrusdt , çewrüsdi , coqrasdr , ciqnsdr .

caqns u . ukresdt . çrqrasn . eergeen . çarlasdr. ceklesd t. cigltsdt. çermesdi,
surt ûsd l, sactesds. srxtasd: (s rgtasd r), sedresd t . srdnsdr . togresdr . ngrasdr ,

togrusdr . tograsdr . sugrusdr. srg rusdr . sawrusdr. s rgrusdi , siqn sdr,

tomrus dt. semrtsdi , s ümrusd t. sannsdr. satgasdr. sugasd i, sarqrsdr ,

saçlasd r. su çlus d r. sarlasdi. s öalesdt . s üal usd t. sawlasd r. saqlasd r.

suqlusd i, siqhsdr , sombsdr. -sarrnas dr , sermasdr (se rmesdl), unçrsdi ,

sancrsd r. tapnsdr . ta trusdr , titresd t, qcprusdr , qurrusd r. qacrusdr .

qurdasd t. qad n sd r. qrs rusd r, qawrusdr (qagru~I), qo qru$dl, qlqn.s<h ,

qopza$d l. qargasdl , qtrga$dl , tasga$dt , t olga~l , qarwa$dl , qorqu$dl ,

qlTql$dl, qlZla$u , qarma$dl , qa sna$dl. kckte~i , kerti~d i , kötrU$di ,

kcçrü$di , kegrüsdi , kecJ risdi , kökre.sdi, kemru.sdi, kiz le.sdi, kez lesdi ,

köz\c$di, keslesdi , kökle.sdi (kökte.sdi)
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Eu krsmm dort veçhesi vardir.

1. Iste yardimlnsma ya de yansma anlarm tasir - ol manga yuk kötr!l~di : 0 , bana yû

ku tes rreete yarcm etti . manga'nm "yardtm etme," menig birlt ilgecinin ise "yens

ma" anlamlanm ima entgnu daha önce anlatrmsnm [bkz. syf. 68-691. ei menig

birle St;hri~i: 0 , hangiTUin d<N gUçKi 0ldtJc)x1u górmel< Çinbenimle euerra kof"lJsl.slda reee.

bet etn .

2. Ikiyazaçhlarda n çika n dalIar misali eylemlenrt rureu lmesini saglar - qa,tJ:
kaçt. qa,u nil: kaÇl:$a êoayak olOJ , qa,ru5dl: or4arbiltlirleitodel. kaÇb. ~m burada tstesltk

kurulmastm segla r. suw kt,(j: SlJy\J geçti. keçiirdi: suyugeçird, sëw kt,rû~i: e::tU biI".

tli1er'm suyugeçmesn sagIadIarya(ja suyugeç mekte bir'blr\erine yardlmettilef. lkiyazaçltya

bir yazaç eklenir ve üçyazaçh meydana gelir ; ucyaaechya bir yazaç ek lenir ve

d ön yaaaçh olusur.

3. Üçyaaaçh bir addan tûretilmis vc ort aya koyul an bahis, odûl anlarru tasryan

bir eylem mcydana geurmek . Sonck ldm ve sm'dcn rnütesekkild ir - 0/. menig birlt
oq altI atla$u :0, orteva kezere rsn alaca\') ödül olarakbi' at koyarakbenimle ok atJstJ . Bu, ad

lar ne uzunluk ta olu rsa olsun onlardan eylemler olusturmaya yarayan genel b ir

kuraldtr. ol menigbirleoynddl Mgur'gUnle$u : 0, benimle ort:aya bahf; oIiYak bi g.îverci"o

l>:oYarakoweoc olatyan~l menig bile lawI$ganlll$U:0, otese~n alacaO ödlJ Mi)I(

bil" tevsenkoy<Yak berirTie at y~ vecc. Ttirn eylemler hu kurala uyar.

4. And lglm anlamlardan hiçbirini tasuttay an yalm eylemlc rden olusur. Ancak hu

ttirden eylemler oldukça azdrr -1~ bor~: i$~b; r1r boymasdJ: ip çOzülemeyecek

cesroe"""".
begn qn . bulduqu , tutsuqdr. tunçuqu . sancrqn. basssqu . sawruqn . bilsikti,
borbaldr, bögs üldi, t örp uldi, tartrldr, türtüldt, çertildi, tç u üldt. tograldr,

talqrldr, tarmald t, çewr ûldi , eer meldt. sü nü ldt. sançrldt , süprüld i ,

srdrrld i, sawr uldu, srgzald r, satgatd r. sugald i, sarmaldr, qurtuldr, qartaldr,

qrrçaldi , qutruld r, qadn ldr . qawruldi (qagruldr). qopxaldi (qopsäldi),

rewsetdt . tûwseld i, qow saldr . qa rga ldr , qc rqu ldr. qrrqrldi . keru ld t.
kedraldt . kedrtldi . kigrû ldi

Bu ktsmm iki yonû vard tr .

1. Ûçyazaçhlardan edilge n....eylemler meydana geurmek .

yannaq lart/ld,: Para tarW.
1$ ortiildi:Mesele t8siz kiKtI - meseIerWl iistii örtUdi .

2. Yahn eylemler meyda na geu rmek.

qurluldl: KaçtJ,kurtukkJ.

sarmaldl: (Bir ~y) senkj, doIaOOI.

bertindi , hü rien di, bosgun dr . hulgandi , basl an dt . bcgland r, begland t.

bo glundi , heklendi, bçglendt . hû klundr, bögfundi . talpm dt . tartmdr .
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tûrtûndi , tepren dt . tog randr. law randt , ter sind i, tew s tndt. tatgand r.

totgand r. tu rq md r. tea gtndt . te lgend t. toplundt , tlipl endi , ndlmdi ,
t üsleudt . ter lendt , rarl ündt, tû z lûnd i , tuzlandt , tizlindi , rus land t.

tislendi , tüglündi , töklündi , tiklindi , ccrlendt. çürlendi , çoglandi .

çugfand r, çawlandr, sürtündi , sugandr, s ilkindi, saç land r. su clundr .

sar landt . s trlandt , sözlendi , sû alû nd t, sestt nd t. suwlandr. sa qlandr.

suqlundr. s ögl öndi . sat landr, qartan dr, qu rtandt . qewdmdr, qa trundr.

qad randr , qursandr. qa rgand r, qaagandr. qlsgandl ,'" qarwandr, qcrqmdr .

qorlandr. qrrland r. qraland r, qa ahndr, qrshndr , qoslundi . qcslend r.

qaqlandr. kewsendt . kaclendt . kü rlendi , kirlendi , ke:len di , ki:le:ndi ,
keslind i, k öklendt , k ûglendi , kem lend i

Bu kisrum dort veçhesi vard ir.

1. Adi gecen seyin sahtbt olundugu artlarrum vermek - uragut b<glt:ndj ~ kadn koce

Sêtb oou: er amqlz/antk edern 0 lazJ evet edOdi.

2. lktyazach adlardan eylem meydana geurmek - er adandl: eoen ete biodi; at
terlendi: at [baska bir ~y de olabilir] teree.

3. Ederun eylemin tcrasuu lek basma as rlendtgt anlarmm vennek - er ozinge
yt;mi~ ewd;ndi: ecem kendsi i:;tl ve keodi biI?M meyve t opladl; cl Ozinge et SOglund;: 0,

kmsedenyardm istemedeo kern~ et~di.

Onlüyle biten (min zevdru'j·erba'a) ad lar VI" eylemler bu krsimda sdl;m
olabilir, çûnkü s öylcytste serthgtn (saltl:bet) söz konusu olmasiylc bitlikte illrr

Itl ij, vev,ye'den herhangt bml anhr . er ll<lrl," qartand,: eoem kendi YiYasn~

- bu gectssta bir eyleme beneer. k öka qartad,'dlf. a Inlg/tnm: eoem~ sóyIedi

k öku k ûgl ëdi'dir. qûr qll~dlldl: kll}ilkk~ - k öku qurs ädr'dir.

4. Andrgim anlamlardan hlçbtrtni tastrnayen yaltn eylemler meydana geurmek 

uwe hew~endi : oeve gevi~ getid; er lUrqmdJ: ecern ~ ösneoreeteo Utaodl; çlgn tC'zgin.

di: çtrtl~ bir $e)' de olabilirldöndü.

Kural. Bu b ólûmdeki eylemlerin buyrum kipi biçimleri don ünsuze sahipti r

- meni wdgur: centdoyur; at suwgar: ata suver; men; odgur:beni uyanchr.

Eger re-lcsnundakt bir cylcmc çiftc gcçislilik r uteltgt kazandrrr nak isuyorsa

mz re'den sonra bir Ie eklersiniz VI" bunu Izleyen dal benzesime maruz kahr ve

sonuçta katmerlenmis te olusur: biatm suwgarll/: 0, etoe su ver<Ydi - burada ünlü

almayan iki ûnsuz bir araya gelm tsur. men ani IOdgurl/llm: ben 0lUl 00y\.r\jrna'in

emrettim. Bunu iyice anla'

EIken onaç Turk/ere göre suwgargûçl. loJgurgûÇl biçiminde, Oguzlara góre

lodgurdaçl, suwgardaçl biçimindedir .

Eylemin surek liligini (devam ettigini) ifade eden eIken onaç kafh ya dl

gayn'h ya da i$ba ~h sözcüklerde oJgurgan, IOggurgdn biçiminde, hefli sözcükler·
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de ise hulsirgen er: sürekligiJ len adam ya da b ir deve için söylenen hew5engèn rewe:

sürekliqevis çetiren deve ifadelennde oldugu biçimdedir.

Eylcrntn yaprlmasr gerekttgnn ya da tcras ma ntyet edtldigini ifade eden et

ken orta ç 01 am to.jgurguluq evdi: onu do yurmallydr s özundc otdugu b içimdedir.

Birinin eylemi icra etmeyi arzuladrgim ve bu azimde oldugunu ifadc eden ct

ken onaç olat suwgangsaq frdi: 0 , ete su vermeyi arzuluyordu, ol ani suwdll; heçrü$seh
erdt: 0, cnun suoen geçmesine yarom etme dileginde ve ëzrnindevdi. Ancak bu kullam

ma ender olaruk rastlamr.

Birinin cylenn tcra enncyt surdurd ügü ya da baska btrine havale edilcn bir

cylemi anlaran erken ortaç $U biçimdedir: ol at suwgangh erdi: 0 , ete SJ

verrnekteydi: olam tOQgurugll ol: 0, onu dcyuuyor. Bu anlam söz konusu oldugunda
govdenm sen yazacr ûnlû-ahr.,

Ed ilgen ottaç adgurm/$ er: uyandlnl~ adam, IoQgu rm1S: doyurulrnus ifadelennde

oldugu biçimdc dir Daha önce izah edildigt gibi [bkz. syf 63·64 J tek bir usu l
içinde kuru lu r.

D örr yaz açhlar Bölümü'nün Son u

Besyaz açhlar B ölüm ü

fa'al'aldÎ Fash;

deg i~ik ünlülenmclcn içinde

ikinci vc dö rdüncü kbk -yazaci ünlii-a lan söacükl er

sahm lasd r, qo nuqlasdr

Eu ilk ornekler rhsmda, bu turdcn eylemle r , cylem gövdele n nden türe mez

lcr Daha ziyade bunlar ccyaaach ad lardan olusturulur. Kumarda ortaya konulan

bahis an larm tasirlar ~ amg oitte aynadr yanqlasu: 0, ortaya kazanarun alacagl0001olersk

bir Zlrhkoyereko nunla oyncdr. Ya rla rekab ct etmey i ifade ededer _ otar çhki qonuqla;;dl:
misaflrpe rve rlikte birbirle riyle yensuier. Bu kural uyannea, istcr ûçyazaçh istcr d önyaaac

h tstcrsc de daha uzun olsun, d ilcdiginiz b ü tün adlardan cylcm yapabiltrsiniz

banmsmdr , ta runsmd i, kelimsfndi , k ü lümsindi

Bu eylemlc rin kok ü tkiyazaç hd ir vc bun u besyazach yapacak biçimde mim sin

nun [-msinj eklcn mrsur. Hu yazaçlar aym anla mla ücyazaçh, d ónyazach ve bes

yazaçhlara da cklenc bilir. Ru t.egdfele'r-ra(û l ("adam, bóyle olrremasme kersm, bir leye

kar;;1 kaYltsizml~ gibi qórünou") ya da teQahahu ("gül"meme sine kar;;Jn gülüyormul gibi

qórünoü"} gibi ifadclcrdc de g örülc n Arapee tcfó' ul vczninc denk gelir.

Egcr araulanan anlam buysa , k ök s ózcugu n son yazaci kókun fetha'h Ca) 01

maSI d u ru m un da fctha'yla, zammc'li Cu) o lmasl durumuuda za mme'yle ve RCSrc' li
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(t) olmast d urumunda eesre'yle ünlü -ah r. Felha ömegt - ct andm ntng rûemsindi:

0, cooeo bi"~~ gibi gê:riJldU; olbjçik bilemsindi: 0, gerçekte bile....emesÎoe ~n,

b1çac) b1iyorm~ gibi g6rundu. Bu eylemleri n buyrum ki pi bicimleri rile: a a ve bik

têe'dir.Jdm buyrum kipi biçiminde ykenfetha alrrusnr ve b öylece kahr. Zamme

ömegi - cl manga telim kulumsindi: 0, beoa çok gUl~ gibi gOfundu; ol yoqaru

rurumsmd,: 0, çeceete kal\crnalnaslna ~n,~ gibl górUndU. Eu eylemle rin

buyrum kipi biçimleri kul: gUl ve tur: kallo:'u r. läm ve re buyrum kipi bidminde

unlu-almarrusnr, sonek eklendigmde kendilerinden önce"'gelen ve sözce gan ilk

Ilns11ZU olan ûnsuzun aldrgi anl ö uyannca [Ilk seslemle ûnlû uyumu içinde]

:::amme ahrlar. Ancak ikiyaza çh k ökün ferha'h oldugu durumda kesre ahrlar ve

[kcndilennden öncekt ûnsûzûn eldrg il fetha uyannca hareket crmealer [yani ünlu

uyumu yok turl . ol twke banmsmdl: 0, eve gidiyorm~ gibi görÜndU; er ruwqa
qarrmsmdl: eoem suda nefesi kesi~ gibi górUOOii. lzah etugirn ta btçimde, hu
eylemlerde son unsûz ftlha (a) almaz . Eger ikiyazaçh eylermn ilk yazaCI

eesre'liyse (t) böylece kahr d cwke kirimsindi: 0 , eve~ giOi g6f(ildU; à
yarmdq ItrimsÎndi:0, para I~k<l btr~ dl:olabthr]~gibi gónjndü

mfm her zama n c n la -elmarrus biçimdedir. stn her zaman kem: (I) ahr. mm he r

zaman ünlu -almamis biç imdedir. Yalruzca sonekin ilk ünsüzünden önceki ünlü

degistr.
Buraya kadar anlaurgrm her sey ikiyazaçhlara öagüdü r.

Üçyazaçhlar - à am qaçrumsmdl: 0 , 0l'IJ~ gibi górUndû, llITI<l gerçekte

JcaçmOO; ol arugyd..--uqm ke{nlmsindi: o, cn..ng.i'l<hllaff~gb gàn.ndû_ Bu ót 

neklerdeki re, zamme'lidir , zira qaçur söacagunde cim, zc mme'lidir. Bu krstm

boyunca cim un lü-a lmarms biçimde kahr ve zamme, re'ye geçer. Üçyezachlarda

ünlü ortadan ahmr, çunku s özcugun sen yazacma daha yaktndir.

Dönyaaachla r - er at suwganmsmdl : eoern,ate su veriyorm~ gibi görundü. Burada

gaynfetha'h olsa da re eesre'ltdtr, çünkllfetha aesre'yle uyusur: ik iyazaçhlarda

oldugu gibi banmsmw:gid~ gb görûndû dersine. Ancak ~~ gibi görû"l

(Kt anlamma gelen tilemsindi sözca ga söz konusu oldugunda filimsindi de nmee.

çunkû bu sözcük unl üyle biten (u väw'l-erba'a) brr k öke sahipnr: tile - so nekin

gövdeyle birles mesi için dij das ürclur: nirekim dif s öylevtste enedan

kaybolmaktad ir ve yazrda da auhr. dij dûsûrüldûkten so nra ldm'm kesre

almasma izin ver ilmez, çünkü bu durumda Sózcük, yarmddq tilimsindi: 0 , deriyi

1:.Il~ yapm.;ll< için lJZIriarrasfia k~ gibi górûndU ifadesinde de geçen ikiyazaçhya

benzer. biçihbilemsindi: 0 , tlIÇS\)bil~ gibig6rUldû ifadesi de böyledir - eger ldm
lItsre alsaydl 4 biljmsindi: 0 , kcn/yU~ gibi gOn:nOJ ifadesindeki sözeûge

benzer. 1110 ûçyazaçh bir koke , ikincisi ikiyazaçh bir kOke sahiptir.

Dahaonee de beyan et tigim iz gibi uçyazaçh lar için kural, onloyü sozcügOn
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orta yazacmdan almakur ; upki qaçur ve ktçilr ö rnek lerinde old ugu gtbt . Bu kï

srmda "0, onu kaçlnyormu~ gibigöründü~ anlarm na gelen qaçrumsmdl söacugünde cim

ûnlü-alrnanusur - ün lü, (nm'i) izleyen re'ye gecrntsur. Öyleyse eesre'yle (I)

uyusmazhk içinde olmadigi için ftlha (a) cldu gu gibi kahr d iyebiliriz. Ancak

zammt (u) onla uyusmaz, dolayrsiyla (son yazaç) eesre alamaz - d ani

todgulUmsmdl: 0, OOUdoyuruyof'rrllJ gibigófûndU.

b ah en tgtrn bu kurallar Turk lehcelenndekt .butun eylemler için tsusnasu

bir biçimdc gecerudir.

Bu veztn temde söz ko nusu anlarm tasirnayan htcbtr besyazach eylem yoktur;

biri dismda : ya ram sm d r...

qisrrqandr , bululandr. bagrrlandr . butaq landr Ibun qlandt), basaqlandr,

bahqlandi , biçëklendi , tübü tle nd i, tau gland i, tut uqlandr , turuq landr,
tul urnlandt . çöpû rlend t, çeptslendt, çaruqlandi, çeçeklend l, s ögürleodt.

soguqlandi, suwrglandr, qanatl andr , qihçland r, çaguland r, çrgrrlandr,

qa d rrlandi . qadr alandr . qodu alan d r, q um elandr. qogusl and i , qarmslan dr.

q tdrglandr, qat rglandr, qurugfand i, qasuqlandr, keleplendi

Bu kismin brr dizi veçhesi vardrr.

1. Binrun s öz konusu seye sah ip ya da egeme n old ugu anlarrurn verme k - er

tang/andl: eoerntarla sahibi okxr; er qasuqlandl: adam ~k sahibiooo.

2. Birinin kendisini zikredilen zumreden saydlgl ya da onlarm üslubunda giyin

d igi anlarr nm vermek - er oguzlandl: adam Oguz ûsk..tlln:i:l giyilcj ve kendini oriardé'Jl

bri saydi; erçigillendi: eoem Çîgil Ustilurda gyMi. Bu [anlam olarak] Arapçadaki ve

gap 'ayläne vcmentegayyesäe Kays-A)4Cln (kuzey AJ"abistanda~ ese bi" lcabIe bO)

çn) ve orb' gibi gyi"lerier~) ifadesine benzer. Bu, turn eylemle r için gecerü olan

umumi bir kur aldir.

3. Bir seytn dogal olarak bir SCyi var ettigi anla rrum vermek - Ylgäç butaqlan
dllbullqlandl :eçeçdallandl; y'gaç yçmi~lt:ndj: aQaÇ meyve venl.

4. Andlg.m bu anlamlardan hiçbirini tasamayan yahn eylemler içermek - er qa
IJglandl: Ad<lm ceoe setetti,Ul)"~ ; ki~j yumurlandl: halktcceoo.

Bu eylemlerin tümunün köku ucyazac h bir addir. Bunlara beneererek stade

d örryazaçh, besye zacu ya da daha uzun adlardan eylemler meydana

genrebilirsi niz. Öyleyse bunlan ztyadesiyle ogrenm . ki hikmet stede büyüsun .

Besyazaçhlar Bölümü'n ün Sonu

Alnya zaçhla r Bölümü

bosgurlandr,

sa rqi çlan dr.

tarrnutl andi,

sawdiçlan dr,
qu gu tl an di.
mand arlan dt .
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calpuslandt.
surqrclandi,

qirn sland i.
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qoldaslandr. bo~laglandl, turqiglandi, tugraglandr , tumliglandr.

qrslaglandt , quslaglandi. bu çgaqlandr, burçaqlandr. basmaqlandr .

bognaqlendi, bogmaqlandr, tarmaqlandt , ngraqlandr , çaqmaqlandr.

çamguqland i, sagh qlandi, qapgaqlandr, qadraqlandi, qrsreqlandi.

qarluqlandt , qrfçäqlandr, moncuqlandr, mançuqlandt. bürçeklendi ,

t ürmeklendi, tewlûglendi . çek reklendi, çelpe klendi , b ökseglendt ,

kirp iklendi , kcn çeklendi , k öncüklendt, beçk~mlendi, torpuriland r.

kirsenlendr , t örkünlendi , tûsgûnlendi , çiwginlendi, sö kmenlendi ..

Bu hölürndeki eylemlertn buyrum kipt biçimi alti ünsüale yaprhr 

sokmen/en: sevesc gibigiyin; kir$o J.!en:yüzünübeyazboyayla/ustûbeçle kapte.

Bu bölümün dört vechesi vard u .

1. Birinin kendisini zikredilen zürnreden sayd igi ya -da onlann üslubunda giyin

digi anlamrm verm ek - er qlfçdq/andUer ograqlandl: adam Qafçàq ya da Ograk

üsIubunda giyindi.

2. Birinin, adi zfkredilen seyc sahip ya da egemen oldugu anlamrm vermek - er

qlsraqlandl: adamklsrak sahibi orou: er yamlaq!andl: eoem parasahibioou.

3. Dórtyazaçh bir addan meydana getinlmis bit eylem olmak - amg kbzj

çe1pek/endi: onun gözüçepeaero: amgközi kirpiklendi: onun gözündekikirpikozeo kötü.

4. Yaun bir eylem olmak - ter burçaq/andl: ter damla damla otdu: yllan çoqmaqlandl:

)'Ilançóreklerdi.

Eu tordekt bûtun alnyazaçh eylemler, do rtyazaçh adlardan olusturulruustur;

bagimsiz bir eylem yoktur. Bger ikiyazaçh, üçyazaçh ya da dö rtyazaçh adlardan

andrgumz anlamlan tasiyan eylemler yepmak isterseniz, lam nun [-lan ] soneki

eklemeltsituz; uitekim çekimi girecek bir eylem böylece olusturulur. Bu turn

lehçelerde istisnasrz geçerli olan b ir kuraldtr, dclayisryla iyice ögren ilmehdt r .

sALlM KtTABl'NIN SONU

Allah'a Hamdolsun

Rahman tie Rahim D/an Allah'," Ad/yla

MUZÀAF KîTABI

MUZMF (KATMERLENMI~ ) ADLAR KITABI

Ikiyazaçhlar Bölümü

rat . xoc , heç. sts , qaq, kek, kök

[kiyazaçhlar Bölümû'nün S O Oll

&3
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Üçyazaçltlar Bölümü

fa 'a! Fash;

degi~ik ünlülenmeler i içinde

orradaki kök-yazacr ünlü-alan sözcükler

qatut, ketût, qaçaç, boqaq, boquq, taquq, saqaq, suqaq, tûgek , çekek, çekig,

çekik. kekûk

AA. lliT1J

yet üt, k ökêgûn

Üçyazaçhlar Bölümü'nün Sonu

D örryazaçhlar Bölümü

fa'làl Fas1J;

degi~ik änlülen melerl içinde

telgag. talgäg, qc rg äg. qlrgag, tolq üq, bürkek, be eg ëk. türgëk, tesgëk,

sergek, kergük, kesg ük, k ösg ük, k ürgëk, kewg ëk

fa'a l'al veanindeki besyazaçh lar Fesh

sem ürg äk . kidizgëk, kösürg êk

GENIZSIL SOZCOt<LER

çerigge k, çöriggek, terrigük

MUZÄAF A DLAR KlTABl'NIN SONU

Allah'a Hamdolsun

Rahman tIC Rahîm ü/an Allah'm Adlyla

(MUZM F) EYLEMLER KtTABI

Ik iyazaçlrlar Bölüm ü

Biliniz ki gerçek bir katmerlenme nadiren gerçeklestr. Eylemler, gecmts zaman

irni olan dal (d) ile sözcügcn kendisi~i~ bir parçast olan re'ntn (r) bir araya gel

mesiyle katmerlenmis olur; iki yazacm yan yana gelmest sonucunda bir tqdid
[bir yazacl çift okutan ve sedde denilen im] ortaya çrkar VI" biz buna "katmerlen

mis" deriz. Katmerlenmenin, eylemtn gents zaman VI" eylemhk biçimlerinde gó-

"
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rûlmedigini akilda tut unuz: çünkû her iki durumda da dal yoktut. Gerçek kat

merlenmeye gelmee . Ilu ende r g órule n brr dururndur ve bu özelltgt nedcr uyle
bunu, hu bölumde, behrgin bir sekilde vurgulayacagu. Nitekim

tutu (UUI), CUUI , tu u (Cuj t l), lÇtti , süsd t, sesdt . qaqn , qoqu . kikdi

sözcoklermde gercek karmerlenm e s öz konusûdur. Genye kalan sözcü klerde

lktncil katmerlenme görala r. Bu sózcükle r sunlard ir:

batn, b ütti, çam , sa tu , SUUI (s iuj l l), siui (sldtt),... qam, qotu (qöd u). keni

(kedu). keut

Kura!. Bu bó lïrmdeki eylernlerin buyrum kipi biçirni iki ünsüze sahiptir ve

bu nedenle biz onlan ikiyazaçh olarak adlandrrdrk - al tut: atl al; lawdr sat: l'l"loM..,
Geernis zaman bietm inde aym eins iki ûnsa z yan yana geld igi için bu tûr ey

lemle re SóZ kon usu adr (vkatmerlennus") verd ik . Gördagcnue gibt ger us zaman

ve eylemlik biçimle rinde Arapeedekt lkatmerlenrms kökler] seyrtnt tzleme aler.

Ancak geernis zamanda [Arepçaya] benzedtgi için., hu ad vertlmistir.

Eiken onaç lutgUÇ1: aki, satgüÇI : seto ifcdelerinde oldugu bicimdedir. Ru

Turk lehçelerindeki kullammdrr . Turkmi nIer ve onlan izleyenler tuHaç l , souaa
der .

Bir tsm SIk sik gerceklesugtnt ifade eden ortaç tutgdn, satgdn ~SIk. sdI( a1an, SIk. SIk

satan" btçtmtndedtr.

Birinin eyJemi lcra etm eyi arzulad.guu ifade eden ortaç tlltugsdq, satrgsäq bi

çimindedir.

Birinin eylemi icra etmest gerektigini ifade eden ortac 0/ tlltguluq crdi: 0 a1fl"lCt

~, ol satguluq ruru r: 0 satmalIydI ifadelennde cldugu biçimdedi r. Oguzlar bu 30·

lam söz konusu oldugunda ldm'l sin yapar ve ol ani tutugsaq erdi: 0, onu alma nryetil

deydi. 01 ani satrgsaq ol {"o,onu sat.rnak.niyetindeycli"] der.

Birin in eylemi icra eune k uzere old ugunu ifade eden on ac eX am tUluglI ol: 0 ,

cnJ alayazdl, ol tawänn satlgh ol: 0, maln setevezo ifadelennde oldugu biçimded ir.

Geriye kalan tûretmele r daha ónceki kisun lardaki ku rallara go re , tamamen

aym usulle ve hicbir farkhlik olmadan yaptlabthr.

Iki yaaaçhlar Bölümü 'nü n Son u

Üçyazaçhlar Bölümü

fa 'aldi Fesh :

deAi~ik ün lülenmeleri içinde

ikin c] kök-yazacr ünlü-alan sëar ükler
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çapu n , sapnn, subun. kepitri, k üpitti , bititti, tanttr , tütetu, qutatn. saÇIUI ,

sûçi tti, srçrtu, suç ittr, qa çrtu. keçitti, küçetti, kiçitti , keçitu, bedütti , qaduu ,

qadutu, qrd n u

Baai TUrklef bûtûn bu eylem lerdeki da!'lan (d) ye 0') yaparlar, çûnkü büum

dal'larm (d) ze! (d ~ dh) oldugunu samrlar. Ben b öylesi kullarumlan Yagma, Tux

SI, Oguz ülkelcrind e ve Uygnr ulkesinin simrlannda biezat duy dum. dal'm (d)

zei'le (d - dh) degtsm est Arapçada da meydana gehr,: örncgin ma duqtu 'adi/fen
vc1d 'aai/fen [~bi r $ey bile tet macäm''] ifadesi hem dal'la (d) hem de zerle (d - dh)
kullamlabilir.

bu du tn , b öditti, siditti , burum (bunttr), raru ru . tö rütti, tertut. sarurn,

sontn. smtn , qantn, quntU, küretti, kü ri tt i, ke ri trt, be zetri, tez.ittt, bezitti,

roau u , srau n, quzrtn , keatut , k özettt, bosatu (bosutu}, tasnn , t ösetu , tiset ü,

çisetü , qasun , köstut, baquu, buqatu (buqädu), toqun , nquu . qaquu,

qoqnn, bek ûtti, bükütti, tükett i, sikitti, s ökitti, hulan i (bülädu). bil et u,

rile tti, t öletti (tû lettf), çrlattr, qalatu, k ölitti, tarmtn, qamattr , qomnn ,

tanum, tü netti, smatu , qanatu, qonatn , qm at u , kö nitti

IBu krsun tekseslemh köklerle birlikte, kçtti maddesmden hemen soma yer almnhydr -c n ]

yam, yu tu , yattI (y äd n), yitti , yçut, yç tt i

Oguzlar ve Qifçaqlar, sozcoklertn basin de bulunan buten ye'leri 0'), cim (c)

olara k s öylerler. Nitekim 0/ meni cçtti: 0 , bene yetistl derler ; ancak bu aslmda

ye'yle (y) s öylencn yçtti cylemtdtr. Benzer bir seki lde TurkIer, suwda yundum: su·

da Ylkandlm derken, bu nla r [Oguzlar ve QifçaqlarJ aym anlama geleeek biçimde

cundum der. Türk He Türkm ën lehçesi arasinda bu degismez kural vardir.

BASl lLETU

yopatt l , yaratn , yon tn , yrra tu , yçrtui, yagutu, yagn n , yüli tt i, yulrtu . yrhtu,

yomu n, yanutu. yenent (y çnê d u), yçnitti

Kural. Turk dilinde katmerlenmc yaltuzca re'yle biten sózcûklcrde górülûr

[bu ikincil katmerlenmedir; bkz. syf. 84.85 ]. Bu katmerlenme eylem çekimlert

nin bütün biçimleri boyunea devam etmez. Ve adlard a nadir en rastlarur. Geernis

zaman bietminde aym eins iki ünsüz yan yana geldtgt için bu tûr cylemlere "kat

merlenmts" diyoruz. Bunlardan biri re'dtr vc k ök-yazac -sozccgün kokunûn bir. .
parçasi-. olarak orada bulunur. Digcrt gecmts zamam isare t eden da l'du; titre-

sims iz re'ye (sen te) yakmhgi nede niyle [benzesime maruz kalarak ] re'ye dónû

sür ve böylece ka tmerlenme gerçekle;;ir.

Daha önee de belirt tigim gibi [bb. syf. 84-85 J kökte katmerlenme nadiren
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görülar. Bu bölumdekt eylemlerin buyrum kip i biçimlcri üç ünsuzc sahiptir 

ew bezet: evi boya;.bitig bitit: kitabl vezor.

Bu bölümdeki sdltm erken ortac bitig bititgûçi:yaZll1bir ~eyleri clan kimse, at kózetgü
çj: eu gözeten, koruyan kimse tfadelennde oldugu biç imdedir. Ogu a ve Qtfçäq lehçe

lennde bititdeçi , közetteçi bictmindedtr :... bunun kök-biçimi közetdeçi'dir,

benzesime maTUZ kalrrusnr.

Eylemin sûrekliligini ifade eden etken ortaç. için söacage gayn dif nun ya cia

ku ral uyannea bazen gayn yerine keften mû tesekkil olan sonek eklen ir - ol atlg
közetgen 01 : 0, süreklietr gözetir; ol ewin bezerg ën ol: 0, her zerren eyini boyar. Ve i~1:a"h

sözcû klerde ek [kefli vel su biçimdedir - 01 tang tantgan 01: 0, sürekli tar1aJ1ln ~

rreso emreder; ol bugday antgan 01: 0, her zamanbU.;'Jda)'l [ ba~ka btr ~eyi deolabtlnl aYlklar.

kefli ya de gayn'h ve rikkat'li ya da i~ba"h sözcûkler ilk usul için verilen en

nckleri takip eder .

Birinin eylemi km etme arzusu ve czmt içinde oldugunu ifadc eden erken or

taç ol tangtan flgsaqol: 0, tarla)'llslerneyeheye:;lidir; 01 ewin bezetigsek ol: 0, evini boyerna

ve heveslidir Hadeler inde olan biçimdedir. i~ba r'h ya da kafh ya da hefli s özcukler

de gövdeye gayn ya da kefle birlikte sin ve f<af eklenir: anca k salim sözcûk ler için

gecerb olan kural uyarmca [bkz. syf. 62.63 ] kefli ya da imale ya da rikhat'in söz

konusu oldugu sözcûkle rde kef [sonekin] basmda ve sonunda bu lunur.

Birinin eylemi icra etmcsi gerektigini ya da bu niyette oldugunu ifade eden

etken ortaç ol tang tantguluq ol: 0, tarlarlln ~enmesi niyetindedir, ol at közetgüluk: 0, eti

gözetmeliydi, bu niyetteydi tümcelerin de gecugt biç imdedir. gayn'm ya da kefin ye

ri bu örneklerde gorü ldogc gibi dir. Oguzlarm bir bölumü , daha ónce izah eui

gim gibi [bkz . syf. 63 ] , làm'Isin yapar.

Birinin akhnda olan bir eylemt icra etme k üzere oldugunu ifade eden etken

ortaç 01tang tantlgh crdi: 0, tal1anln ~lenmesini keresme koyrmstu ve qerçeklestirevazdr, à
aug kózctigli erdi: 0, au koruma azmindeydi ',Ie bunu yapayazdl ttadelennde geçtigi bi

çimdedir . Bu nitcl ik, sàlim eiken ortaç için sunulan ilk ni telikle hemen hemen

aymdir .
Edilgen ortaç közetmi;; at: konmrnus at , bititmi~ bitig: yazllmasl ernreoirns kitap ifade

Ierinde oldugu biçtmdedir. Bu biçimde ortaya çikan sm için geçerli olan kurallar

daha onceki bölümlerde verilmisti [bkz. syf. 63-64 ]. Eylem lik ler de gördugünûz

gibidir .
Zaman, mekän ve araç adlan tek b ir vczinle kurulur . Nitekim [zaman bildi

ren ad oJarak] bUig bititgü ugu/": kitap yazdlracak zaman, at közctgü ugur: au gözetme

zamanl denir.

Mekan adl - tang tantgu yl;r: ekin ekecek yer; tang antgu yl;/": bU.;'Jday a)'lklayacak

yer.
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Araç adr _ tang antgu neng: bui)day aYlklamakta kuûarulacak nesne; bitig bititgüneng:

üzemoe bir~y yazJlacak nesne.
Zaman, mek án ve araç adlan arasmdaki aynm sudur: zaman btldtren bir ad

dan sonra Or) [êd] ya da ugur söa caklert kullaruur - tang anrgu UglIr: buQday aYlk

layacakzarnen. Mckán bildiren bir addan soma yër s öacagc gelir - antgu yçr: aYl k·

layacek yer. Arac bildiren bir addan soma ise nërig s özcoga kullamhr - tang

antgu neng: buQday eyiklarnaktökullanJlacaknesne.

Oguzlar bu anlamlan tasryan bütûn adlarda gayn'm ya da hefin verine dij ve

vcvm yertne sin koyarlar - tang antasl ugtlr: bui)day aYlklayacak zemen; tang antasl

yçr: buQday aYlklayacak yer; tang antasl neng:buQday aYlklamakta kullanl1acak nesne . Bu,

tster yalm tster rüremis olsun, büt ûn eylemler için kati bir kuraldu.

lsrer yansma tsccr yardnnlasma biçiminde olsun bir eylemin iki ya da daha
çok kist tarafmdan mû sterek olarak icra edddtgtnt ifade ctmek için gövdeye ~Jn

eklenir: 01 manga tang antl~dl: a,oana ouçoev aYlklamaktaverom etti; ol manga at hO

zeti~di: 0, bere en karumakta yarorn etti - bu konuda boy ölçüsmek ya da baska

seyler için de kullamhr.
Biliniz ki bu böl ümun bir dizi veehe et vardrr . Buradaki eylemler eksikli

(menkûs) ya da sanu-illetli sozcûkler bölümlerlnden tûreülmis geçi$siz eylemle r

dir; eylemi geçtsh hale geurmek için te ekleni r. HuruJ-i illet [elij, vav, ye'den

herhangt btr tl dcser ve te onun yerini ahr ve eylem Iyinel üçyazaçh görünümü

alir .
Eksikli bir eylem örnegt _ [burada qana- 'nm eksikli oldugo kabul edtltr ,

çunkü ona yazaç olarak elij altrus biçimde söylenmektedir; sózlûk te madde olä

rak ise sonu-illetli (zevafii'l·erba'a) olarak yani qana- biçiminde verilmistir -çn]

er burm qanadl: aderrun bUmu kanadl; er bumm qanattl: (a) aderrun bUmunu kanattl

biçiminde geçi;;h yapihr ve buyrum kipt biçimi amng bumm qanat: anun bUmunu

kanat'nr . qanadl sözcügünden dij dcsmü sror. ol bl1ikni qÖqlltl: a, kandili söno örc üve

keskin kokuludumanetrafa yaYlldl; kóku q öqd i'd rr ve buyrum kipinde qoqlt biçrrnini

ahr - vav (0) dü~mü~tür.

Sonu -rlletu olan bir eylem ömegt - er qomrdl: adam bir ~te co~tu, harekete geçti;

bu geçi;;siz bir eylemdir ve a!1l qomlt : anu co;;tur, harekete geçir biçiminde geçi$H

yaplhr _ ye dü~er ve te onun yerini ahr. ólidi neng : bir ~ey Islandl; ölitti: (ba~ka bir ~y

bir ~yi) IslattJ biçiminde geçi;;li yap lhr ve buyrum kipi biçimi ölit: !s1at'tlr.

Gördügünüz gibi eksikli ya da svnu-illetli olan geçi$siz eylemler te'yle geçi$

li yap ilu. Geçi$siz sdlim eylemleri geçi$li yapmaya yarayan lizleyen örneklerde

görülen] re ve gayn ya da kef saneki bu nJarda kullamlmaz - qu~ UÇd l: ku~ uçtu; ge

çi;;li biç imi uçurdl: (bir ~ey onu) uçurdu'dur; ö!üg til'ildi: ölü dirildi , tengri til'gül'di:

Cenab-I Hakölüyü diriltti, cr w,Jtl: adam doydu, ol todgurdl: a, onu doyurdu. Katmer len-
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menin söz konusu old ugu boren bölumlerde kural budur.

Eksikli ya da sonu-illetli bir eylem bir edene sabipkcn lgecfslil. hu eyleme te

ektendtgrnde eylem btrt entrede n ve biri de eylemi gercekiesu ren iki eden arac t

hglyla gecsh olur ki fte gectslihkl - er bUig buid!: adam kitap yazdl. Bu tek edenin.

icra eutg t ve dogruden nesneye y önelmis bir ëylemdrr. olangar bitig bifitti: 0 , coe

kitep vezoro. Eylem bir nesne uzcrtnde iki edertin etkil l oldugu bir bietrode ge

çisli olur . er bi(ik Mi di: adambK;aQl biedi; biletti: ~birine ~etti, Aym durum söz

konusu.

Bir dtger veçhe bu eylemlenn yalm k ökler olmast ve andigim anlamlardan

hiçbirini tasrmemasrdir - tàm emitt i: duver ~ild i , er sazununr: adamsözjeriniunuttu.

D90J

bayuttl , tayun , qu yum

GWZ5l

tó ngiUi. tengilti, kçngüni

"", UEnJ

yingitti , yorigatn

Üçyazaçhlar Bötüm ü'oun Sonu

Dörryazaçhla r Bölümü

[a'[andî Fas1J;

deAi~ik ünlülenmderi içinde

dar JO ka(merlend igi sözcükler

borbatrr, tö rpitti , bagdam. sixt at n (srgdadn), kökletti (k ökdetti), sürçttu ,

qirçam , tö rçitti , qawçu n . tew çitü . repreut. ta pru u , topratn , togratu ,

tawratu . ngratn . tikretrl , ugreut . sec ram . sed reu t . sugrut n (sugrarn ),

süwrî tti, sewretti , sekrittt, çalratt t, sem ritt i, ergru m . çoqra tn , çaqram ,

çrqratn. qaqrattt , qoqram , kew retti, tepaeut . qopzatu, boxsattr , te psett i ,

keesent. sarsuu . suwsatu . samsun , tewsen t (tuwse tt i), çrwsa tn, suwsa tn ,

qarsanr . qursam. qogsam (qoxsatu) . qowsatn. kewseu t. tasgatn, qargattl ,

qurgatn (qurg ädu ), qtrgarn , qarwatu, burqun, talqitn, sarqu u. qorqnn.

berkitti , k örgiru, k örkeui (k örkèdtf), bilgetti (btlgëd ti)

Biliniz ki -ëdu. dogal özellikleri anlätän eylemler yapmak ten ad lara eklenen

bir so neknr. Om egin ~gûzen'kw anlamma gelen sözcuk k örk'tûr , bir seytn gezel

oldugunu s óylemck için ·êdti soneki getirilir YC hOrkêdti: guzeldi denir. "Bilgi"

anlamma gelen sözcak bil ig'tir , "~n bilgiiydi" anlamtna geleeek biçimde og1t1n
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bi1gt!dli derur. Daha soma s öyleyiste dij (ë) kaybolur [yani unlu kisahr] ve ze! (4)

te'yc (0 dönûsû r, bu da katmerlenmeyt saglar .

boalam . bestarn . baglam (boglatu ), heklett i, taplatu , t öpt éu t. terletri,

tualatn, ti zletti, t öslem , tus latt r, tas larn , us latu, taglam. tumlun . sap la tn ,

eer tem . eerten t. çü rletu , çuglatu , çrglam , crulam . sarlam . sirlam . söalett t.

srala tn , SUg h U I, suwlau r. se nleu t. staleu t. som lu u , qarlam, qrrlam.

quslatu, qrslatu, qsglat n . qaqlatu. kötleut . keelent . kialetr i, kemletti,

t armat tr, çennetti, sarmant (sermetti), sannattt, qamatu, qas nat n . buinattt,

qatn am (qaln ädn)

CCRÇD:. ~TMER1..B'I"E

su wsasdt, qogsasd s (qoxsasdr), qowsasd r. kewsesd r

BA$KA B1R BlÇII'1

tc lquq lanrh, lürgeklendi

""UEnJ
yarpa m (yarp ád tr), ye lpi n i. yunçu u , yapru n, yagntu , yawru n , yoln m ,

yaln tt l

Bu iki cyleme bakûdrgmda [yalrut t ve yolrrm] , ye'nm (y) fethall (yalntll 

Arapçacla a ya da e okutan os ran imi] oldugu eylerntn. zamme'li [yolrut r - Arap
çada 0, D. u, ti okutan ötre imi ] oldugu eylemden daha kuvveth oldugu söylene

bilir.

yars u n , yüksetti , yu msatn , yuwgatt l (yuwgädn ). yalgam , valwam . y örge n t.

yipla tu, yatla tu, yaa la tu. yrglatu, yaglatu , yoqlatu. yü klent. yügletti,

yam lat tr. yasnau i

BA$KA SiR BlÇIM

yaylaru

""""boynam. say pam, say ram. qaynam

Ilîgram, merigde tti , cuigram .

urigletu . sariglatn . mengleu i

mangratu. mürigrett i, merigzeut , tanglatu ,

"" UEnJ
yarigratn. yang$attl , ymîglattl

Kural. Bu bolurndekt eylemlenn buyrum kipi biçimleri dort ünsüze sahiptir
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- /awrat: ecee et; reprct : hareket ett r. Olumsuz buyrum - tawratma: ecele etrne;

repretme: reeeet ettstre.

Bu bólümde söz konusu olan k ókte karmerlenme, aym einsren iki ünsÜZÛJ1

buyrum kipi biçiminde birlikt e görö nmestdir - iSlg artat: ~ bc z; um slgtat: onu

o;Iot.

Bu bólümdeki sèllim eike n ortac tawratguçl: ecee eden kimse. teprttgilç;: lolTIIda

ten kimse biçimded tr. OgUI lehces tnde bunlar tajYrallaçl. /epreueç;'di r.

Eylem in süre kliligini (devam ettigini) ifade eden ortaç tawratgàn: hef zalT'OO

aceleeden ktnse, lepretgtn :sir"eIdi bt~kwnIdatNI eerse biçimindedir.

Birinin eylemi icra etrne arzusunda oldugunu ifade eden ortaç tawraligsdq ar:

ecee etmek isteyen adem, 01 YlgàÇlg tepretigstk ol: eqec [baska bir *yi de olabilirl sallamak

is.teYeo eoern tïadelennde geçligi biçimdedir.

Birinin eylem i icra etmesi gerekugini ifade eden ottac d rawralguluq 01: 0

ecee etmeli , olteprerigilluk crdi: onu tereeet etbrmefrydi (hareket etti'eyazó) ifadelerin 

de gecugt blçimded ir . Oguzlarm bir kisrm buradaki Mm'l sin yapar ve d lawra

ug5Qq erdi: 0 ecee etmelfydi, d tepretigsek erdi: 0 , 0rIJ kJrT'IIldatmakydi der. Bir dige r

ktsmt ise lehcelertn de kaf l ye yapar ve d /awratlgsl erdi, /epretigs; erdi der - an

lam ayrudir : ancak ilk biçim daha dogrudur. Genye kalan Oguzlar, bu sözcak

lerde Tûrk söyleytstne uyar.

Birinin akhnda olan bir ~i yapmak üzere oldugunu ilade eden ortaç d rcwrc

//gll ol : 0 ecee etme azmindeydi ve bunu yapayazó, ol lepretigli ol: 0, ti'~ reeeet erts

meazmindeydi ve bunu veceveao.

Editgen ortaç /awratm/~ y'p: egtni$ ip, !tpretmis ni ng:~ nesne biçi

minded rr.

Zaman, r nek án ve araç adlan daha önce beyan edllen [bkz. syf. 87-88 1 kurala

uyar - lawrargu Ylp: eçsecee ip; leprelgü ning: bit~ hareket ettimeye y..-ayan

nesne; reprergït y{r: ti'~ harelo;et e tbiece9i yer; tt prttgu ugu r : bi"~ twe+:et

etti'i1ec~ i zarren; tawra/gu yir : ecee edêecek ver; rawratgtl tIgtIr: ecee etme zarreru.

Oguz Jcbcestnde tawratàs/ yër: ecee eoeeek yer, tcpreresi ogur: bi" $eYi hareket

ettsrre UlJmI"lI denir.

Eylemin iki kist rarafindan muste rek bir biçimde icra edüdtgrrn ifade etmek

için gövdeyc ~m eklenir - 01Ylgaç tfprfti~di: 0 , agaçlan Silkelemede ooa yardlm etti ya

Ga cn..na reketer et ti ; ol anrg birle tawra tl~d l : 0, kîrrt'l daIla hzli yürüdügünû gömlek i:;i'l

aceIe etme korus\Jlda~y~.

Bu bölümün bir dizi veçhesi vardir.

Eu veçhelcrden biri bu eylemlerdcki làm'a ili~kindi r. Bu cylemlerin çogu iki

yazaçh ad kóklerine Jam ve te ek lenc rek olu~turu lmu~lUr - ol anr emleHî: 0 , mJ'l

b:;:Ia tedavi ettirdi, cm: iaç ; bugddyatlg kemli/ti: (yeQgi) bugday at! hasta e t ti, _kókü
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"hastalIk" anlamma gelen kem'dir.

Diger yazaç lar [yani lam d ismdakilerl s öa konusu oldugunda farkhlasrrlar .

Ttpki daha önceki bölümdeki baai eylemlenn sonu-illetli üçyazaçh eylem lerden

türemesi gibi bunlann bazilan da sonu-ille tli dörtyazaçu eylemlerden

raremtsur. Un yazacl dûsûrûlür ve katmcrlenme gerçekles!r: 01 amgyibn tarma

dl: 0, onun yüzünü t smeeo. Bu sonu- tlletlt bir eylemdir, çûnkû buyrum kipi biçim i

"nrrnale" anlarmna gelen, dö rt uns üze sahip [bizim sonu-illetli dedtgimta zevatii'l

crba'a gercekte "dorde sahipclan" demektir] rcrmc'drr. Bu eylem çifte geçisli bale
geunldtgtnde 01 am tarmaftl: 0, onu t rmeietn denir. Sonu-illetli biçimdek t dij, ye

rint te'ye birakacak biçimdc dasmaster. Buyrum kipi biçimi tarmat: t nmaat'ur 

g örd ügonua gibi dij, te lehtne ortadan kaybol mustu r. 01 cm bagdadl: 0, onun ayagl

na çelrne tektr. Buyrum kipt biçimi bagda:çe lme tee'ur. Bu son u-tlletlt bir cylem

d ir . Çifte gectsh yapikhgi zaman 01amgadaqm bagdaw: 0, onun ayaglna çelme takbr·

dl denir. dij, te lehi ne dûsmûstür. Buyrum kipi biçimi bagdat: çelrne tekta'drr.

Bu ilk veçhedir.

Bazilan adlardan turer - 01 bOZiig qarsattl: 0, bezi~ cinsirtden ölçtürdü; kökü

"kans" anlamma gelen qar ts sözcügüdur . ol am qorqlttl: 0 , onu korkuttu; kökü qor

quuc't u r. olybig aglaW: 0 , ven boselttr; kök üaglaq yër: tos yer'dir demcktir . Bu t ür

adlann son yazaCi te leh ine ortadan kay bolur.

Bu bólumdeki cylemlenn cogu. daha önce izah erttgimiz gibi edenlerin bi ri

nin emrettigt, digennm eylemi icra etugt biç imde çifre gectsltdtr. Baztlan sonu

illetl i geçissiz eylemlerdir, bunlara te eklenir ve gectslt yapi hrlar - at semrldi:at

semirdi, er atm semriut: adam abn! semirtti; neng üklidi: bir ~y seyce çogaldl, er nengln
üklitti:adam zenginliginiertcro.

Bu eylemlerin son veçhesl and rgim anla mlardan hiçbi rin i tasrmayan, bagim

SIZ kul lammlar olma landir - er tawrattJ: adem acele etti; oglan ulgatt!: cçen [baska

biri de olabilirl bûyûd û.

MUZÄAF KiTABI'NIN SONU

Allah'a Hamdolsun

Rahman ve Rahîm ülan Allah'm Adiyla

MisAL KiTABI
M iSAL (Bast illetli [vav'lI ya day t'li]) ADLAR KJTABI

Ik iyazaçh lar Bölümü

va p , YIP , ya t , yar, yIf, yas , yoS, YlS , yuq, yoq, yük, yul , yrl, yam, yem , yin

92



DIVANOLUGATIT-TûRK

Bu söecukler. eksikli yanlan ve medd-i "n'le söylenen söacakler bölumönde

de amlabütr : ancak bu rada verüen biçlmleri daha dogrudur.

fa'/Ju'/,fi'l Faslt;

ortadaki këk-yazacr ünlü .almaya~ar

yarp , yurt, yalt , yurç , yond

Bu Iasrlda oldukca az sözcuk vard rr, çun kû bu s özcüklcr [ikinci k èk-yazac

olarak] akïct uns üzlere sahiptir.

fa'al,fa'ul,fa'iI Fash :

ortadaki kök-yazaci iinlij-alanlar

YOQut , yasur , ytgtt . yeme t , yan ut , yas iç . pgaç, yoguç , yagtr , yü gûr , yumur ,

yu la r , y~liz , yag lz , yaw uz, yamtz, ya n!1. yag t$, yawas, YÖWtl$, yumu$.

yçmi$, ya ng. yujlg. yodug, yarag, YI$lg, yuwug , yaqlg, ya ltg , yulug , }'lhg.

yaltg , yamg. yatuq , yatlq, yaru q. yan q, yo n q, yan q, ya:z:aq , ya:z:uq , yas tq .

yulaq , yo laq , yit ük , yitig , y ürek. y ör üg. yerük. yaeük. yea ëk . yenik . yasul ,

yas d , yad un , yanm, ye rtm. yt$lrn, )-Iglrn, yah m , yelim , ve p ün , yata n ,

ya n n , yur un , yasm . Ylgm , yaq m , yigen , yalt n , yu lu n , y~li n

IlA$I(A BlRBlÇ1M

yaYlg, yaYlq, yaYlrn

aunu

yrba , yapt, yaru , y öre. yazl, yas t , yagl, yçw e, yawa, yaqa , yaqt YUql, yaqu ,

yigi , ya la , yula, ye l ü, ya mu , yana

yaya , yava , yçve

fa'lal Fasll

yçtt i

favv'al Pesh

yovhc , yuvga , yayguq

fa'äl Paslr;

degi~ik ünlülenmelen içinde

ya n öt . Ylgaç , yrp är. yul är , ya màr, yad äg, yarag , ya m äg, yrr äq. yag äq.
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yag üq, yonäq, vemëk, yagän , yogün, yilän, yamän

f a'ta Pesh ;

orradaki yazaci ünlü-alma yan sözcükler

yalpt , yarlu, YIrÇU, yerçi , yinçû, yogdu , yigde , yemdû , yun di , yapn,

yasru , yogru, yagrn (yaqru), yogn , yaqn, yaxsr. yar~l, yawgu , yuwga,

yalga , yalgu , yelwi, yuwqa, yubqa, yrlqi, yar ma , yagma , y alma, yezne ,

yigne

" IUETlJ

yomgl

fa'd/î Paslt;

dcgi~ik ünlülcnrneleri içinde

yaläçi, yopägu , yorigu , vrrägu, yas ägu , yamágu , yabä qu. yap äqu , yölëg û,
yenlg ü

fa' tan Paslr ;

degi~ik ünlüle nme1eri içinde

yab çän (yawçä n), yrms än , yawgán , yalg än, yrlgun , yçpgln , yçlgin , yamlán

fa'îtan Pesh

yerlgën. yasimän, yuli män

fa'anta Pash

yonmdi

Üçyazaçh Kökler ve Bunlarm U zatmah Biçirnler-i Bölüruü'nün Sonu

Dörryazaçhlar Bölüm ü

fa'tat,fa'ldt Pash;

degi~ik ûnlü lcnmelcr i içinde

yapgut , yaptaç (yapguç), yapguç , yasg äc, yagmur, yar puz, yuld uz, yildu,

yolsüz , yçrdes , yarmas , yugru~ , yun çig, yorlug, yarh g, yashg, yamhg,

yapgäq, yatgäq, yudruq. yarmaq, yastuq, yawlaq (yawläq), yumgäq,

yumsä q, yan daq, ya ndrq. yundaq , yunguq.i.

... Sunu bilin ki bir älet, araç gereç ad] yapmak için eylem gövdelenne haf
(q) eklenir; upki or gäq : orak sözccgcncn ördr: 0, ot biçti sözcügönden türemesi

gibi. Aym kural bu sözcukte de geçerlidir, yud r, "0, (giysiyi) Ylkad( anlammdadtr
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""'" BlR _

yayläg

Besyazaçhlar Bölümü)

ve bu sözcûk de ~Of'IJn (giysiefi)ydaJITlilktakullandlQlsev" anlamma gelir . Görd ügunuz
gibi eylem g övdelenne sone k olarak kaf (q) geunlrmsnr.

yanh q , yançuq , y üd r ük, yc alag, y ügr ük , yüksek. yüksük. yelpik , yepg tl .

yaru m , yogrum, yet r üm. yars nn , y ügr üm. yepgtn

f a'JIiI Fash

yaláwuç (yalávaç}, yaläwar , yabttaq. yern ëç ük

fo' al/û Pash

Y3WI~gU (yu musga). yigirrne (yigirm i)

Dörryazaçhlar Bölüm ü'n ün Sonu

fa'al 'al Fas1J ;

deAi~ik ünlülenmcleri içinde

ytp àrlrg, yagrrhg . yula rh g, ya prgb g. yacJ lgltg , yaragltg, yazighg, YI~lghg ,

yulug lug, yamagh g, yan qhg . yaz uqlug, yusrqhg, yasrqhg . yagaqhg,

yu runlug . yasmhg , yaganh g

Bu Iasrl bir dizi anlarm tcert r. Bu anlamlardan birisi, yaJlghg tö~k: y~ oö

~ ve yaz1gllgat:çózUl~ ~bo$I at kullamm lan nda old ugu gibi "edtlgenhk'ur.

Bir dtger anlam, "amlan seytn sahibi olma' dir: Ylpar/lg er: miske sahip dan eoem.

Aym zarnand a ayaqhg tewsi: çllMkh tepa ve ûglugew kemer1i ev ku llammlannda ol

dugu gibi "tasman belli bir ntteltgr bclirtme" anlarm da s óz konusudur.

yan ndaq, yapu$gaq , yapu rgäq , yrgaçhq, yadaghq , YIQlgh q , yamaghq ,

yrhghq , yagaqh q , yaruqluq . yrraqhq. yalt ndaq, yigitl ik, yûrekltg, n tizlik,

yöleklik (yölekltg). yiIiklig

eurru

yongçl, yaYllgàn

fa 'af Jn Pesh ;

deg i$i.k ün lülenmeleri içinde

agu gä n , ya ra tgän , yaru tg än , yor rtg án, yagutgän , yagn g án , yormtg án,

yapurgän, yas u rg än, va pus g än, yusulg än , Yl$ilgan , yrgdg än, yrqrlgän,
. yogurq än. y üg ürgën . yüg ürgdn, yemü rg ën, yertlgën , y ümulg ên
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fa' /a/al Paslt;

degi~ik ünlülenrneleri içinde

yörgemeç, ya tgasuq, yatgasiq, yaqnqan, yaqnqän

BA'iKA BIRBlç lM

yap äqulaq

AlTIYAZAçuLAR KISMI

yarSlllÇlg, yagmurçil

Bu bir ku raldi r; bir sey baska bir sey uzerindeki etkisini hiç durrnadan sûr

dûrû rse, söz konusu etkiyi yaratan cylemin turcdigi ada sonek olarak cim (ç, c)

ve lam Cl) getinhr. Böylece 0 seytn sifat hali elde edilir. Nitekim Wp[çil yiff:

rüzgarll yer dcnir; tüpi: $iddetlirozqêrsözcugüne sonek olarak cim (ç) ve lam (1) gen

rilir ve bu sözcük çokluk bildiren bir sitar haline gehr. "Her zemen bastaeen bi"

adam'ta da Igçi1 denir. Ancak bu kural nadiren kullamhr

MlsÁL ADLAR KITABI' NIN SONU

Alla h'a Hamdolsun

Rahman ee Rahîm ülan Allah'm Adlyla

(MISAL) EYLEMLER KITABl

Ikiyazaçhlar Bölümü

ya pn, yar dr, yö rdi , yerdi, yazdr , yüz d i, yasdr , yas dr, yusdr (yü sdl), ~d"-.,
Ylgd l, YUWdl , YOWdl, yaqdr , yuqdi. yiqdr, yaldr. yuldt , yç ldi, yümdi,
yund i, yind i

BAsKA BIRBlçlM

yü di. y èdl

fa'a/dî veznindeki Üçya zaçhlar Fasli;

degr~ ik ünlülenmeleri içinde

orradaki yazact ünlü-alanlar

yapurdr . yitü rdi, ya dû rdt, yas àrdr, yasurd i. yaqurdr, yügürdi , yemürdi ,

yapusdr. yadrsdr, yodusn , yidrsdr, yedtsdt, y üd üsdi , yarasd i, yansd i,

yonsdr , yertsdt. yazrsdi, yagusdr, YlglSdl , YOWU~dl (y öwûsdf), yuwusdi ,

vaqrsdr , YUqUSdl , yrqisdr , yrh sdr. yalasdr , yuhsdi , yamasdt, yonusd r,

yauqu. yun qn, yaztqtt , yasrqu, yapuldr , yopeldr, yçtildi , vadrldr , yod uldr,
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yedtldi, yanldr, yçrfldi , yör üldi , yaz.rldr, yesr ldr, yusuldr, ytstldt , yusrldi

(yûstldi) , yagildr, yrgrldr, yawaldi , yuwuldr , yewildi, yaqrldi , yuquldr,

yrqrldi, yemaldi, yanuldr , yonuldi

KATMER1.fNI1~

yalaldr , yöleldi, yülildi, yapindr, yopand i. ya çandr , vadmdi . yodundr .

yarandr , yerindi , yazmdt , vigmdi, yükündi , yahndi, yulu ndr, yamandt ,

yumundr (yûmûndf). yonmdt

~KA BIl<. BIÇIM

yaymdi

sc-ounu
yopädr, yidtdr, yarûdr, var ädr . vortdi . yirädr, yaa ädr . yoa ädr , yee ëdt,

-c yas ädr. yasüdi, yagüdi . yal ädr, y ölëdt, yülldt . yultdi , yrlïdt, yam ädi ,

yanudl, yenldr
Üçyazaçhla r Pash'mn Sonu

D örryazaçldar Böl üm ü

faP/a/diFaslt;

deg i ~ik ünlülcn meleri içinde

ikinci kök-yazao ünlü-almayan sözcükler

yçlpirdi , yapturdr, yan urdi (yadturdr), yotturdu (yod tu rdu), yittürdt .

yettûrdü (Ylégtürdü) , yarturdr , yerrürdt. yazturdi, yûatûrdi , yagturdr .

vigturdr , yöwtürdi, yuwurrdr , yaqrurdr , yuqturdr, yrqturdr, yigtürdi ,

yalrurdi. yulturdi. yümtürdi, yapçurdr (yawçurdr), yunçrrdr , yeldirdi,

yomdardi , yandurdr . yindürdi , vapsurdr , yatgurdi , yalwardr. yelwirdr,

yrlrmrdr

BA~KA BIRB!ÇIM

yayturdt , yelpisdt, yirusdr , vortusdr. yaprusdr . yçtr üsd t, yasrusdi .

yogru sdr, yügrasdt, yamrasdr, yemr ûsdi , yatgesdr , valgasdi. yulqasdr,

yulqisdi, yörgesdi , yiplasdi , yidlasdi , yadhsdi , yodlusdi, yaahsdr, yighsdr ,

yuwlusdi . yamlasdr, yumlusdr, yarsiqdi, yetstku, yrruldi , yas taldt,
yançrldr (yenç ild t) , yepruldr, ye trü ldt, yogruldr . yrgrrldr

BA~KA BIR BIÇIM

vayqald i, yelpindi . v rr tm di , yap çundi (yapsun di/yewsund r), yigrendi,
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ya xs mdr. yersind i , yemsmdi , yalgandr , yalwan dr, yulqmdi , yörgc nd i,

yidlandr, yaahndi , yûa lendi , yaglandi , yuw lu ndr , yarmandr

Kural. Daha önce de isaret edtldtgt gibi, geçü,;li olan herhangt bir ikiyazaçh

eyleme lam eklentrse. eylem gecissiz ya da edilgen olu r.

Cects h bit eyleme nun ekleadtgt zaman eylem gecisstz bale geltr. Bu, Arap

cadaki kullaruma da uygun dcser. aira Arapçada "kaptYI ecu" anlarmna geleeek bi

çimde. geçisli olan feteha'l-babe ifades ini ku llamrsuuz: bunun gectsstz hali

infeteha'l-bàbu'dur ("kapt eçso'') . Geçisli eyleme nun eklendigi zaman geçissiz

olur. Ytne kesere'r-racûlû'Hey'e ("adam bir seyi klrdn dentr: bunun gectssia biçimi

inkesere'dir ("kJnldt).

Bu dilde [Türkçe] "eoem dü~ümü çózdû'' anlamma geleeek biçimde er wgûn

yaZdl deni r; daha soma eyleme nun eklentr ve tügün yazmdl: dü~üm cöauoc denir .

nun'un eklenmes iyle eylem gectsstz hale gelir.

«Dügümçözüldü~ anlarmna geleeek biçimde ló:m'la tügün yaZlldl denir: bu aym

zarnanda "dûqûm kendi kendine çozü'dû" anlamma da geleb iltr : d olayr si yla nun,

I ém'la birlikte eyleme eklenèbilir ve yazlmdl: kendi kendine çözüldÜ denir. Bcnzer

bir sekilde er tOplq yuwdJ: ademtcouyuvariadl, topJqyuwuldl: top yuvariandl dentr. Bu-

na da nun eklenebilir ve yuwlundl: kendi kendine yuvariandl denir. nun, lam'a eklen

meden önce cylem iki bakrmd an geçissizdir . Öncelikle eylem bilmmeyen ya da

noksan bir ede n tarafmdan icra edilmektedir, bu durumda eylem geçissizdir: ey

Ieme nun eklendigmde ise cylem, isi onun uzerinde icra eden bit se)' olmaksram

gecissia olur [erken]. Yukan daki órne kte oldugu gibi YUWdl: yuverleo - ikiyazaçh,

gecislt bir cylern: lam eklendigt zaman yu wuldl: baska birinn araahgyla ytNal1a~1

[edilgen] ya da kendi kendine yuvariandl [erken] biçiminde kullamhr. Eylem iki bil"",

kimd an da uçyazaçh ve gectsstzdtr. nun ve lam birlikte ku llamldrgmda tse "kenen ~

kendine yuvananor" anlamma geleeek biçimde yuwlundl denir. Eylem önce ikiyazaç

hdan üçyazaçhya, soma da üçyazaçhdan dör tyazaçhya dogru gehserek d örrya-

zaç h ve geçissiz hale geltr .

Kurallann çogu Sa/im Kitabl'nda beyan edtldi. Bu eylcmlertn tûmunûn buy

rum kipi biçimleri, olumsuz lan ve dtger ku llammlan daha önce tesis edilcn il-

keler uyanncadrr. _~

Dörtya zaçhlar Bölümü'nün Sonu

Besyazaçhlar Bölümü

fa'al'aldî Fasli

Ylgaçlan d l , yagl rl and l, yumu rl aç d l , yu la rl and l , yaw uz landl , yçmi~lendi ,
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yah glandr. yarrqlandt . yrraqlandr , yulaqlan di, yureklend i , yarrmlandr,

yrstmlandi (yisimlen di), yelimlendi

ALTlYAZAÇL ILAR

yalgendu rd i, yild rr landr. yudruqlandt : yarmaqland i, yumsaqla ndr,

yumgaqlandr, yawgenlandr, yrlgunland i

MlsAL KtTABI'NIN SONU

Al /ah'a Hamdolsun

Rahman ve Rahîm O /a n Allah'm Ad l)' la

ZEVAr Ü'S-SELAsE

(Üç Yazaca Sahip s özcükler)

K\rABl

lkiyazaçlr Adlar Bölüm ü

täh , çöh, k ëh, m äh

BA9 umJ

yäh
Gundelik konusmada bu sózcûklerden lln yazaçlan dcser - tah tah; (Oh çoh;

keh keh; mah; yah, Bu nedenle onlan eksikli sózcûkler bolümündc andik. zira

yazl da mcvcut olmasma ragmen. konusmada lfn yazacr namevcunur.

Bu kullammlardaki he,je-bi-hudáhumuqtedih (~u. Onlann yo\una uy.;" [K 6:90])

ve lem yetesennah Cu... bozulmarnrs. u." [K 2:259]) ifadclcnnde oldugu gtb t durus

he'sidir [he jstirahdl.

Kok-yazaç olarak he öz Türkçe'de görülrnez. btr ifade drsinda: er Ihladl : edem

hlÇklrdl - ancak bu gögasren çrkan bir sesin yansim as id ir [bkz. rq]; aynca he

"baykus" anlammda kullamlan uhi söacügünde de vardrr - ama bunu Cia gerçek

,Tûrkler kefle ugi biçiminde söyler . Hoten Vlo Kençëk konusmasmda he'ye rastla

nrr; zira onlar Türk degtldtr, Türk ûlkcstnde yerlesimcidir.

fa' t,ful/,fN Paslu

degi~ik ünlülenmeleri içinde

orradakl yazaCl ünlü-almayan sözcükLer

~p,tóp , ~p,qöp,~p , ~p,~t,b4t , t i t , ~,~,~t,tüç,~, ~,bö4 .

~,bör,Wr,~,tór,çör,~,~,qfir ,böz,böz,b~z , t~, t~,~z,~,
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aurru

böy, bOy,böy, töy, qöy, qûy

tiz, t êa, çlj , so z, sl a, q üz, bus. lOS, bös, bës. lUS, t Ü~ , ns, sis, SÇS , q ös. kls ,

k ës , lçS, m ûs . b ög. t ög, t ög . tig , çög, çüg, çög, çïg , -sigl-sig, qög, qIg , tuf,

süw, q öw. b óq. çöq, çiq , se q. stq, q äq qöq, bók , kûg, kók , bel , tfil , tbl , til ,

cll . sol, sol, sll , q öl, kol , dm, slm, qöm, n órn, tön , tün , li n , çin , x ün . s un ,

sin , sen . s in , q ön , qtu, kon , m ûn
l ~r'lll:t~·~"'~~·lf~~~t>-e .i

f .;; ~~~?l ~.l t
~.~ rA B/!U z / / '.
'. "~ ..;.

e-surru ..."'-::O "'~i. l;.",'~.!;.r~....

yöp, yüt , yär, yçr, yt r . yU:Z, yçz , y ös . yi~ , yog, yüq . y öq . yug , yIk, res. yig ,
yik , y öl, vul . yçl , y èm , y ûn . y ën

f a'al Pash;

vav orrada olacuk biçimde (min ZNláIU'I -W II)

ikinci ve üçüncü yazaci ünlü- alan söecükler

lap, sap , sa p, q äp. c ät . qat , s äç. q äd . bar , lar, Ier . ç är . qär. b äa. täz , q äa,
q äazqä s . bas, la$, s äs , q äs . bag, lag , dag, dag/gag. s ág. s äw, s äw , q äw, l áw ,

q äq, beg. ttg, ç ëk, nag, bal, ta l, çäl, s äl, tam, s äm . qam , tän , xà n , sa n . q än .

ma n

SONJUElU

bay , t äy, sày, qày

"",UElU

yä p, y ät , yäz , y äs , y äs , yag , y äq, y ëk . y äl ya m, y än

BA~KA BIR BlÇIM

yay

Kura!. Eu kisma ve baska kisrmlara "eksikli" ded ik. çûnkû onu yanda böyle

olmamasma ragmen. söyleylste ikîyazaçh hale genreeek biçimde onadaki lin

yazacl sözcukten dus ürülebtlt r. yezrlt biçimde yazaç!ar sdlim kalmaktadir - qöl:

kol; amg qoIrn aldJ: ClrUll«:lllnJ kavfa<). vav (0) dosrage için bu söacck ~köle, W- au

lam ma gelen qul sözcugane benzemtsur. Benzer bir sekûde: r t l: rû:zg<t,

konusma nm akrst temde Ma gU:;kjCÜ· anlamtna geleeek biçimde amg yçli ku, lug:

on.n rûzgcYl 9JçlU denir. Eu "sene" anlamma gelen Yl1 sözcugune benze mtsur.

"Eksikh" ba$hgl alnndaki beten adlar ve eylem ler için kural budur. Bunun
Arapçayla nasil uyusmguna dikkat ediniz. Ömegtn Arapçada zane, ytz!nu eylem

lerin in buyrum kipi biçimi zrn'dtr (vsöse") : krle, yek!lu ve kil'dir ("ö lç"); her iki

du rumda da l!n yazacl dusrnasta r. Ancak bu dilde [Türkçe] adlar ve eylemler
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için, onlann dogalen uyannca islcycn tek bir kural vardir: halbuki Arapçada bu

kural yalmzca eylemler için geçerlidir, adlan baglamaz. Bunu ögrenin !

fa 'al veznindek iler;

vav kök-yazaoyla

çüvit, qavut, qovuç , kûve ç. qovuz , kövüz, yuv ug, SUVlq, qovuq, qavuq,

qavlq, kûvûk , tavrl

ye kök-yazacryla

qaYlr, tavrs , taYIg, tuyag, qoyug, qaYlg, qu yug , qlYlg, bayrq . tayuq, tayaq,

tuyuq, qayaq , qlYiq, mayaq, keyik, keyük , kûye , -kiye, yana

BA$KfI aiR. BlÇIM

yaya

Bu tûr bir ad ne s öyleytste. ne de yanhsta eksiklid ir; çünkü ikinci kök-yazac
ûnlû-alrrusnr, yalruzca ikinci k ök-yazaçlan ünlü-almayanlarcla eksiklilik görü

nür.

Yahn Sözcük ler Bölümünün Sonu

U zatmalt (Ilaveli) Sözcü k ler Bölüm ü

fa'il Pash

tädun , ra d ün , tçgln

fa'al Pash

beyät , k öy ük. mayrl, qlYlm, k üyüm , boym, boyun , tuym , toym

e iurru

qaya , -qlya, quyä r. qa y äs, quy äs , ayäg , rnuyän

fa' la Fash ;

degi~ik ünlüle nmeleri içinde

bö çr, qayda , köyde , quyqa , qiyma , qu yma

fa'alil Pash;

degi§ik ünlülenmeleri içinde

tayagu , torïga, soyägu , bttlg ü, k öllge , qalima , eg ëme. köslge

"" IUETlJ
yoriga, yülig û, eyëg ü
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fa'/án Pash

taygan, keygën

fay'a/ Fas1J;

dcgi~ik ünlülenmeleri içinde

qlymaç , haynaq, boynaq, qayguq, maygaq, keylik , boymul. bayram,

çaydam , sayram (saryam)

fa 'á/il Faslt ;

degi~ik ünlü lenmeleri Içinde

baqêyaq (baqänaq) , toqtmaq, qayäçuq

BA$l lLETLI

yabltaq

Besyazaçlilar Bölümü

la'a/'al Pash;

degi~ik ünlü lenmeleri içindc

qevrrhg. qayashg, tuyaghg, qoyugluq

ikinci Kök-yaaaci Ünlü-almayanlar

sanduvä ç, bulgayuq, sarqlyuq (sarqmuq) , quyurçaq

IlA~ KA BIR B1ÇlM

baybayuq

ALTIYAZAÇl.JlAR

boyunduruq, muyançrhq

sOLÁsî ADLAR KlTABl'NlN 50NU

Rahman t!t' Rahim O/an Allah'm Adly/a

EYLÉMLER KITABI

lkiyazaçhlar Bölümü

këçti , b ürdr , bërdt. t ärdr , türdr, t ërdt, sárdr, s ördi . qärdr , rêadt, stadr,

qtsdr, t ögdt , êwdi, q öwdt , çtqdr, qöqdr, t ögdt . sökdi , t ändr , t öndr, q ändr,

qöndt
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""UETU
y èrdi . y èrd i, yfld i

Bu krsrrndaki sözcükler gerçekte tkiyaeoçh degûdtr, ancak bu sözcuklere cc
yazaçh da der ulemez. Onlan ikiyazaçhlarla birlikte andik, çûnkû böylece s öyle

yi~tc kisa VI" daha bozulmarms (jasîh) olurlar "Buna karsin Arapcada iki seslem li

('alt'· hicd'ay n - iki hece ûzerine kurulmus) gibi yazthrlar VI" Tûrhçe yenldigi

zaman bunlar , górd ügtJnuz gjbr. medd-i lln'e baglamr.

Ûçyazaçhlar Bölüm ü;

deAî~îk ünlülenrneleri içinde

fa' a/di

~ buyurd r. b äqrrdr . rätu rdr . t ètû rdr , t öza rdr , s ärurdr, sttu rdr, qtco rdr .

kutûrdi, k ëterd t. k èçürdi . köy ürdt. tay rsdr, scy usd r. qa yrsdr. qu yu sd r.

qmsdr. rnayisd r (yamasdr), scyuqn , sayi qu . soy uldr, qcyuldt , qiyild r.

rnayrldt . qavmdr (qaynad r), quyundt

""UETU
vayiqu. yayddt

Bu b ölümd e yer alan ikinci k ök-yaaaci ünlü-almayan eylemler gercekte ucya

zaçh olsalarda biçim olarak d örtyazaçhlära benzerler. Ömek olarak d qoyug bd
rurdl: 0 , kDyiXl~ ifadesi ya da säturdr: saydlrdl söacögu veri lebi lir. VI" ömek
Ier cogalu labtltr.

Dörryazaçh lar Bölümü;

JeA i ~ik ünlülenmelcri içinde

fa' /a/di veznindek iler

tay turd r, tuyturdt , qayrurd r. qa yeardi . qu yturd t, qryturdr, k óyturdi,

saygrrdr. qaygurd i. boymasdr . sayrasdr. qaynsdr . qu ylu sdr, qoylusdr ,
qayusd r (qaytasdt), tuysuqdr. k ëctld t . bè leldi. kûyme ndi

~KA BIR BlÇIM

q ärlandr, qä rlandr, qörlandr

KOK-YAZAÇU [orta yazaç ~letl

tayaq landr. ta yuqland i, qayaqlandr

Kural. Bu tûr eylemler. bir d izi an larm ifade edeee k biçimde bu kitaprak i cc

yazaçh adlardan meydana getirilir:
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1. Amlan nes nenin biriyle birlikte bulunmasi ya da ona sahip olunrnasi anlamuu

ifade ede r - er tayaqlandl: adam ese sahibioldu; sut qayaq!andl: sût kaymakJandl.

2. Birinin , zikredilen seyt, söz konusu adm srrufma an saydigi anlanum ifadc

eder - eratlg qizlandz: adam etrpahallbuldu; 01 urn qizlandr orwkendi kIzIilnndiln biri saydl

[or-u kwolarakkabulettf].

3. Ederit be lli olmayan bir eylem olarak mevcuttur - tawar çüglandl: mal sanidl ve

bchçelendt; bOz çlglandl: bez (ersm dnsinden)ólçûldû .

4. Söz konusu olan ada benzetlik ifade eden bir eylem olarak mevcuttur - er

tayuqlandl: adam zcooe gibigiyindi.

Burada benzetme esasma dayanarak iki alt anlam grubu zikredilebilir:

l . Konusmacmm [óznenin] adr geçen seyle bitlikte ya da ona sahip veya egemen

oldugunu ifade eden anlam - tag mlandl: daÇ), çerraena keptano, er qaplandl: eoem

serep tulumunasahip oIdu.

2. Konusmacmm zikreutgi seyi, söa konusu adm srrufma ait saydrgim ifade

eden anlam - ol nëngni qizlandl: 0, bir ;;eyi pahall buldu. Ve bu tarden oldugunu izah

eutgtmtz dtger ómekler de buraya eklenebiltr.

Geriye kalanlan bu órneklerle kiyaslayarak (beuzeterck) biçimlendirir ve

onlan amlan anlamlarda söylerseniz hataya dûsmezsmiz . zita cesttli soneklerle

ad çekimi yapilrnasmm sakmcasi yoktur. Ancak lehcelenn tarnamma

bakildigmda bunm adlann böy lcsi usullerle eyleme dönos toralemeyecegtnt

görürüz er saw!cmdl: adam atasOzü söyledi ya da er çawlandl: adam ün sahibi oldu

biçimindeki kullammlara nza göstenlmez. Ancak benzetme esasma gore bu

kullammlara müsaadc edilir, bunlan zikre tugtniz rakdirde kimse stat kmamaz.

BA'jKABIRBIÇIM

körpëlendi , ktrpllendt , ben ülendt , burtalandt , bugrelendr . tuzgulandl ,~

qadgulandr , qudgulandr, qurgulandr, talqalandi, bergelen di , bürgelendi,

bilgelendi , tilkülendi , sirkelendi , tü gm elendt , kesmelendi

M> lirnJ

yaqn landi, yuwgalandr, yuw qalandr. yagmalandi

Eu tûr eylemler dörryazaçh adlardan roretcrek biçimlendirilrnistir. Sözcügcn

son yazaCl aûand.gi için sözcüksöyIeyi~te besyaaach olsa bik yazrrnda böyle de

gïldïr. q6y yaqnlandl: koyun~i~manlad l, yaÇ)landlve er yuwqa!andl: adam yaltaklandl ór

neklennde oldugu gibi. yaqn: içyagl sözcûgünden ye (I) ve yuwqa: irce een herhan

gibirsev sözcügünden de dij (a) dasürclmüstor.

lsarct cutgtm anlamlar söz konusu olacak b içirnde, diger adlardan da evlcmler

tûretebilirsiniz
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Alrryazaçlrlar Bölümü

saräguç landi, hll ëzüklendi ..

Bu tür bir eylem dörtyezacu bir addan tc rettlerek yaptl rmsnr. Besyezach ya

da alnyezach bir addan yapilmasi da mumkündür ve boylest eylemlenn

turetilmesi . gene! bir ku ral olarak, bûtûn Tûrk lehcelennde görülen vc müsaade

edilcn bir du rumdur. Ómeklcr,

er saqalduruqlandl: Adam saqalduruq l~I IQInIn ipini] bagladl; er alaçulandl: Adam aläçu

(buyük çëdir] kurdu; er xumarillandl: Adama xUlnäru [miras] kaldl (bir oostu-oen ya oe

ba?ka blrlnden); er herckiHendi: Adam kerèkû [çaöir]kuröu ve içine girdi; suw sayramlandl:
SU sayram1~t1 [bir parçaçekild i, Sl9la~t1]; unigut qdtanlandl: Kedm Qätün gibi giyindi; er

qdgunlandl:Adam kavunsahibiorou.
~ Butûn kur allar 5dlim Kitabl'nda amlrmsnr veorada bulunabilir .

ZEvATÜ'S-SELAsE KlTABI'NIN SONU

Allah'a Hamdolsun

Rahman ve Rahîm Olan Allah'ln Adlyla

ZEVATÜ'L-ERBA'A

(Dört Yazaca Sahip Sözcükler)

KiTABI

Ikiyazaçh Adlar Bölümü

he, bu, be , bi , tü , to, -çaJ-çe , çi, -çu/- çü, -sa , s a, SÜ, -S I: tyelik anlatan bit

tamlama da ûnlüyle biten adlara sonek olarak gelen bir tlgec; eger son yazaç

ünsü zse bir 1 (ye _ y ,neklen mesi yeterlidtr. Ömegtn ata: baba sozcügü ünluyle

biter: iyelik beur ten bir sonek aldrgmda bu amg atdSI: onun bebasr olur. alla

s öecögüne ek geldiginde - ünlüyle bittigi tctn- amg aliaSl: onun eroesr denir. anlg

atdYl biçiminde, yani iki ye'yle (r) kullamlatnaz; çünkü bir sözcnkte üç lrn yazact

yan yana gelernee. Eu nedenle ortada ki yazaç. sm'le (s) yer degisnnr. böylece

söyleyi~te akisma gerceklestr vc 1fn yazaCl kaybol ur.

Ûnsûzle biten söacöklere iyelik eki gelmestne órnek olarak sunlara

baktlabilir: ogul: ~ul, amg ogh: onun oQiu - burada S yazacl kullamlmaz, I

tamlamada I eki ahr. at : at , amg atl: onun en - s'ye gerek duyulmaz. t'ye ûnlü

eklenir.
Bütun Iehçelerdeki bütün adlar için kural budur. Ge1ecek sonekin ünluyle mi
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unsûzle mi baslayacagi adtn sen yazacma gore belirlenir ve lamlama buna gore
kurulur.

~a , -sw-s ü. ~i , -gu , qa , -qa , ql , -qt , -ke. kû , la , -ma , ma, -mu/· roÛ,,.

BaZ! Oguzlar, cccncü ki~i soru ekinde Turk/aden aynhr; mfm'j (m) kesre'li
[Arapçada I ya da j okutan im] oku r ve Y(lY'! (Ü:), ye en yaparlar .

albard! mI: O,gitti mi?

Bu aynm yalmzca eylemlerde gecerbdir: adlara gelen ek konusunda rürklerle
uzlastrlar . Nitekim bu at senig mü: Bu at senin mi?; bu ogul senig mu: Bu çocuk senin

mi? derler.

n e, n u

"..UETlJ

va , ya, yu , yi

fa 'al ,fa'ul,fa'il Fash ;

degi l ik ünlü lenmeleri içinde

ortadaki kök-yuaCi ünlü-alanlar

tapa , tapr , t öp ü, tüpi , subs . quba , qaba , küpe , kibe , hiti, bare . botu , xutu.

sata . suu . qata . qayu (xayu) . kata . ket ü . 00ç1, se çe. saçu , qoço , keç e, keçi ,

ke çe , keçe , ne çe, tadu , tada , dede , qodr . b ör t, bü rr, tu rr. tura . t öre, t örü,

ten . se ra . qara , qan, qan, qun qun, qoru , naru , bun. qaz l, qOZl, basa,

basu , tusu , qast , rus u . n st , ktst. bu ga , tuga , ÇOgl (çagr), qu gu , sagu , tewe,

çawa , ÇOWI, ÇIWI, qOWI , baqa. baqu , buqa, taqr , toqu, saqa , soqu . qlql, böke ,

beki , bügü , teke , t üge . tikû , cig i, tûkû . ragt , tiki (tçgi), seka . s öke. kü kü ,

bala , ba lu . hal a, telû , talu , to lu , tc h . tili , çrla , srh, suh , qcla . qah, küli ,

tamu , to ma , çarm , suma, kemi , kümi, kemi , meme , mamu , nem e , tana ,

tanu , sum , qanu, qam , k öni , kü nl . munu , dava , qova

fa'iI Fas1J;

deg il ik ünl ülenme leri içinde

litu , q äça , q öço , c ücu , qtcr, önu , mûnu , sü nu , qäm

"''''ni]
tiyu , uhi

fa'al Pash:

degilik ünlü lenmeleri içinde

xltáy , tagäy, çlgäy
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fa '/à Fas1J;

de.!F~ ik ünlülenmelcri içinde

tu rna , qarvl

fa '/à/ Fash;

degi~ik ünl ülenmeleri içinde

sa nb üy, boxräy, lo xtäy , qunçuy, bugdäy , budgäy , çild êy, sa rnday. qord äy.

qumsny, borgü y , çrrg üy, çalgäy, qargüy (qngüy) , qa rg uy , mmgüy , colqay

Besyazaçhlar B ölümü

____.rar rg çr, sorugçr, qotrgçt , qurunçr. boqursi

~
ALT1y!l1AÇULAR

çt pçirga, söglû nçü. qamlançu , ki alençû . keshnçû

fa lû/aU Pasu

çoqübarr, qarägum

fa'al/à/ Fash

turumtáy

RUBAî AOLAR KITABl'NIN SONU

Rahman ve Rahim Ü/an AlIah'm Adlyla

EYLEMLER KlTABI

Ikiyazaçlrlar B öl ümü

taydi , tuydi. u vdr (u du ). toydi (todn ), soydr, qaydt, quydr, qrydr , köydi

~KA BlRBlç lM

yaydr

BA~KA BIRBIÇIM

bä d r, tüdt , tèdi , s ädi, s üdi. sidt , qädr

BA~KA SiR BlçlM

yüdi. y èd i
Biz bu eylern turûne "sonu-illetli" lzeviitü'l-erba'a - dorde sabip ] dedik,
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çûnkû b irinci kisi d órt yazaca sahtpur - at badlm: at! baÇl ladlm ve qoy sädlm: koyun

sevorn . Bu, Arapçadaki , da'avta (MseslendrrO ve gadavrli esabllh aynldImM)

Hadelertne benzer; her biri don yazaca sahipür ve iki biçim arasmdaki hu
benzerhk nedeniyle hu adla adlandml nnsnr.

f a'aldî veznindeki üçyazaçhlar Fash;

deAi~ ik ünlüleomeleri içinde

örta yazacr ünlü -alanlar

[ünlüy le~layanlac]

optd r. at ädt , or ädr , öt ëd i, örld t . ctäd r, açtdr . arfdr , e r ûdt . Irld t . uaidt .

tsldt. es ädr, üs ëdi , es ûdi , ûsjdi, oqtdi. oqtd i (ogïdi), ögldt . eg ëdt . tg ëd t.

üledi , ul ädr , ultd t, ölld t. an üdr . un ädr . enëdt . sa ptd r. su btdt, kepld t.

k üpldr , ta u dr. s öcldt . suctdr. k ëcëdt , ktçldt , bed ûdi , b ödldt , udtdr ,

bo d üd r. qad üdr. YIlJ, id t , taràdr, Iarûdr , t ör ûdi , t andt , tirtdi, srrtdr (sarfd r),

sarûd r, qartd r, qu rtdr . qo rtd r. k ürëdt . kûrjdi , bez é.di, tuz äd r, qaatdr ,
quaïdr . qu üd r. qn ädi . közëdi , kûz ë.di . sasrdi , küs èdf ba s ädr, bos üdr .

ras üdi . t üs êdi , t ös ëdt , u s ëdt , çts ëdt . ses ûdi , qastdi , k ösldi . ki~ldi , sogtdr,

rcqtdr . saqïdr. suqtdr , srq ädr . qaqldr . bekûdi , tük ëdk, bel ëdi , bul ädr, hil ëdi ,

bel ëdt . t ûl ëdi , t ölëdt , ttl ëdt . çil èd i, s ül ëd t . qaltdr . k ölldl . qam êdr, qomidt,

tanûdr . tün êdt . sm äd r. qan ädr , qm ädr . qamdr. m ün ëdt . san ädr

~KA BlR BIÇIM

bayüdt . tay ädt

Üçyazaçh lar Bölümü'nün Son u

D örryazaçhlar Bölümü

fa 'laldî Peslu

degi~ik untütenmelert içinde
on:a kök-yazacr ünlü -almayanlar

borbädi . t örpldt . s igt ädr , t örcldt . rewcldt . nnctdr . qurc ädr. qirc ädi . qawçtdr .

bagd ädr , qondtdr . repredt . topr ädr, taprtd r, se dredt , bugrädr . ugr ädr.

togrädi. tawr ädr. tuwr àdr. buqr ádf tikrèdi , c rgrud r. çoqräd r. çsqräd r.

çikr ëd i, calr äd i. se wr ëdt. se krld t . se mrldt . sanrt di . renrl d t. kewr êdi ,

k ökr êdi. ka lredt . tepa êdi . srga äd r. qope ädr. tep s êdi . b üts ëdt . boxs ädr. /
ca ps ädi. sats ädr. s ürsëdt . suws ädr. suwsrdi . qeps ädr , qops ädr. k örsëdtm .

kels ëdim (keltgs ëdim), qaqs idr , t ûwsedi , tews ëdi, çaxs ädi, çiwsädr,

suwsäd r, qars ädr . qurs ädr, qogsêdr . qows ädr, kewsed t, tasgädi , satgädi ,

sug ädr. badgädr . bulg ádr . to lgädt , qarg ädi , qurgädr, qng ëdr . qarwädi ,
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telgëdt, batlädr, butlädr , bitl ëdi (brtládt) , boal ädr, baslädr, begl ädr,

boglädr. boql ädi , beklëdt . beglëdl, tapl ädi , t üplëdt , tatl ädt , terl ëdi ,

taalädi, tual àdi, tialëdi, tasl ädi . tusl ádt , ttst ëdt. tagl ëdr, tuglädi, tumlîdi,

çarlädi, çogl ädr, çuglädi , çrglädt, çawlad t, çmlädr, saplädr, sarlädr, s rr lädr,

sözled\, srz.lädt , sughdr, sawlàdr. suwlädi , samlädr, somlidi. se nlêdr,

qarl ädr,', qurl ädi , qrrlädi, qasl ädr, qusl ädr, qrslädr, qml ädr. kötl ëdi ,
keçJledi ,\ keal êdi , közlëdi, ktal êdi , keslëdt. jk öklëdt . k ügl ëdt , kemlêdi,

m ûnl êdi , bulnädr, t ögnëdi , çignê di, s ögnëdi, qamädr . qe snädi, qalnüdr ,

quln ädt , krsnëdi

"" urru
yas tädr, yunçldt

tançadl sözc ügönün kök-biçimi tançgadl'du; d örtlög ön uyak darent bunu ge

rekttrdigt için gayn (g) d üs ürülmusrc r. Oguz ve Qrfçáq lehçelerinde boylest bt r

atlamaya izin verilir, çünku onlar adlarda ve eylemlerde ortadaki gayn'1 (g) dü

scrü rler .

yawridt, y ësëdi, vaps ädr, yats ädr. yetsëdi, yadsädi, yods ädi, yarsïdr,

vaes äd i, yass ädi. vegs ädi . yags îdr , yuws ädt, yowsä dr (yö ws ëd i) , yrqs ädi.

yûks èdi , yumsädt , yalg ädt . yalwädt, yö rgëdt, yrpl ädi . yatlädi, yrpl ädi

(yiplê d t), yrdl äd r. yarlädt , yrr l ädr, yasl ädr, yagtäd r, yoglädi, yrglä dr,

yü klëdi , yiklëdi, yamlädr . ylml êdt , yasn ädr, yelnë dt

, ,"W

boyb ädi . sayp ádt , sayràdt, yaylädr

Kural. Bu bolumdeki eylemlenn buyrum kip t biçimleri d ört unsuzden mute

sekkildir ve bu nedenle biz onlara dór tyazaçlt decl ik - et togra: eti oo öre; ewke

ugra: eve u<;) ra. Söyleycn eger istcrse togrdgl1, ugrdgJ1 da diyeb ilir.

Ûçûncû kisi için buyrum kipi biçim i togrd5un: doqresm, ugrd511n: uçesn bici

mtndedtr .
Olumsuz buyrum için buyrum kipt biçimindcki gövdeye mfm ve dij eklenir

[-ma]- ugräma: uçreme: togräma: doqrema . Ûçüncû kisi için yasak layrci ise ug

rdmdsiin: uGramasln, togrä7tläsiin: ocörarresn btctmmdedtr.
Eylemin geleeek zamanda km edilecegtnt (5eyje yefalu) ifade etmek için

buyrum kipi biçimindeki gövdeye isba"h ya da gayn'h sózcuklerde gayn dij ye ve

kefli ya da rikkat'in söz konusu oldugu sözcuklerde gayn yerme kef geleeek

blçimde aym ~k cklenir - men et togrägdy men: ben eti doQrayacaGIffi; men angar
ugrdgäy men: ben ore UGrayacaGlm . Bu fasrldaki ve digerlenndekt bütü n eylcmler

için bu kural gecerhdtr .
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Bunun izaln sudur, Arapçanm lehçelerinde çesitli anlamlar önekler vas uasry

la verilir; bitmemish k öne klcri, so ru öneki le-], geleeek zaman sin'i [se-], kesme

elifleri, baglee nueltgtndekt [alifJ vcv'lar ve benze rlen.

Ancak Türkçen in lehcelennde. gövdeler sab u kahr ve daha ónce Ietk ik edil

d igi gib i [bkz. syf. 15, 55-56 1 sonlan na sonekle r ekleni r. Eike n ortaçlar için de
aym dururn geçe rhd tr. Arapçadaki onac imi bir iç-ek'ti r: gafir e bagl$lamalon,

gaffar e~k ~k baQ~laman, gafa r (~~k Sik bagl~amak ~). Ancak bu 'dild c [Türçede] hu

lmler, izah cdecegtmn gibt, sozcü gün sonuna eklenir

Cenis zarnamn olumsuzun da. olumsuz luk ekinden soma bir sin eklcnir - 01( 1

togrdmds: 0, et do!)"amaz; ol sanga ugramds:0, seoa uo:;Jramaz.

[Uçûncû kisi içtn] olumsuzun yasaklaytctst ol n togramdsun: 0, eti dograrTlllSln,

ol angdr ugrdmdsun:o,ona ugamêlSl'l üadelertnde oldu gu blçimed tr.

Çogul biçime gelmee. buna iliskin kural daha önce beyan edildi, ki Q lfÇäq ve

Ogu:: lehçesindeki usule g öre buyrum kipi biçimindeki tekil gövdeye genizsil

hef Ingl eklenrnesine iliskindi - et togrdng: eti dogra}'ln; ewke ogrdng: eve ugayrn.

Bu degismez bir kuraldtr; ancak Turh!er gcnizsil hef i saygl d uyulan ya da yash

birini anla ur kcn ikinci tekil kist için kulla mr : bu nedenle bir toplulu ktan bahsc

derken tognlng/d r, ugräng/dr biçimindcki k ulla r umlar a m üsaade edilir. Bu anlam

için kulla mlm asa. Turhler cog ul anlam veren bu iki sonek t yan yaua geurmee

le rd i, zira bu iki ek b irbirinin yerin i tutrnaktadir. Oguzlar ve Qljçaqlar kurala

uygun olan ilk usulû uygula r.

Bu Iasrldaki sdlim onaç el rogrdguÇl: et dog6)1O (et dogayan kimse), ewkt ugrd

gU'l: eve uo:;Jr~ (eve uo:;JrayoYl Idmse) ifadele nnde geçt igi biçimdedi r. Oguz ve

QlfÇdq lehçelen nd e , onlarla iliskili olan göce bc halklarda ve $uvdrlarda togrddd
Çl, ugradáçl deni r. Eu ku raI daha önce trdelenmtsur [bh . syf. 60-61 J.

Eylemin sürekhltgtnt (devam eutgim) ifade eden ortaç !ogragan: ç~unlu kla

doQrayan kimse, ugrdgdn: ~k ~k ugrayan kimse ifade1erinde kullaruldtgr biçimded ir.

Butûn eylemler hu kurala sadrk kahr.

Birinin eylemi iera ermek arausunda oldugunu ifade ede n ortaç ise ~u biçim

de yapihr. i~' ak icilan na ya da gayn'a sahip soeca klere gayn veya bunun Zltu

durumda [yani da rnaksrl] kef , sin ve kaf ya da ktfle bitlik te ekleni r I-gsaq, -gsekl

- olct togragsdqol: 0, et dog"amal<. istiyor; 01 tevçheyUk yuklegsth ol: 0, deveyi yii l<.lemek

istiyor, Aneak hu biçim son u-illet lilerden olusan bu bSlmda , diger bSlmlarda ol·

du gu kadar 51khkla ku llam lmaz. ' ~
Birinin eylemi icm etmek üzere oldu gunu ya da iera etmeye niyellend igi,

ama henüz basaramadlgml ifade eden ortaç ol et togragll ol:oetdograma riyetildedr

vebunu gerç~tirrnek üzeredl", à sanga u.gragll ol: 0 sana U9rama~ ve blI1u

gerçe~ ûzeredr ifadelerinde geçügi biç imdedir Genye kalan eylemler hu
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kurah takip eder.

Birini n eylemi icra etmesi gerekngiru tfade ede n onac ol el lograguluq erdi; 0,

eti dogramallydl, 0/ sanga ugraguluq udi : 0 , sana !Xlrarnallyd! ifadeler inde gecrtgt bi

çimded~
Oguz ve Q.fçaq tehce lennde sin, ldm'm yertrie kullamhr - eX et togragsaq erdi :

0, eti dogramallydl, olsallga ugragsaq e:rdi

[Söz konusu kavimlerde ] çogunl uk Turk/erin kurah uya rmca söyler.

Bu örtaçlann olumsuzlan buyrum kipi biçimindeki govdeye mlm eklenerek

yaprh r: ol er el togrdmadaçl lunir: bu eoen et dogalTllyOl"; 0/yuhyUkltmedeçi luril r :

0, # yükleyendegifdir. Gertye kalan eylemler bu kur ah takip ede r. Baska bir leh

cede wgnlmaglI ol,yiJdtmegli ol denir - isbd' yazaçlanna sah ip buyrum kipi btc

mindeki govdeye Idm ve j e'yle birlikte mfm ve gay" ya da znn du rum da [gay"'m

yennel kef eklemr.

Edilgen ortaç togrdml~ el: dcX)"arvnl$ et, Irgdm'~y'gdç: silk~ eqeç biçiminde

d ir. Bu, sdlim eylemler için geçerli olan kurah tak ip eder.

Eylemhk: bu bölûmdeki bütün eylem kistmlantun anlaurm içindc bundan

bahsetmisuk. Burada yalmzca tamlama durumunda eylemltk haline gelen

[kurulmus] iki eyle mltgr anacage: gövdeye kef ya da gay" eklen ir - amg el

logrdgl hor: onun et dc:gamaSlf"ll ç ör: mllg ugrdgl kor: onun U<;)"ama5IflI gör. Bu

eylem likler ad lann yerini ah r ve sikhkla görülür: bu nedenle on lan gosterdun.

laman, mekän ve araç adla n tek bir usulle meydana getirilir - /Ju et togrdgu'

bu, dogranacak et; hu logrdgu ugur ol: bu dogranacak zamand!f; bu. logragu y~ r oi: bu,

clo{p"anacakyerdir. Ve ~dogramaya yarayan araç~a togragu neng den ir. Olumsuz kulla

turtu hu togrdgu ugur ermes: bu clo{p"anacIlk zaI'T\Ml degil ifadesmde oldugu htçirnde

di r. Dtger adlann olumsuzlan bu kural uya nnca olusturulabillr .

Bilin iz ki gecmts zaman, gems zaman ve eylcmlik biçimlerini zikrediyorum,

ccnku geernis zaman biçimi ort a yazacm ûnlu-alrnasiyla gems zama ndan Iarkhla

sabilir ve bazen de onunla benzerdir: bu durum ka ralla bilinemez: y{r qurgdd/:

yer kurudu, qurgàr, qurgàmàq - gecrnts zaman , gents zaman ve eylemlik btçimle

rtyle uyusu r. ya qurdl: yayI kurdu (gerdi), qurar, qurmdq - bura da uyusmaz. Bu

Iarkhhgm ned eru az önce izah edü rmsu.

Bu fashn bir diz i veçhesf vardir.

Bunlardan biri. edenin ad i aml än nesne yle iliskili olan bir eylemt tcra ett igi

anlanum tasryan eylem in tktyazach ya da eksikli bir ûçyazaçh addan rneydana

gelmestdtr - er oq hdtdi: eoern ctuncnçe~ini düzeltti; kökü üçentik; gez~ anlamma

gelen ktz s6zcügüdür ve buna onu eylem halinc geliren -lidi soncki cklenmi~tir.

er tawc:lr kiz/idi: adam rNIan~ bir ~ de olabtlir) sakl», kökü kiz. 'd ir (-sanók,

t1eYbe~l . Eksikli: bultt qarladl: bulut kar getirdi; qogus yaglad!: deftyi yaQladl - kókler
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qär: kar ve yag: veç'dir: sadelesurme amacryla huruj-i illet (elij) aulrrusnr.
Ad sdlim btr üçyazaçbysa elif kaft ge1ir ve bunu iam1a bir araya geti.rmeye ge

rek yoktur - vasm. -~i~- anlamma gebr .~n ya~nadl: ~m;;ek çakb; qlsrdq qul
nddl: Josrak yavrutad [bkz. qulun]; qlsraq y~ lnldi: Josrak ocçum yapbgl içil mernes ~
[bkz. yeltn] . Ad sdlim oldugundan. bunu bir eylem yapmak için Idm'siz bir dif
yeterli olmustur.

Sdlim d örryazach adlar da bu Iasrla eklenebtltr. Onu ücyazach yapacak bi
çimde son yaza ç dusm östur, daha soma, difle btrl esurü dtgtnde. [yine] d önya
zaçh haline gelir - yums äq: yu~k bil" sey , yums ädr: yumu~dl; ol angar sOz
yas/ddl: 0, t>OOa sözle bi"~ Incl etti (aym zamanda '''minder Y5:lmak.- anlarruna da
gelir), k ók ü yasruq'tur I-minder"]; sëw bulgddl : su bUlanc11, çamJfIandi. köku
bulgayuq'tur ["bulanlk, çooutu su-I. Onlan eylem haline geure n dif lehine hu
adlardan haf aulrmsur. Ya da bu adlar cesnü soneklerin eklenmesi surenyle
eylcmlcrden röreulmtsrtr (ma'had); karumca hu daha dogrud ur. zira adlar
eylemlerden türemektedir - slIg tc tükÜIdü. SUQlIq : tiikûrük; sidti (sIefti]; seo. sidflh
[s td ük]: sidil<.; er bl~l: et Wtd.~ et:~ et. denir. Bu Arapee ve Türkçeye
ózgü bir yetkinliktir , baska dillerde bulunmaz.

Bir dige r veçhe eylemlenn andrgim bu anlamlardan h içbirini tastmayan ve
yalmzca kendine deyenen bir kok ulamr clmasrdir - er YlgdÇ " gild,: eoem eqec
silk~edi, salladl; er Ylglddl: ademeçeo: er i$qa ugrddl: adamse ugradl, gitti.

Eylemin. Arapçadaki muf(j'ale veznt gibi iki ya da daha eek kis i tarafmdan
mûsterek icra edtldtgtm ifadc etment n yolu. sondaki huruf-i iIIet'i kl if. vev, ye
yazaçlarmdan he rhangi bui] armak ve onun yerine sin kcy mak nr - ol menig bide
Ylgdç lrga$'k 0,yardlm etrre vaoey~~, berJrriebi'llkte eçec sl<::eled; hi$i bar
çaYlgla$dl: haikhep birlil<te agI~t:J . Hepsi bu kural uyarmca olusturulu r.

Edenin brr eylem i gerçek te yapmamasma karsm , yaplyo nnU$ gtbt görunme
sini ifade ermek için huruf-i illet klif, vav ye yaaaçlanndan herhangt biri] yine
auhr ve yerine sin ve nun'la btrlesmts bir btctmde mrm geti rili r - ol sanga ug
ramsmdl: 0 , gerçekte Ul)'arrJam.!Sll'la ~, seoa~ gibi górUndu: ol yûh
ytihJemsindi; 0 , çerçeete~~,)Ü(~ rjb görUnd,j

Bunlann dl$mda ki kura llar Saljm KUaln'nda verilmi$tir ve ana ba$vurulabilir.
Bütün lehçd er bu kurallan takip eder~e Allah'm uniylc tezat te$kil etmezler.

fa 'à/Jdî,fa'û/Jdî , fa' î/Jdî Fasl1;

de!t i~ ik ün lülcnmC'!eri içinde

tapäl ad l, lópult di , subiläcll, çati lädl, sa tölädl, saçuladl , qa çäladt , qu;-iläd l,
qaräläd l. qari lädl , qarälädl . qarilädl , çogilädl, çagiläd l (jag ilad l, ~agilädl) ,
sagOlädl, çtwilädt . toqulädt . loqilädl. t iktilt di . t ikHt di (tçgHt d i). talulädt .
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t ümll ëdt , tamü l àd i

.... UEl1J

-c yopt lädi, yast l ädr. yag iläd t

"'"E",," '

ay äl äd i, uyälädt , k ëy êl êd !

Bu [asrlm kurah , bic ónce ki fasilda ïzeh-eut gtrmz gibtdtr.

Bu Iasil bic dui veçhe cercevestnde sekillenir .

1. Sonu-illetli d örtyazaçh bir ada, ederun SóZ konus u ada iliskm brr eylemi tcra

entgt anlarmru verecek biçimde -Iad, eklenm isu r - er lön qGln:lladl: eoem ÇTiSiyi ke

raladl; yçrqariladl: yefÎersncinsinden ölçtü.

2. Birinin, kisiyi ach geçen seyle üisküendtrdigi ya da baglanul andirdr gi aula

rmyla adlara ·/ad, eklenrntsnr - ol erigaqflddl: 0, eoero cörert górdü; ol cm ~:

O~y~sayQ.

3_Andigim anlamlann hiçbirin i ifade etmeyen. yalruzca kendine dayanan eylem

Ier mevcuuur - ol cm q,çfldl1l: 0 , onJ gOIdadI ; esyth tiimllldi I~ms ~gittil .

Dörtyazaçhlar Bölüm ü'nü n Sonu

Besyazaçh lar Bölümü

fp'pfádi Faslr;

de~i~ik unl ülenmeleri içiode

ikinci kök-yazacr ünlü-alanlar

tûbutl ëdi . kiritlëdi , çanaç läd t, qu laçl ëdr. qrhçl ádt. qanucl ädi. bagir l ádr.

çagrrl äd i. çrgrrl äd r. sig rrl äd r, b ög ürl ëdt . ta rasl ädr , terusl ädr. quruts àdr,

bagrrs ädr. ked ürs ëdt . taugs ädr, saugs ädr. ban gs ëdr. turugs ädi . qurugstdr .

bahqsadr, bütgs ëdt. bengs ëdt. k ör ügs ëdi , ki r tgs ëdr, kehgs èdi , bagrs tädr.

tawrslädr . soruslädi , qadrslädr. qa nsl ädi. blSlglädl. sauglädr, sanglädi ,

qid igl ädr. qu rtgladt , qasrgl ädi. bunql ädr. tutu ql ädi . basaqlädi . turuqläd r.

crprql äd r. çaruqlädr, qap aq l ädr, quçaq lädr . qaraqlädr . qasuqt ädr.

qulaqlädt , qumuqlädr . qon uql ädr, biçekl ëdi , be'dük lt d i , betegl ëdt.
t ezek l ëdt, tajiklêdl , res ükl ëdt . çörekl ëd i, kerekl ëdr , k ör ükl ëdi , k öçûkl èdi ,

kiçiglëdi , turumlàd t, ta nml ädt. bûrûn lëdi , burunlädr tab anl àdr,

saba nlädr

....UEl1J

yagrrlädr, yaw ua lädt , ya zuq lädt , yi tûk l èdi, ya rrmlä dr,' ye liml ëd i , ye rml äd r
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Kural. Bu bölümdeki eylemlenn bu yrum kipi biçimleri bes yazacr sahiptir _

meniagl rla: tent onur1andlr; manga at bagl~la: bene at ba~I~la.

Olumsuz buyrum , olumsuz geni~ zaman (yasaklama), ikinci kisi, etken or

taçlar ve bunlarm sifat biçimleri, edilgen or taç. zaman, mekän ve araç adlanna

geltnce: bunlar daha önceki bölûmlerdekt kurallar uyannca düzenli bir biçimde

meydana get irilir.

Bu fasildaki eylemlere gerçek bi r edilgenlik anlarm verilmek istenirse, iki

lam ortaya çikacak biçimde buyrum kipi biç imindeki gövdeye brr lam eklenir _

er agIrla!dc aoem onurlandlnldl; at bamlaldl: at bag l~land l. lam yerine nun kulla

mlmasma da musaade edilir - at bagJ~landl: at bagl~la ndl; er aglrlandl: adam

onurtandmldi. Ancak ilk biçim daha çok kullamhr.

Bir eylemin iki kisi tarafmda n ortaklasa icra edildigi anlarmrun }/n ekleyerek

ffade edildtgin i ogrenmtsnnta; bu, kural uyan ncadir.

Bu fashn aln veçhes i vardir.

1. Sa/im ûçyazaçh bir addan meydana getinlmtsttr - qapug hiritledi: kepryr kilitledi,

kok ü kt rtr : ërebter'du- ve bunu eylem yapacak biçimde -ledi ekle nmist ir; 01 ani
qaslglddl: a, coun ceresre vurdu (yumruk ettr), kókü qasig : çene'dir ve bunu eylem

yapacak biç imde -lddl eklenmistir. Icerdtgt tüm anlamlarla beraber bu fasilda bu
biçim yogundur.

2. Bir adamm ya da bir baskasuu adi geçen zümreye bagh saymak anlanuna sa

hiptir - ol ani oguzladl: a, onu Oguz olarakoosüooc ve onlardan sevo; olani çigi1!edi: 0,

onu Çigil olarak düiindü ve créarle i1i~k i lendirdi. Bir adamm iltsktlendtnldtgr ya da ben
zettldigi her seyt anlatmak için bu çerçeve kullamlrr - ol ani saranladI: a, onu drrri

saydl. Bu Arapçadaki "or o z!Jüm ve ahlaksrzllida ili;;kilendirdi" anlamma gelen zalemtehu
ve jesseqtehu ifadelertne beneer.

3. Zikredilen sözcûkle belirulen organa vurulmast anlanuna sahtpttr _ ol ani
qarmlddl: a, onun kerruna vurdu; ol am bogürledi: 0, onunoogrüne vurcu

Bu yenstekt iki atm birbirine ayak uydurdugu gib i Arapçaya ayak uyduran

Tûrkçe için btr yetkinliktir; zira [oldukça yetkin bir dile sahip ] Araplar da ad

lardan eylem yapabilir - fehhadehu ("onun uyluguna ifahdl vumu"); ra"asehu ("orlun

oesoe [re's] vorou''): mesane : sîdik tortes'ndan türenlen messenahu; eild: oerden ra

retilen cel1edehu ve oldu kça iyi bilinen benzerleri. TurkIer de bunu yapar. t öslë

di : orlun qóqsûne [dÓ$une] vurdu denir - (Ö~ , "qöqûs" anlamma gelir. Bu anlartu

tasiyacak biçimde eylemler adlardan tür etilir ve tûm lehcelerde kulla1l11~.

4. Edenin, nesnentn üzerinde eylemi adi amlan aracr kullanarak icra entgt-anla-
~

mma sahipur - 01 aniqlhçlddl: a, ona klhçla vurdu; olatlg çlplq!adl: a, ets ya~ birdalia vur-

do.

5. Amlan seytn kendi einsinden olan $eylerin arasmdan ayn lmasl anlamma 53-
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hiptir - bämuqurugladl: pëlmtJ9U totlurnundanlIYlfdl ; lalûlad/ ntngni: 0, benzeresi ir"ilSIO

dêJl bi'~ seçti,

6.' Bu anlam lardan htcbtrtne salup olmayan bir kok-ulamdir - ol mangaat ba~

d,: 0 , tere at~, tengn meniag/rläd/:cereo- Hak beni oruIartdrO.

Biliniz ki kural bu na ma saade etse bile her addan eylem tûretilrncz Ömegtn

quslq: findlk an lamma geJir , bu sözccg ü qasuq:~ kökünden qasuql ädr: bi" $eYi

~ eylem inin yapilmasi gibi quslqlddl ~J.<linde eylem biçimine genremeest

nia. d mmi qonuqladl: 0, beni i«lnugu daf llk agrIad ifadesi kullamlabilirken , at cp
naqldJI: at çavtb1adl (çcwQar yedî) Hadest kullamlamaz - qo naq: çavdar ve qonuq :

konuk köklerinin he r ikisi de uçyazacli olsa da binnden eylem olusturulmasma

müsaade edi ltrken , dtgenne edilmez. Ancak. kural uyannca hareket eden bir

kimse bu tutden eylemler türeur ve onlan konusmada kul1amrsa, onun bu tav

nna ben icazet veririm , ztra onu n katde len takip etmestne mäni oluna maz ve ha

la yapugi söylene mea; bunu yapmaya hakkr vardt r.

Bu fasil ile nun fash arasmdakt fark beyan entguruz gibtd ir: nun fash eyle

min edeni baglammda geçtssu ve kendinden önce gelend en bagrmsie olmasun

gerekurirken . bu fasrldakt eylemler edeni ya da brr baskest baglammda geçtslt

olmahdrr - er etûklendi: eoen çizmesaro oIdu; Ylgdç erukIendi: eçeç~ vero. fu

ulam tse Arapçadaki infi'dl veznine rekabe l eder. ·ldd, sonekinin eklenmest anla

mma gelen Idm ularm tef't! veznine tekabül eder ve he r zaman gectsbdtr - d öt

körilhltdi: 0 , etes kórükJedi; ol qapug hint/id!:0, kaPfy1 kilitledi. Birinin , adt amlan seye

sahip cldugunu ifade etmek gerektrse, ku ralm da tsarer euigi gtbt . nun'lu biçim

adlarda n bu aala rm tasryan eylemler meydana geuribuesme iz in. vertr.

Adüsi bit sonek esltk eni ginde eylemlerden JIn yaeaçlan an labihr - men
udlqladlm: ben uyukilldlm; sen udu11admg: sen uyukt<'ldln; luJlqladl: 0 uyukladl. Geriye

kalart eylemler bu kural uyarmca biçimlendirilir; Allah'm izniyle bu izah

edileceknr.

Ûnsûz k ümesine salu p eylemler meydana genre n sonu- itletli ulammda sonek

olarak gelen bir ïmsûz (harf;yazaç) yoktu r. çunku bu ulamdaki sözcuklenn so
nu [hahhanrda] sonek olarak gelmis bir ûnsüzdûr ve bir ïmsûz kürnest ancak

ak rct unsuzlerle baglanuh olarak görulü r: dolaytsryla böylesi bir soneke burada

rasrlanmaz. -Äc2m terrtleIdi~ anlamma geleeek biçimde (er) ermegtirdi deneb ilir 

t rmegurlr, t rmegtirmlk. Bununla birlikte vcv (u) aulabilir ve tr mtgllrdi denir;

böylece ünsitz kûmesi ortadan kaybolur. Bunu iyice ögrenin!

fa'/a'/á'di veznindek i be~yazaç1Jlar Fash ;

dt'~i~ik ünlülenmeleri içinde

tawgaçladl . surquçladl . qalhuzlädl, qUtl~Iadl , bogmaqlad l, tamgaql adl ,
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qarluql ädr, qrfçäqlädi, qoltuqlädi

BASKABIR BIÇIM

körpël ëdt , burt àlädi , .qlftiilàdl , ken ûlëdt , tancül ädi. qamçtl ädr, bögdëlëdt,
sagrüëdr, tamg äl ëdr , sürgHedi, strkëlëdt, qarm älädi

Bu bölümün kurah digerlenyle aymdir ve bun!a rla kryaslanarak bicimlendi
rilebili r .

ZEvATÜ'L-ERBA'A KITABI'NIN SONU

Rahman ve Rahîm üJan AJlah'm Adlyla

GUNNE (Genizsil Sözcükler) K1TABI

Ikiyazaçlr Adlar Bölümü

Manmud der ki, genizsil s özcüklenn iki tûr oldugunu biliniz: cim'li clan lar

[-nç] ve keJIi olanlar [ng - ngl. Bu iki tûrun her biri ikincil bir aynmla da, sóz

c ügon onasmda mi sonunda mi olduklanna g öre [yani genizsil unsurun ortaya

çlktlgl yere göre] tammlanabilir. [Kirabm içerik düzeni nden dogen] gerekliliklcr
dahilinde bunlardan s öz edecegtz.

böng , bang , teng , tang, tan......g ton......g, tong , tang , ting, çang, çorig, Çlng, dan~g

dong, sang, song , s ing , qaég, qorig, kûng, kçng, meng, mung , ming , nerig

BA, UffiJ

yang,yung, y~ng, ying

Ikiyazaçhlar Bölümü 'nün Sonu

(Üçyazaçltlar Bölümüj

Ja'al,[a 'ul ,[a'il Paslr;

degi~ik ünlülenmeleri içinde

tangut, kin~giit , singût, tüngü r, sengtr , s ingir, qorigur, qmglf, mun~gar ,

muigar, tengiz , torigu a, qonguz, k örigûa, mengi::, müngiiz , kçnge~ , sürîgÜ!l,
kçnge~ , mangig, tanguq, sui guq, tangI! , çlngIl; singH, k örigül

KAT7'1ERl.ENM I~

tengig, sengek, singek, sürigük
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SOMIurnJ

turigu , tonga , siingii . sanga, s ingi

eunu
yanga , yan~g l , yungu

SOI\lJ GlJNNf'U

~abtng , si ding , qafjlng, qa~ang, bu rurig, bii~iing, tering , tir ing, çm ng,

kö rüng, bizi tfg, tegîng , beling , bulurig, tulurig, çalatfg, çahng, xulnfg,
qabrig, köl ûrig

ses usru
yapang , yatan~g , yaduig , yii~eJÎg . yah ng , yçling

cim' li Genia sü

birinç, k örünc. bezenç , sewinç, saqmç. qrhn ç, kü lû nç,

e-surru
yawmç, yiikii nç

tu tunçu , sarmçr, qannça

e-s ueru
yonnça

fa'al Fash

slngar, murig är, mltÎgar , tarig ën , sarigän

ecr urru
yongag , yatÎgaq ,yan~gan

fa '/a Fasl r;

degi~ ik ilnltllenmeleri içinde

tengri, 'on~gra , óng re , .tóJÎgre, tUJÎg~u , ça rigsu , çan~g~ l , merigg ü, çaJÎgh

man~gh . qarigb, salrigu, surigla , qalrigu , köz n-gu

e-surru
yarigqu , ya lng u , yinçge , yerigge
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KASGARLlMAHMû D

la 'aliJ Pash

tay ärigu

~I ILLETlJ

varîgtla

Üçyazaç hlar Böl ümü'n ün Sonu

D örryazaçlrlar B ölüm ü

Ja'lal,fan'al Pash ;

degi ~ ik iinlü lenm cler i içinde

terîggüç, seriggeç , sungqur. qoçrigär, qarigdas , murîglug, tarîgs uq, nrrigaq,

qmig äq, qazrîguq , çufgraq, qarîgnq, qarigsrq , qa lriguq, t ürigl ük , çerîglik,

körîg lek, derïgg ël

BASl l lfTLJ

yerîggeç, ya lrîgus, yarîgraq, varïgsaq, ya lriguq, yarîg lu q

GUNNE [SONDA]

tapçerig , çalparîg, çrwsärig , caws ärig. kewserig, suw lärig , qalqarig

""" '-'
taylarig

"m'U

qazganç , qorqunç, tezginç

e-s unu
yörgenç

JaPlalu Fash

qon~gragu , serigregü

BA?l lmu

yirîgdcgü

Ja'anlál veznindeki bcsyazaçhlar Pash :

d.egi~ik ünlü1enme1erî içinde

suigarsuq , murîgiizgek

SONUGUNNE'L1

qararîgqu , qazrrigqu

118



DIVANÛ LUGATIT ·lÜRK

BASkA BlR BlÇt1

leng legtiç , terigleg ûn. rerigrtk ën

AUIY"ZAÇULAR

yan-galduruq

Ûnlû-almayan iki unsuzün birlesmes i bu kuapra g ösrenlmedt. canka gerua

sillik npkr ünlü -almayan iki ünsüzün btrlesmesi gibi agir btr durumdur. Dola

yisryla konusmada her iktsini de brrlikt e söylemek tmkänsudir. Bu nedenle

gemzsille t , söyleyî~i kolaylasttrmak amactyla akm larla birhkte kullaruhr. Her

iki kullamrmnda bir arada oldugu yalmzca bir nad ir söecak vard rr : sazngri J#

ifadesi kullamhr ve bu "heyecanh bil"biçimde saçma sapan k~ kimse~ anlarruna

gelir ; ancak bu sözcûkte bile akrcrlardan olan re (r) vardrr ve onu n varbgr

söyleyist kolaylasunr . Bunu brlmiz.

GENlzslL ADLAR BÖLÜMLERlNIN SONU

Rahman tor Rahim Olan Allah'ln Adryla

EYLEMLER KITABI

lkiyazaçhlar Bölümü

lengdi, tarigdi . to rigdi . s ingdi, SÛIÎgdi, m örigdi

...urru

yeng di

fa' aldî vezni ndek i üçyazaçhlar Fash;

de.!';i ~ ik ünlülenmeleri içÎnde

ikinci kök-yazacr ünlü-alanlar

ten-gurdi, sing ür di, qo rigurd. , k~ngurdi , ta n-glzdl, teûge~di , t örigusdi,

tü rigüsdi , singi~d i , sü ngü~di , k êrigesdi . origuqu . mu ég uqu. origuldr.

un-güld i, langlid i, lün-güld u , la n-gmdl

"'_OW'"'>
löngütti , le rfgitt i, kçng itti
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KASGARLl MAHMû D

KNJ IUEnJ

k~ngedi , kerigûdi

uurru
yongàdl

f a'/a/di veznindeki d örryazaçlrlar Fash ;

deg i§ik ünlü lenmeleri içinde

tengt ûrdi, t örigderdi, singdürdi , sün......gdü rdi, murigqe rdi . terîggerdt,

tenglesdi, tmgla$dl , tariglasdi, me égdesdt

BA~rA BrRBIÇIM

m ürigesdi , kerigrendi, k êég ründi, terîglesdt

eorurru
y~ng$ürdi , yaûgqurdl

fa'/ddr Paslr;

degi§ik ünlülenm eleri içinde

songdädi . merigdëdi , çuf gredi. sorigrädi. qorigr ádi , marigrädi , mûnrëd i,

menge ëdt , taégl ädi. teriglédi , nrigl ädr, sariglädi

e-s urru

yarigr ädi , yu nglàdl

f a'î/ádî Fesh:

deg i§ik ünlülenmel eri içinde

torigtlädr , çarigtlädr, s ürigdlêdt , slûgiladl (sirîgHedi) , torigälädr , merîgHedi

BA> urru

yangïlàdl

BA~rA BIRBIÇlM

yasärigurdi

BE~YAZA.ÇULAR

türigürlendi, sirigtrlendi , rnerigtalendi , mürîgü alendi , s ürigûklendi,

körigüllendi , singillelldi

KNJ IUEnJ

t ürigürl ëdi , slngarlädl, sirîgirledi, kengirsidi, belirîglêdi, tulurîgl ädi
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DlVANÛ LUGATI'f·TûRK

BE~YAZA.ÇULAR

sanlgülädl, salrîgüladt , qalnnlädr

so-uurru
yarigqol ädr. yalngüladl, yinçgêled i

KATMERLENMI~ OÖRTYAZA.ÇULAR

tenfgüklendi , könglekl endi

GUNNE KlTABI'NIN SONU

Allah'a Hamdolsun

Rahman 'Je Rahîm ü lan A llah'm Adt)'!a

CE'M BEYNE'S-SAKINEYN

(Ünsüz Kümeleri)

KITABI

[Ba~t-ünlülü ve sûliml Adlar Bölüm ü

ildrük, ör trn ën, örtgê n . arslän , oldrum, tûrkm ên

BA~KA BIRBlÇIM

sendros. borsmuq, qtldruq, qorqhq, r örtgtl , barsgän, burslän, qrrqlrm

ALTIYAZA.ÇUlAR

l,':kirçgûn, kögürçgûn

mm.fR

elqu
û nlü- alrnayan iki nnsûzûn bir araya gelmesmin [yani btr ûnsûz kumesinin]

ender rasd:man bir durum oldugunu biliruz; çunkû boylest bir terkip û ç akici

öns üzden - re (r), läm (I), nun (nl- birini içermelidir. Bu, adlar ve eylemler için

ternel btr kuraldtr. Söz kon~su yazaçlardan btriyle. sözcügü aglrhgmdan kurta

ran ve iki (btrlesmts) yazacm tek yazaçrrus gibi okunmasrm saglayan bu baglann

kurulmadan yapilan hiç bir ûnsuz kürnest rnakul degûdir. Bu nedenle sairin hu

kumeleri sanki tek önsazmos gibi kullanmasma masaade edilir.

ürkti, irkti, sürçdi, sançdr , kürsdi , sa rqdi , qorqdi , qirqdt , silkdi

DÖRTYAZA.ÇULAR

andgardi. k öndgerdl, kçrtgündi
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KÁSGARU MAHMOD

Bu kisendaki eylemlerin bu yrum kipl btcimle rt bes yaz.açtan olusmaktadu 

Ylgaç komIger: t<tlta piYÇaSll"llólzelt; ungrine k(rtgun:Alah'aoen.

Ûnsûz kürne lenne sahi p c lan bu eylemleri gectsli bale geurmek için gövdeye

te uzatmast cklenir - eX neng berkletti: 0 , bir ~yin korunma5llll, muhafaza ediJmesn

erreetti; olYlgdç köndgertti:0 tahta p.yça:sRl~ errretu.

Gecslr yapmaya yarayan su sonekler bu Iasilda kullarulmaz: bartu.rdl: vadn:ll

(gitmesine neden oIdu) sözcogunde cldugu gibi Ieve re, 01 am t04gu.rdl: 0 , onu doyur·

du sözc ög ünde oldugu gibi gayn ve re; tengriölug tirgurdi :Allahölüyü diriltti Ifadesin

dekt gibt hef ve re.

"",.,."""
u rsg ëk

Katmerlen mis ad lar arasmda yalmzca biri ünla-almaya n ikinci k ök-yazaca sa

h ipnr ; bu söac ük mekkeh'nr. Bu, Çinden geti rilen bir murekkebe verilen addrr ,

Turk kitaplan bu m örekkep le yazihr. kef (k) katmedenmts. ha (h) özgün söe

rukteki [mekke (?)] difle (a) yer degtsnrmtsrtr.

Bununla bitlikte uzatmah herhangi bir sözcuk yoktur.

anti , öru t. ertti , bertti, t ürui. çertn , s ürtn , kerttt

Bu krsrmdakt eylemlen n buy rum kipt btctmler t ûç yazaca sah ip tir; ert : geç

ya da kert: çentik eç gibi. Kök-biçirni temdekt bu eylemlerin ûç yazacl vard tr, 311

cak ikiyazaçh gibi söylen irler. Bütu n eylem çeki mleri daha önce sunu lanlarla kr

yas~narak yaptlabilir.

OORTYAZAÇLlLAA

çopartu , çrpm n .
qa rarnr. qrzartn.

amurtn .
qadmu.

öpü rtrü , esoru t. rsmu. egtrut . ala rttl , Her!ti,

qopurm, qapanu, k öpartn , qat arm. qaçurm,

sawurtn , seklrrti, kec ünu

Bu kesrmdaki eylcrnlenn bu yrum kipi biçim leri d ön yazaçhdrr. s~ k i rt : (atl)

oö tnaie kostur sózc ügunde oldugu gibi. Ancak soyley tste bu sözcük ûç yaaach gj

bidi r. Eylem çekiminin geri kalam -etken ve ed ilgen onac . mekän , zama n, araç. ~

adlan- açrk bir biçimde kurala cygun olarak biçim lendirilir; upkr ónceki ki-

simlarda oldugu gibi.

"'. UEnJ
yaltga , yaldnq (yc ldnq), yartmäq
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<A"""""'"
ya rsgäg

~KA BlR BlÇlM

yuldruga (yuldurga), yersg ü (yaresa [?J)

SONJUE11J

yon nçga , yrlmçga , yumun ga , yrrmrtga

mfl'UR

yädu . yödn. yugti, y~g ti

ÜÇYAZAÇUAA

yor tu . yrrtn. yen çdl, yalqdr , yu lqdr

DORT'(AVo.Çl.l.AR

yapurtt l, yasartn. yogurt ll , yügû rtt i

~KABlRBIÇM

yaldrtdr, yo ld n dt

9SI<lJ

~nç , ktnç

DORT'(AZAÇLlLAR

q äfgar. bä rhg , ozlu k

mfl'UR

tdu, btQ.ti , badu . redu . udu . s üdu . sldu . q ädu . qödn , kecJti , kucJti

SONJUE11J

zánbr, SäWÇl , k ërj ü, sälçr, çäwh , çöwh , k ëwh,

Sen üc sözcuk Kençt k lehçesme amt r.

BA$KA B1R B1Ç1M

asurtgu , agar tgu , asm qu. emtrcge. qaldraga

mfl'UR

ar tl äd i, rrqlädr . irkl êdt . örklëdt , torpl ädi , sorpläd r. k örpl èdi , sa rt ládr,

smlädr. qanl ädi . turql äd r, be rklëdi, terklëdi , r ürkl ëdi

Bu krsrmdaki eylemlerin buyrum kipi biçimleri bes yazaca sahiptir - «rille

fle flgfli: bir ~yi kcru; sorp!a; kura çek. Ancak sóyleyiste bu vezin daha çok bir
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d ön yazachya beneer ve böyleymts gtb t vazife g örur. ztra s öyleyiste unlü

almayan yazaçlardan [ünsuzlerden] biri asikär btr biçimde ortadan kaybolur. Su

nedenle, daha ooce izah eUigim gtbt [bka. syf. 121] ozamn bunla u tek yazaç
olarak görmesine musaade edihr.

Dïger kura llar ve çekimler daha önceki b ölûmlere ben zenlerek (kiyaslanarak)

olustur ulabthr .

Bu kisrrun ûç veebest vardrr:

1. Birinin , bir seyt. ad r geçen zûmreye bagh saydrgi anlarmru ifade ede r 

tlJ: rkltdi: 0, oou Tûrk saydI .

2. Orta k ök-yazacr ünlu-almayan ûçyazaçh bir adda n tûremis eylem ler

rnevcunur - teve qurt!ádl:oeveoen [baskabir seyden de olabihr] kurt ÇlkaIÜI

3. Andrgim anlamlann hiçb irini tasimayan yahn eylemler mevcuttu r - d
!awarm aIqill: 0, Zei yi io)ili tûketti; er yalqdi: 0, SM Yê'9 y(i.ztn:jefl rridesri reste etti.

SONJurnJ

toldr àd i , qaldr ädr , çal dr äd t , kü ldr èdi

~Urn4ZSL

ötû n ç , ut unç , üçû n ç

Bu, b ir ku rald rr; yam on sayismdan kûçu k olan he rhangt brr saYI söz konusu

oldugunda, hu saymm, kendinden önceki btr S3YlYl raktp eutgtr u anlaunak için

kok sözcü ge nun (n) ve cim (ç) eklenir: törtunç: oöroorcc ve bç';óin ç: cesoo gibi 

bunlan n kokleri rón : dört. ve bç~ : ces sózcûkle ndrr: bu anlarm vennek için kok

lere nu" (n) ve cim (ç) eklenrmsur . Onluklan da bu biçimde ifade etmek uygun

d ur: önuuç: onuncu, yigi n ni nç : yirmioci gibi. BlI, degrsrnee bir kuraldrr.

eri nç, u run ç, ert nç (çr ëj ), awmç , çkinç , öku n ç , ög ün ç, uhnç , il eu ç, umunç,

tnanconunc

"""'"
ytnçgëlend i

... qul tengrüle yinçgelendi: Kul tevezugösterdi, !I11d sahbi oIdu, ibadet ettr cn.ç tuttu,

rarrez klk1 ve Alemlerin Rabt)j d<Y1 AJöI'1'a boyu n e~di (tavdze'a, tezahhada, It"abbcdt',

sàmt'. salla. haza'a). --

CE'M BEYNE'S-SAKiNEYN KITABI'NIN SONU

SEKlz KlTABiN SONUNCUSU

À/ cm/erin Rabbi Allah'a HamJ o/su n
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Mahmûd ibn cl-Hüscyin der ki: xlrabumza baslarken blldirdlglmlz Türk lchçelcrini blr

araya geurroe. ilkdcrini gesenne. kurallanm eeklama ve aralanndaki farklan iyi b~r

diizenle tanztm enne niyetimizi gerçeklesnrdik. Vaadimiz yerinc getirilmi~ ve gayemize

ulasrlrrusnr. Tümfazlahklan, gercksiz süsleri, annhklan ve ructni uzaran unsurlan kitabm

drsmda bnaknm Son söz geldi caruveyazdsklannuz ebedi bir hazlneolarak bä ki kaldr.

Kitap bitti.

Hamd Eteli tie Ebedi Olan AlIah'a,

:w.lo. t t ot sew m Muhammed'e lit' onun sO)'lma.



(KETEBE)

Bu suret cenaö-i Hakk'm kulu savaë. sonra da $amll, Muhammed hin ebî &kr ihn

ehi'l Feth tarqfindan -cenaö -r Hak onu battilastn- 664 senesi $evvalinin yinn(yedisi

olan pasar günü nAgustos 1266J tarnamlandi ve yazann tmsast olan efyazmast
ömek aönaraëyasadc

Kitabm yaztnuna 64 [464] senesinin Cümád-el-û/a qymm ilk günii [25 ocak 1072J

bajlanmli ve dört èce gözden geçirilip, düzeltildikten sonra 466 senesinin Cûmdd-el

áhire cymm onu olan parartest günii [10 Subat 1074 ] tamamtanmiçar. Kuvvet ve

Kudret, ulu ve büyük Allah 'mdir. 0 bise k4fi ge/ir ve himqye O'ndandir,



••

TURK
LEHÇELERi

KiTABI



a/a

ä. Sasirma bildiren bir ilgeç.

olmeni a 'lI'dI : 0 beri~.

aha . Baba (Tub üt lehcesü - bu sözcuk onlan n dilindeki Arapeedan kalma

sözcü klerden biridir: çïmkû 'r üb öt kavmi Yernen'den Türk ülkesine göcen ve

buraya yerlesen Sabit adh bir adamm soyu ndan tûremistir .

ab áçr. Urnact. Çocu klan korkutmak için aMÇI kc/di: urec geld: denir .

ab ëqr. Göz degmemesi için bostanlara, bahcelere dikilen~luk. ~l) -j. ... - '1
co""J".

abi Erkek ad i.

ab ul. Bizim y örede -Ka~ga r'da- bir köy adr.

aç. Arapçadaki seslenme ilgeciyle eyd u'n-nid,n aym anlamda kullamlan bir ifade .

aç beril hel: Hey sen,buraya gel.

äç. Aç. Su arasözü nde de geçer.

dç ney~mts. toq fie f?mis: Aç oe yemez, tok oe oeeez. Bu , aç önüne konen yemeg:e

haytr demez, hepsini yef, ancak tok tarafmda n hak ir görülu r anlamma gelir .

a çd t.

qapugaçdl: KapIyIeçn.

uçdr, açmdq.

açr. Yash kadm; hammnin e (Barsgän lebcest).

actd r

sirke açidl: 5H1:::e~di _ Yaramn sialamasrm artlatmak için de bu sözcük kullamhr.

açfr, açimaq. p..... ,"('l lf.. 'ft
:=:.;.--- 0 __ ~ 1... ::; t~ _ ........ .. .... lJ'_

\- a çrg- Hamn verdtgt ödal . bebsts. ~~~ -

xan manga. açlg ~rdi : Hanba ll/l ödûl verdi . I \-,y - frO»"'''a..~?
, <JO"'" •..J

açlg . Bolluk içinde yasama. ~,{o.-

ózUngni a,'glig tu l: KenOni iyi besnerIe cese.

açrghg

aÇlghg hup: Içinde ek~ bijr ~y bulunan, çoe ecoeo~yi eksiten kup.

acrgbg . J }' _6 óV~'ll\'

at;lgllg er: BoIU:: cesooe t:d.nYl krnse.

Su arasöeünde de geçer,

açlgl1g er ttrh (}abuh)qarimdS:Varbkllkimse çabuk ya~nmaz .

açrghq. Actlik.
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acrgs ädr

aç rgs äd r.

a açlgsèldl: AdaIlWl cara~ bi"~ steo.

apgsèlr. açlgsdmdq.

11 açtldt.

kOhaç,ld,:GókyüzUêlÇIId.

hongulaÇlldl: Gónü~ doIdu .

Herh angt bir seytn acilmasun anlatmak için de yine hu sózcuk kullamhr.

açlla r, açllmäq. .,p4<", ..q,..~?
d

e.. , "", ...
a çm I . t.. ....

bçg erin açmd,: Beyasker1erri lba$1w btnlenr ude olabilir] ~I, ihya etti.

a atm f çmdl:Adam. atJrN (arpa ya dil sam.Ylla)besled

er qoym açmdl: AdamlT1ntarWlI açmaya davrandl .

Besikteki cocugu n ya da yataktakl hastamn ûzerindeki ö rtüyü acmas rm artlatmak

için de bu sózcûk kullarulir. ",<~
\"l. ..c-v- ~""..rm1.l r ..rmm..... Go., -'t" ". c-.... , .... ..--. . ()- 1Yo''\

aÇlqlrn (eçiqim). Agabey [bkz. ~çiqim l .

açrqhq

qapug açlqliql: Kap!açüQI .

açrqn .

erapqtl:Adam aatcb, açhktan kMand.. lf".'...,..
apqdr, Q{lqmdq. ,,:.f:/'t'

açrsd r. 0-'" ~~

01 manga qapug açl~dl: 0 oeoe kaptyl eçmeete veroen etti. Bu konuda rekabet etmeyt
anlatmak için de hu sözcük kullamltr .

ûzûm açl~dl : Ûzüme~idi.

ap~u r, ap~mdq .

acng än.

ol kûp olsüçigni ClÇltgdn:0 klJ>(çne I::onan)her tatll~~.

açuu.
olsirkeQ{ltll:"0,sReyi~. .,

olamghOnglinaçlUl: O. fTl.JtSuzkJI:: vererel:: onu Ozdj .

açlt1.l r. açltmdq.

açlmdr .

qap1.lg açlmdi: Kap! [baska bir $CYde ob bllir] eoo.açlldt"nm degistk sesteumi.

açlmur, açlmmdq.
äçhq. Açhk.
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ad aqlandr

achsdr.

qapuglàr aç1rsdl: Kaplar ecio. Kilitli olan baska seylerin açrlmasrm anlatmak için

de hu sözc ük ku llamhr.

~11Sur, ~ilsmdq.

açrup. bkz. yÛQûr .

açs ädr. o-

er qapug açsddl: Adam kaPfYI açmaks teo. Aolmasr istenen herhangt bic sey iç~n de

hu söecnk kullamhr.

~sdr, !'çsdmdq.....

äcn.
er t4:tI: Adam [~ka bm declabihr] eceu.

dçdr, dçmdk .

açturdr.

ti qapug açlurdl: 0 , kapnl.:t;*nasn ewettr . Birinin ecrlmasrm emreutgt herhangt

bir sey jçin de-hu sözcûk kullaruhr.

ccrurur. açturmàq .

• açu q. Herhangt bic seytn açik olam.

açuq qapug:Açlk kapl; açuq kOk: Bulutsuz gJk; açuq TS: AçIki?

açuqlug.

2qlugkisi:Có"et;.i'ti~~.

açuqluq .

yUz ~uqluql : YûzdeKi samniyet._.- -
äcu rd r.

01am àçurdl: 0, onu ecaro.

i4"rur. dçurmaq.

ac urgän .

hu as 01 ki~inj açurgän : Bu, {çabuk:ha~n ve)insafll çabukaoktiranbiryemek.ti".

ll.-t...1 ada qhq. Ûzüm baglannda eerdak yapmak için ku llamlan agac.

.,..'OL-~ ~ ada s. Arkedas. dost. ~d.cL-~. b.,",-Àc-.~

...t adashq. Vefa. bagbhk.~~t. .

ada q . Ayak (Çigil lehçesi). Yemêk, Suvdr, Qtfçaq ve Bulgar Iehçelerin de azaq.o.. t a.~

adaqlädr. ".r"'4~""-\f'O'IC.O.'" (;;.,.- (',.,..;.
olani adaqlam:0 ,onun ayagma \/Urdu.

adaqldr, adaqldmdq.

edaqland i.

a4aqlandl ntng:Nesne ayak. sahibi oIdu.
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eSTUk adlldl: Serhos aYlldl.

ar)!ur, odûmao.

adm. Baska, dtger, ayn anlanuna gelen bir ilgeç (Çtgil lehçesi).
adirdr.

oledgiini yawlaqta,n agIrdl: 0 iyiyi kötöoen,haYfl seroen aYlrdi. Su atasözunde de geçer,

et/i tlmgaqh admnas: Et tenakten aynlmaz. Bu atasözû, npki umak ile et gibi akraba
lann da btrbtrinden aynlmayacagrm belinmek için kullamhr.

adr sdr.

er adaql aJlsdl: Adam teceaem açarak oturdu. Her bütûnün birbirinden aynlan par
çalanm anlatmak için bu sözcûk kullamhr.

adlsur, ad1smaq

a(jaqhg

Su atasöa ünde de geçer,

ahmk{çqa1sa agaqlanur: Borç (oorçlunun uzerinde) uzun süre kahrsa ayakJanlr _ bu, alacak

hnm ona bir ncact gönderdtgt anlamma gehr.

a4aqlanur, agaqlanmaq

adeqbg .

adaqllg neng: Ayakll nesne.

adg rr . AYgJr.

ad giräq. Bcyaz ayakh dag keçisi. Koyun tûru içinde koç neyse bu da kendi tûrû
temde ayrusma tekabül eder.

ad grräq .

adgmîq SUWI: Yagma ülkesindek i bir nehrin eo.

adgn-landi .

(dy adglr!andl: Tay, bir ayglr gibi davrenmaya besree. Kisraklar bir aygirla btrlesugm
de de bu sózcük kullamhr.

arJglr!anur, adgtrlanmdq.

aggl!? Bir yer adi.

",,'h '\ adrg. Ayr. Su atasöz ünde de geçer,

awçl nece 'dl bi/se aJlg ança yolbillr: Avo ne kadar hile bilirse, a)'l oa 0 kadar yol [kaçl~ yolu ]

bilir. Bu atasözü ild kumaz kisi karsilasuklan zaman söylentr [bkz . ayrg].

••l~ ,\ adrg. Ayik: esrik halden çikrp kendini toparlayan kisi.

esmk adlg: Sarh0luktan a)'llml~.

,. a d ig. Bizim köylertmtzden birinin edr.

~\\'~\\ aglghg.
adiglig tag: AYlsl çok c lan daQ.

agildl.
,,~
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veroen kopup ayr~r

Oflbinçiçekdizildi

TorruoJ<tan yayr\dI

Çokyabp SlI<:iIdI

aduql ädr

'<
ad n äd r. .."

y~r adnddl :Ver lbaskabir $eYde olabilir] de9~ti, txlzuldu.

adndr. adndmdq.

adnatu . .,...J<:.-

er adnattl: Adam de9i$tJ . Oldugu dururndan baska bir du ruma gecen her hangt bir

sey için de hu sózcük kullamhr.

adnatur, adnatmdq. ,;.._

~~ 'I. adn . Bugdayrn tanelerini kabuklarmdan ayrrmakta kullamlan araç. Çatalh olan

herhangt bir seye adn den ir.

adn buc!ug: Baldlrlannlneras èlÇlk ceo kimse; paytak.

adn ld r.

yól adnldJ : Iki yoI ayn\dI. lki yoldas m birbirinden aynlmasir n ya da aralan açik ik i

dtst anlatmak için de bu s özc ök kullamhr.

at}nlur. a4nlmdq.

adn q . Aynkoru [bkz. aynqJ.

adns. Ikiye aynlan yolun basi.

adn~dl .

oldr (ki adn$lll:0rW brt!11erinden aynldJ.

adn~ûr. adn~mdq. Su donlakte de kullamhr,

(Yaz~ NJlatIyor)

lûmin çççck tizildi

lûgtinden olyazddJ

Ii~ yat1p ó<:ddi

y ëc äc qopa adn~ûr

bkz. ayn $dl .

ad ruq. ' Baska (gayrt anlarmnn gelen bir sözcuk (Ogue lehçesi). Turkler hu anlama

geleeek biçimde admder. Su atasözunde de geçeT,

adm kr;i ningÎ nengsÎnmts:~ mali mal saylrnaz - bu mal seril eeoe cee bêe, gen

allnabi1ir). bkz. ayru q.
> ","aduq . ,,<...( \ ~.... , J

at;luq ning: ati . ' iE:,er1 her!l<Ilgi bi" $eV. Kök-biç irni ~,~ beir.;iz~

anlamtna gelen agduq'tur. Bu sözcük anig (anmg 11]) mengzi agdl: oom rengi degi$ti

ifadesinden türe rilmisnr . Hafilleune (tahJfj) amacryla gayn (g) anlrmsur.

aduqläd r.

ol am aduqlädl:Bilinmeyen bir~y oIdiJQu için0, onu nadide kabul etti.

aduqldr, aduq!drnaq .
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aljut

ad ut.

blr aJu! neng: Bir avuç~y [bkz. avur].

ad utl äd i.

er yarmdq arJut/tldj: Adam pill"ayl ilVUÇI/ldI. Suyun avuçlanmasim anlätmak için de bu

sözcuk kullamhr .

adufldr, adut/dmdq.

aftabe . bkz. turma.

äg. Bacak arasmdaki bosluk.

ydz af menig agdm ke,ri: Vlil at benim ceceaeoronM~n geçti. Parmaklar arasmda

leibosluga beneer.
agartgu . Öga ral mas bugdeydan yap ilan. biraya benzeven bir içki.

ägd i.

ol tdgqa dgd l: 0, dag a lbaska bir seye de olabilir] terreno.

ägdr, agmaq.

buIll dgdJ:&Jut)'ij:sekj.

amgyUzi àgdt :CIrul reogi deQi'$ti.

agduq .

agduq kiSi: Bi'" veee re. kirri) bllinrneyen k~. Degtstk seslet imi a dg uq'tu r , göccsmeye

maru z kalnusur.

agl. Genelltkle ipekli. s üsla bir kumas Buradan hareketle hazined ara agtçr de nir,

çûnkû bu k UTTla?1 koru r.

agto . lpekli kumast koruyan kimse.

agrl. Koyun agih. Oguzlar arasmda bu sözcök Kkoyun pisliÇ;- anlamma geltr. lkisi ara

smdaki yakm iliski hu kullamrrn mümkün knar: upkr Arapcade hem yegmurun

hem de bulutlann "gökyüzû" ["sema'''] bicirainde ad landmlabilmesi gibi.

aglm

biragtmy~r: Bi" Q"nda lileme~ y(j:seIti.

ag m .

agmer: cereoeo kClflll$an kimse. Bu sözcuk ses ve anlam bakirmnda n Arapçaya uy

gundur.

ag lr. Aglr olan herhangi bir sey.

agir/ig ki~: I-IaIk ya oa bey tllral'w\dcJ1 cn.Jr1arlcWan eoen.

tengri memagirfddI:AJanberi on..riandró.

agtraJdq amruldi: Ag. ayaky~. Bu, "yavasy(Jûyen kimse v/lfacag: verevardl- anlamr

na gebr.

agu nt og . Yüksek fiyath nesne.
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aglaru

agu-l ádr.

lengri ment ag/rladl: Cenet» Hak beni onUflandlrá. Ba$kaSIUI on urlandu an herhangt

biri Ictn de kullaruhr.

aglrl.:2r, aglrlarMq.

egrrlandr.

er aglrlandl:Adam öruj rlandmldt. nun (n) lamdan (l) d önasmustü r.

olbil atnJ aglfiarnll: 0, bu aupahall buIóJ. .... •

agJrlanllr, aglrlanmdq. Bir seyt agrr bulmap anlatmak için de bu söacak kullam

h r .

agrrhg.

aglrllg er. l-4ertesinsaygI gö5terdiQi eoem.

aglf$uq . Ig sarmah: agirsak.

agt$ . Yakselts. Çlkl$.

egrsdr .

olmenig mrle tdgqa agz~ : O,daQa [~biry«tde oIabilirlçkrMkonust.nda~yansb.

agz~r, aglsmdq

olmenig birlehlral/ündaagl~dl : 0 , fiyatl bir alt mYÛkseltti .

bt.tJtr mrekindi birlf'agz~: BeyIerI~ builenokoIabilirl bibilei ili ka~ halTie etti .

ag ltgà n .

bil heyihol lClg tdgqa agltgdn:Bu, k~i sûreki~) daQa tlrrTWldran vêh$i hayvandlr.

agu u.

ol anl tdgqa agltb:0 , ortJ daQêl çMrtb; ttngribull! agll!l: T<n1 bUutuyûkse/tti.

agl!tlr, agllmäq.

aglz. Nehrin, su tulumu nun, testinin, $<lrap kcp ün ün ya da kuyunun egn .

aglz. lnsan ya da hayvanm agzl. Su atasözunde de geçer.

agl::: yçst k&:: uyadûr: AlJ1. rese, g6liJtNW'. Binrun "armagen'un yiyerek kar s ûigim

veremeyecegi bir sey yapngi için uta nan kisi için söyleni r.

agral ädr .

olanqnl agrzlddr:O,.n: içtl bit QI<ts (aga) ëçu.

olqulmagJdddz: 0 kóIesOn~ bpmm deobbilir]a9Zna vurds.

agzzldr,aglzldmdq.

agläq ,

agldqyç'r: Issayef.

aglem .

ol kis/ni aglaw: Isted~ ~y yalmca kendisilin oIabilsin di)le ;nsanlançewesinden uzak~tlrd .

aglalUr, ag/a/mdq.
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agnà d l

ag nä d r.

al agnddl:At (tozun ya (ja~ br $e}Vl içi'lde) YlNartaodI l~l .

Birinin dili tutuldugunda . kckeme oldugunda er agnddl dentr .
agndr, agnàmdq. Kók-anlarm 'burundan kon~"ttlr (gun"e).

agnatu .

olctm topràqqa agnattl :a , 6bnln tozun içinde ytNarlanmastnaizin verdi [agnatD).
olyagdq amg tilmagnattl: Ceviz (yemelden) (jij~ vek~ boZlÜJ.
agnarur, agnafmaq

agrrdr

amgbasl agndl:Ontsl~ 1)l)'ldI. lnsanm bedenindeki herhangi bir agn için de hu
sözcuk kullarnhr

agnr, agnmaq.
Su atasözûnde de geçer,

birroym bas,agnsa qamug coYI1l bas! agnmas: (MIJsh.JrTm oImayao) br dfl~ ces
agnsa,bûtün (MüslUman oImayan) din bûyülderiiin ba;;!agnmaz.

Bu atasöeü.arkadaslanm n arzu eutgi. yedtgt ve kabullendigi bir seyt reddeden
biri için söylenir.

ag rtg . Genel anlamda -egn:" her bir organm agnsr ise bu orgamn adiyla söylemr .
agrmd s.

balzg agnndl: Yllrai ecern lbaska bui de ob billr] aaar içincIeyd .

agrmur, agnnmdq.
agnqa nd r.

er agnqandJ: Adam ecsooeo yaklodl.

agnqanur, agnqanmdq.
agnstrl är.

olar bu i~ agn~lld r. Oriar bIJkOl'lJ Cu:eti'le SIZlêlI'dI<I'".

agn~ar, agn~màq .

agru n.

olani agnw:0 , oru Yllralad

agrrtur, agnrmdq. ~

agrü dr .

agrudl neng: Nesne aglrdl.
iglig agradl: RahatSlz eoemciddi bir biçimde resteero.
agruf, agnlmdq.

agruq . Agu tieari esya: mal.
agl' agruq qayûda qatdr: Mal rereoe kaldl?
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agruqland r.

d bu ~ agruqlalld/; 0 , bIJ i:;i kû'fetl buldu . Bir yûkûn çok agu oldugunu anlatmak

için de hu sözcak kullamhr.

agruqlanu r, agruqlanmàq.

agsädr .

ol tdgqa agwk 0 , da9a lbask3. bir )'erede olabthr]~ isted.

agsdr, agsamäq. s:

agtardr . bkz. axtardr.

agnld r.

er agtlldl: Adam yere yOCK1I . Kök-bictmt aglanldldlr.

aglllur, agll1màq.

agu . Zehir.

aguj (agua). Dogurd ukran soma inek ya da koyundan gelen ilk SÛI - iki eklemleme

noktast arasmdaki ze'yle V). Normal r e'yle (t.) söyleyise de (aguzJ m a gösterihr.

aguj lug

agujlug er: 11ksütöiçen~.

agul ädr.

ol asm agUlàdl: 0, 0I"ISl~ {J:,aska bir seynu de obbibd zehrieá.

agûlàr, agûldmdq.

aguqn .

er aguqtl: Adam zehilendi. Bu Arapçadaki el-hummd'dan ( ~y\jksek etes"] gelen

humma'r-racul (-adama~·1 ifadesr gibi geçisscadir.

aguqdr, aguqmdq.

ajl an . Bir sorangen; bukalemun - iki eklemleme noktast arasmdaki ze'yle (Oguz

lebçes ü.

aj m uq . Beyaz ~p. Dazfak bir kafamn o plakhgi buna benaeülerek ajmllq taZ:~
~S/V~ kei denir - iki ek lemleme nokrast arasmdakt ze'yle (j).

ajmuqla ndr .

ldZ baslajmuq!atldl:Kelin kelliQietn.

y~ ajmuqlamh:Topraktalci [~bblr yerdekrde olabilirl~ artb.

ajmllqlatlur, ajmuq/al'lmdq.

ajun . Dûrrya; cihan.

buajun: Bu dünya; ol aju tl: Otü- dünya (Çigil lehcesi) - iki eklem lemc noktast ara

smdaki ze'yle (i). .

äl. Hanlann sanraklanm yapmak içm kullamlan ya da onlarm atlanmn eyer ön usc

olan turu ncu renkte, ipekli sus lu bir kumas. Turu nc u renge de dj denir.
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a l. Hile, dalavere.

àlin ars/dn tutär, kuçûn oyuq tutmds: Hileyle esen tutulur, güçle tosten korkuluqu tutulmaz.

Bu atasözü guc harcayarak bir eeyt ele geçiremeyen bir ktmseye , bu amaçla hile

kullanmasnu tevsrye etmek için söylentr.

al çûvit. Parlak ve kirrrnznnsi turuncu renk.

ala . Beyaz tenli kimse.

a!a at: Kir at.

bçg (xanqa) ala bo1dI: Bey hanln sözörö cnerreo ve dü~man lany1a birlik o'ou .

ala . Hastahkh görö nen kimse . Su atasözünde de, geçer,

ki~i aIdsl içtin,yJlq!aki'si ta5tin: Insartlnees içiflde, alm ees df,ilnda. Bu ata5ÖZÜ ihane tleri n i

gizlemek için dalkavukluk yapan kimse için kullamhr.

ala. fcrgdna'ya yakm bir yayla adt.

ala yigäc. Srmra yakm bir yer adi.

al äçu. Büyu k çadir.

alàçû landr.

er alaçulandl: Adam büyük çecr kurdu.

alarîg.

alang yaZI: Dûz ove. Bu "açik kapt" anlarrunda kullam lan angll sözcügün ün göcos 

meye maruz kalmts biçimidir.

al ärigrr . Türkmenlerin yedigi gelen! adh küçûk bir beyvan.

alardr

talqa a1ardl: Koruk [baskabtr meyvede olabïhr]klzardl; kiS!yçni alardl: Aoerrm bede ni ala1a.'?0

amg kib a1ardl:Onungözü een esu.

a1aror, alarmaq.

alartn.

ol angar kozin a/art ti : 0, ona gäz ucuçïe bako.

alartur, alartmaq.

al ávän . Timsah .

alçaq. Yumusak huylu, uslu .

aldadl. -c

01 yagima1doû1J: 0, düw~nl eioatn .

a1dar, aldamaq.

aldr

01 allmma1dl: 0 , alaca!:Jlnl tars êettr; bçg çl aldl: Bey ülke eïo.

alir, almaq.

alguq. Kasgar'a bagh bir köy adi .

138



alpägur

ahg. "Kótû" olan herhangt btr sey (Oguz ve Qlfç.:lq lehcelen ).

, ahm. Alacak : kistuin ueertnde olan borç. Su atasöaünde de geçer ,

alimÇl arsldn, ~rimçi sl{gdn: Alo asIan, veid SIÇêIn. Alacakh , alacagrm isterken aslan

gibidi r, bo rçlu ise korkudan siçana benzer.

\ ahmhg.

allmhg t r: Alocal<i eoen.
alm. Alm; dagm suu. ,..

ahndl.

qlSrdq almm:Klsrak gebe eeo.

ola/mm a/mdl:0 ,~oo yardlrn OIma kslZln, kendi~ aIdcaQnI eo.

almur. almmdq.

a lm h g.

a1mllg er: Gen~ allnll ecem

alsq. Kus gagasi (Oguz lebcest).

ah~ . Bir su kaynagmm akugl noktalar.

ahs. Bcrçluyu boreu yüzl1nd en dava etmek.

al~ bÇri~ : BW h!IIó:SlMrY'na9YeVErirresi.

ah!idl . ol mariga al,mall~dl : 0, te-e a~lrn almak.tö [beska btr i~le de olabihrl ve ometti .

a11~r, all~.

ahsg än . bkz. sansgan.

alma. Elma (Ogue leh çesi). Turk/er aym artlama geleeek biçimde alrrnla der.

ahm la Elma

alp. Yigit. kahraman. bahadu.

alpyagfda alçaq çogfda:Yigit <il4manka~nda,yu~ huylu eoam seveste belli oor.

Su d önlükte de kullamhr,

alper tonga öldi mli ~er TOIfga IAfrdsiydb HMl]ölW mU

{sh ajlinqaldl mu Ków dünya kakillTll

.ódl~ àçin aldl mu ~ öcër aki rTll

amdl ytlrek ylTtllür Simdi (ulkesinin eeoetve felege l!Jyu1àn Meyle)yürekyrt/IIf

alp ägut . Tek basma dûsmana saldrran, hiçbir sekllde yakalanmayan yigit.

Su d önl ukte de kullamhr ,

budraçyçme qudurdl (Yabàqu kavrninir1 beyi) Budraç yi!le kudurdu

alpàguun udurdi y ll)tlefili ayrà (seç!J)

sUsinyana qadlfdl Askerini yine (gen) dóndUrw

kelgilimet irki~ür (Üzerinize) gelrnel<. içintcJDlawor1ar
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YII)tIer bibrn matJve<jyor

GO;_~)""'" """""
Bi'bi1erti óYrnel<te eI::ri;) edyorW

0Ilrne aIdrmaI<slzn her bii ok.ete-

alq ädr

a lqä d t. bkz. arq ädr.

alqaldr .

hegke alql~ aIqaldl:Bey CMJdj "Ie fazietleri ti' ti' say6jI.

o1qa1"" o1qo1"""l.
alqasdr.

olmenig birlt alql~ aIqa$dl:0, 6vgü dJzmek lo:cnJSmda benirne y~tt.

alq~ur, alqa~maq.

Su dortlukte de kullamhr,

(Bi"~ aniat/yOf)

aIplar ang alql~u r

I:nlç blr ql1lp arqC1$ur

blr blr eze alq~ur

tr}gmntr}ip oqatdr

alqmdr .

alqmdl ning: Bir~y temerren bitti, tu kendi.

er alqmdc Adam ö1dü.

alqmur, aIqmmdq.

alqrs. Dua enne: övme: birin in iyiliklertni faziletlerini bir bir sualama.

01.~e alql~ ~rdl: 0 beyi 6YQJ.

yalávaçqa alql~ bçrgil: MUlafT"me<1e (AI"tfn seIam c:n.nûzeme 0ISlJl) salavat gett.

a lqrsn.

bOy (blr) (kki bijt a'ql~/.l: há boy l:Jtbffi yok etti. Herhangi bir seyt yok etmek konusun

da rekabe r etmeyt anlatrnak için de bu s öacck kullamhr.

alql~a r, alqj~maq.

alqu.

oltavdnn alqtl: 0, mahn I~~ brrs<:}'ini de olabèhr]bitid.

a/qar, alqmdq.
als ëdr .

01. at aMd,: 0, at [~birserde clalnhr] almak istedi .. ~

alsar, alsdmdq. -

alsrqn .

ol tawdnn alslqtl: Onun mailalindl,yaqrra eaildi.

alslqdr, alslqmdq.

ah m. ~Alt, asagr" anlam ma gelen bir ilgeç.
altü n . Ahm.
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arnu ç

alturdum.

menandan yarmäq alturdum: Benoneer, parar un ahnmaslnl emrettim.

alturur men, a!turmäq.

alû ç. San erik; ahç.

alü çîn. Yumru lan olan yenilebilir bir ot.

alus . Kä~gar'a bagh bir koy adi.

alwirdr. .i-

olamgyt1zi'nge a!wlrdl: 0 sënki ti" terterra ba$latmak istiyormu;; gibi onu tersledi [sózcûklen

onunyûzïme firlattJ].

alwlnir, alwmnäq (c!winnek).

arn . Kadm cmsel orgam (Oguz ve Qrfçäq lehçeleri).

amaç. Amaç; hedef

amaç. Saban; pulluk.

amaçlädr

er qu~ug amaçlädl: Adamku~ n~an eldr.

amaçlär, amaçlamäq.

ama çhq.

amaçhq y{r: AtJ'i yapmakiçinni'iélngah oIarak kullarulabilecek yer.

amdr . "Simdi'' anlarnma gelen bir ilgeç .

amdl keldim: Smoigeldim. Oguzlar clifi kesre'li [Arapçada I, i okutän im] söyler ve

imdi der. Su dönlakre de kul larnhr,

öpkem kelip ugradlm

arslan!ayu kökredim

alp1ar b~m togradlm

amdl meni klm t«tar

Öfkem geldi ugradlm (dÛ'imanln ûzerine yürüdüm)

Man gibi kukredirn

YigitJerin ba'ilnl ooq-eom

(Kalaballglncetesnde) 'iimdi beni kimtutar? (diye baglrdlm)

amraq.

amraq kóngül: Angónul,sceeyürek.

amruldr
qaynär e~iç amruldl: Kaynayantereere (ûzerlnesoquk sudóküldügü için) duruldu.

er trm a mruldl: Aderrun souqo "kesildi (ve óldû} . Coskunluktan soma dinen her sey

için bu sózcük kullamlabilir.

amrulur, amrulmaq.

amsan . Kur k yaptlan deri.

ams üy. Bir erik tûrû; san renktedir.

amuç. bkz. armagän.
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a rnu l

amul. Herhangt bir seytn "hareketsiz (sdkin t olaru. Aym zamanda "yumusek huylu

(halfmt kisiye de amul denir. Su donlukte de kullamh r,

Nereye gitb"l ey OQul?

Sen burada rahat idn

(Abn eoooe b1rakarill<keodsini ten< eden ve d5'o<I SOITa IItJnaaImakiçi1 geri gelen gence cru

vermeyi reooeovon

qançabardmg ay ogul

erding mende ençamul

aUln amdlsen tungül

qr1ding me qr1nu1gu

a mu rm .

0/bçgophtsin c murm: 0 , beyin 6fkesni yab$tlrdl. lnatçt bir taym saktnlesnrtlrnestm.

kaynayan bi r suyun durulmasun ya da benzer durumlan anlatmak için de bu

sözcük kullamhr. Su donlakte de kullamh r,

(Blr~cnJ) itMtsiz t:aya~~

0ru1 es~ sOOile?tiSil. (ve bö',ie(e0"'l.l sfretÖl)

~ saIip av'I bize~ çevi'sll

Oro arti:: y~say(jm

tosun munupseRirtsun

esiz:likin amurtsun

Itqa keyikqaytartsun

tutml~ sdru umnalJm

amu sdr .

amu~l er: Adam lbcskabili de olalnltr] azarlélnágl ya oe SU;~ i:;n sessa bIrbiçimde~

öoe egd.

amu~r. amusmdq.

ana. Ana (Turkler) - Hou n halkr ve Krnçtkler hana der.

anaç . "Halkm annesrymts (-ummu7_qavmM
) gibi btlgece davranan kOÇÜk krz

cocugu. Bu ad bir sevgi gostergest olarak verilir.

an äl äd r.

ol ani analdd,: O, OM annededi.

andldr, andldmdq,

and . Am, yemin. Buradan harekerle "yemin eu " anlamma geleeek btctmde andlq
deni r.

anda . "Orada" anlamma gelen bir tlgec. OguzJar MSOIlr aM anlammda kullandiklan za

man sondaki elifi Ca) nun'a (11") d ónûstûrûr [ve andan derl: ancak "oreoe" anla

mmda ku llandiklan zaman dïger Tûrklert: uyar lar. elifin nuu'a dön üsmestne

Appçada da rastla mr: ömegin Allah'm , Musa'mn hikäyesinin anlauld igi vemd
rabbu'l-dlemln C-AlemIerin Rabbi nedtrj" IK. ~ :23 J) ayetinde dij, nue'la yer degis

tirir, ÇI1nkf1 akil sahibi varhklar hakkmda soru sorarken men ("Krnr) yerine

mtlheze (-BIJ re?") iladesinin kullamlrnasi uygun degildtr; ayn l zamanda Allah 'm

la nesjean bin ndsiye c... (onu) perçem(in)den yakaJar (at~ SÜrük/ff)iz ... .. (K.
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Koynuna girip yOzune beksa

Ort.n~ akIn.,;tri'

Binki'li kendn o-e feda €'der [au'! içtl fiateó1

Onun gäZlerinin bit~ i:;in rutiMndan vazgeçer

a ngard t

96:15]) ayeunde d ij, nun'la yee degisûnr [yani renvrn yerine nun'la la nesjean

denir]; tl·A'~ 'nm IOhiliye: devrinden lslam'a geos d önemtmn ónemli sairle 

rindend ir; lslarmyere tamk clrnus ve Peygamber'e iyi bilinen bir meth tye yaz

mis. ancak M üslümanhgr secmenusttr : dogumu bilinmemekted ir, ólûm û takrib t

629 yihd tr -çn] d izelerinde oldugu gibr.

vcle'n-nusube'l·mmsubt la tabudtnnenu

li aqibetin vallahu rabbehe fe'budä ,....

oooeo bir $eY gelece/( (jye klXtAu puta tapmayln

AIah sizil RattnzeIr,ere ceoet eoo

and äg. "Öyle" an larmna gelen bir tlgec (Çigtl lehçesi).

andàg aydlm:0yIe söy\edim.

anclan. "Ondan soma" anlammda kullarulan bir Ogue sözc ügü.

andan aydlm:Ondan sorYo!Is6yledim.

Tarkler bu s öecügü elif le (a) anda biçiminde söyler , ancak hu "orad a" anlamm

dadrr.

menanda erdim: Ben oradaydlm.

andgardr .

olam andgardl: 0 , ona yemio etttdi.

andgarur, andgarmaq.

an dgardrrn .

men em andgardz m: Bencoe yemin ettirdim.

andgarur men, andgarmaq.

andrqn.

erandlqtl: Adam ent içti.

andlqdr, andlqmàq.

Su d ón lûkte de: kullamhr ,

qoygil$lpyatsa anlgyû:ó'nge

alslqar Oginamg só:dnge
ming ki~ yulUgI~up Qzinge

bçrgder ó,zin anlg IWZlnge

an gard •.

d ani angardl: 0 , ona yemin etüd. Kok-biçimi andgardr'dtr - dal (d) hafifletme

amacryla aulrmsu r. Buradaki degisim Allah'm $U kel árrundaki kull amma benze r:

fezaltum ttfehkahlina (..... sizlarup dururdunuz" IK. 56:65]) - kök biçimi

fezalaltum'dur, [l'lerin biri] hafifle tme amac ryla aulrrusnr.

andgarur, andgarmaq.
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Dedim ore sevgiIim

Bizmyana ylI<:sek (G3glo'l)

Geçerelo: yazr,1

an üd r

anad i.
anüdl ntng: eesre h3Zlrdi. Bu gecisste bir biçimdir ve Arapcadakt - kullamlmayan

in'adda'ya tekabül eder.

anür, anümáq.

anürm . Cüzarn hastahgi.

an und r.

olyaglqa anundl: 0,~~kabiT~ de obbiliTl~.

annur, anunmà.q.

anuq .

anuq "ing: l-laZJr olan herhangi bir fteY. Su atasözûnde de gecer.

anuqurru tutsayöqqa Sdnmds: Hall'" olan öoe eo-se yok sayVrIaZ - tlazroa dan yemek kc

r"lIJ9un 6nUnekooursa yefTlE!l(~ sayllmaz. Buarasözü bir tnsana ev sahibi olarak

ve rebtlecegt her seyt vermesint ögü rlemek için kul larnhr.

anuqläd r.

olanuqlddl ntngni:0, nesneyi hazJrtdJp eo
anuqldr. anuqldmdq.

an uq luq . Hazrr olma.

anu tg än .

huer ol f~lg anutgdn: Bu,.her zarnan bi'"~ çin Mzr"ceo biradamdlr.

anutu .
olyagJqa tulurn cnurn: 0, siIahd~ ç in tvlZJl1adl. Haztrlanrms herhangt bi r $eyi an

latmak için de bu sözcuk kullamhr. Su atas özünde de geçer,

tu/urn anutsaqulun bular, lu/urn anutsa bu/un bolar:Silanlann haZlrlayan k~ (~manln ïeeo

ne yürümek için) tey oa bulur, siki'i1nl haZlrtama'T1 unutan ki$i tutsak olur. Eu atasözü he r an

ham olmamn gerek liligini d ik getirir.

anuWr, anufmäq.

an'g. Yagl ilaç olarak kullarulan bir kus ad i. Yagi avuç içine sü rû lu rse arkaya geçer.

ao"g. "Hayrr" anlamma gelen bir tlgec (Ogue lebcesi). Kendisine bir seyi yapmasl

emredüen kimse ang ang: yok, yök der.

a n"gar . "Ona" anlam ma gelen btr tlgec.

angaraydlm: o-esóyedim. Su d ön lükte de kullamlrmsnr.

(Sevgisini hayaledyor)

aydlnl angar stwUk

bitni rapa nilûk

hcçtingyao kink

qlr/dr edizblljilk
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ap län

arigdtdr .

awçl hcyihni angdrdl: AVOgeyik: için blr kapan remeo: olaniangdim:0, OOJ yakalamak: i;i'I

baak"""'.

arigdir, angdimaq.

arigdua . Andu zotunun yerden kazthp çrkanla n ve atlarm kann agnsma ilaç yapilan

kökü. Su aresöeonde de geçer ,

angduz balsa al ólmts: Ard.u. cee, at ömez. l1aç tcmltr ve at tytlestr . Bu atasözu

yolculara her an hazir olmalan m tavsiye eun ek için kullamhr.

angll.

angJl açuq qapug: Tamamen aç* kapl_

atîgi ládl .

Qyih angilddl:~ allro.

angndr, angi/dmdq_

arigrt . Ördcge benzer km l renkli bir kus.

an~glz . Amz - hububat biçildik zen sonra tarlada kalan koke yakm saplar.

angladl

ol wzilg angldtk 0, 5ÖlÛ [baska bn seyide olabihr l ereo (Ogca lehcest).

angldr, angldmäq.

arigre-. bkz. mg ra-.

angra<;;d l

og/dn angra~dl : Bebe k:1e r I ba~ka blr sey de olabi lirl aa içinöeydi.

angra~ur, angrasmdq.

an~gut . Sarap tipast. Su arasózunde de geçer,

bart kiçig bo/sa angut bedLikar:Delik kûçûk cee (ja trpayl bûyük vur. Bu atasöz ü bir kim

seye, insanlara küçuk bir i~i sözüm ona büyükmüs gibi g östermestru tavsiye ct

mek için söylemr.

ap o"Hayn , degil (lat anlammda kullamlan bir i1geç.

ap bu apol: Budegil, 0~i l - r e bu, oe o.

ap ak. Çok sar bi r beyaz.

ap a. Ayt (Qlfçaq lehçesl) - djJ (a) i~ba ~hdu [vezin gereknrdtgt için sózcüge bi r

yazaç ekleyerek ya da yazact"egerek uzatmak].

a pa basr. Tannl1m bitkisi - salatahga benzer ve dikenl i bir g övdest vardi r:

daglarda yenilir.

aparig. "Eger" anlamma gelen bir ilgeç.

apang sen barsa sen: I;.Qer senvancsan.

aplên . Srçan ràrün den kuçuk bir hayvan.
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' 'I

êq . Herhangt bir seytn "beyaa" ob m (Ogua lehcesi). Tu rkJer arcsmda atm rengtm

anlat mak tem kullamhr.

dqal: Gti at .

äqsaqdl er : 5aQ~aga~ ktnse (Dguz lehçesi).

äq s áy. Bir yef adr.

äq terëk. Yagma ulkestndekr lIa nehrt uzermde bulunan bir geen.
aqdi .

sawaqdl: Su lba~ka bir ~y deolobihr] een.

yag: aqdl: Dü$n'l<f'l (sûvarneri) ilenedi.

aqdr, aqmdq.

aql . Eli acrk: c èrnen. Cevizin iyisine aql yagdq den ir.

aq ilä cll.

ol mt1li aqilddl: 0, benim cömert oIOJgUJnl~

aqilar, aqt/dmdq.

aqlm

brr aqlrn saw:Sir Ilk~lk su.

aqm . Set Bekleruneyen, ansmn gelen sele munduz aqm denir. Geceley tn btrdenbt re.

sel gibi besuren asker için de aqmçl he/di denir.

aqmçl. Geceleytn gidip desmam basan asker .

aqmdr.

aqmdl S1iw: Akan su

aqrsdr.

suw/dr aql~l: Sular~tJ . Su d ónlûkte de kullaruhr,

(Yaz mevsJmini ënlatryör)

qar ba.;: qamug erU~i

laglar SUWI aql$(ll

~n builtónqdi

'idyguq botup iigri~r

Kar,buz winden erkli

DogIo<-
Mavi bl.tJt beWd

I<ayt. gibi 00IiIT

aqngän.

bu tdgol lawrdq aqm aqllgdn:Sudag Yê!9rruu çabI.j; aIotW.

eqnn.

rengri aqm aqrw:Allah seI ekrttr.

ols uw aqlttl: 0, suekittr.

b{g aqmçl aqlltl da: Bey aIano voaeo.
aquur, aqUmdq.
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aran

aqhsdr.

I~gme yangaql," bödun aqll~k Hak reoeooeo a~ etti. Pek cok yerdcn geltp b irlese

rek vad i boyunca akan su için de bu sözcck kullamhr.

aqJ/sU r, aqltvnàq·

aqru . ' Yavasça" anlamma gelen bir tlgeç.

aqru aqru: vevesyava~1

aqturdr.

olsUwaq/uni!: 0 ,SllylJl akrt*nasn errretti,

aqturur, aqturmaq.

Su dcelerde de kullamhr ,

aqlUrur kJzÜm yulaq

tiQ;lenur ordek yugaq

GózUm DInar gbi i'l1.M

(Biriken sulara) konarördeklerve kl.1.;lar

aqur . Alnr [bkz. srpáqur ].

ar.
ar ntt%:: cestere r~ herhangi bil" "jeY. Yazaç arttmmryla arsal <ia denir.

ar bon: $Irtlarl. Su d ónl ûkte de kullarulrrusur.

(Alt ederek yakaladlglbil"eoeroese51eniyor)

horüp nt',uh qa,madmg Gördun neden kaÇmaóO

yamarsuw," keçmt'ding Yamar [r amar] SIJYI,.OJ geçmedn

lawdnngm SQ(madmg MaIn saçmadn

yësüsenrarbori Yesinseli SITtIirI

a ra . Bir seyin arasr. ortast.

Iti~i ara kirdim: I-IaIk eesoe grom
a r äl äd r.

ol çhki hÎ~i alra ara/adl: 0 , iki~in araso buIdu (~d1). Aym zamanda iki kismin ya

da iki seyin arasindan gcçmeyi anlatmak için de kullamhr. ~Ban~ saglamak"l anlat
mak için arilad, da denebilir - bu gündelik dildeki söyleytsnr: ancak ilk

kul larurn daha dogrudur. .

ara/ar. ara/amaq .

aräm ût . Uygur ulkesimn yakmmdaki bir Turk kavrni.

ar ámû t. Bir yer adr .

a ra n . At ahm - dij (a) i~ba"hdlr [vezin gerekurdtgt için sözcüge bi r yazaç

ekleyerek ya da yazaCI egerek uza trnak].
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Gönlüm o na doçru kabanyor

Içericle onunlaoyna~rken

Kibir ve kururnla gejdi tere

aranhg

aranhg.

aranllg ew: Ahln een ev.

arçr . Heybe.

är d r.

er ardl: Adam [baska btn deobbilir] yoruldu,bitkin dûstû.

olcru örà: o. coueoetu

drar, drmdq.

ardüt äl. Hamamotu [tüy dökücû bir maddenin yaptmmda kul lamhr]. bkz. ordu {al.

argäg. Bahk avlarnak tem kullamlan kanca.

argu. tb dag arasi. Buradan harekerle Tirds; [Tuläs] He Balàsagûn arasmdaki ulkeye

argu den ir, çûnkü bu bö lge iki dag arasmdadrr.

arguç. lnsarun alda ndigi herhangi bir sey.

arguç ajun: Yalan dünya.

erg ül ädr .

ol ~kki ki~ i araargûladl: 0, iki ki~ni n eres nosi geçti.

orgtû ör, argülamäq.

ar gon. Siçan türünde n kûçü k bir hayvan. Yanm arsm uzunlugundadir ve duvarla

nn yanklanndan sercelen avlar. Eger bir koyuna saldm rsa, koyunun eti sara

nr. Uyuyan insana saldmrsa , insan id rar birikmesine ugrar.

argurdr .

0/ atm argurdl: 0, atJ~ yordu. Yorulana kadar Ise kosulan her tü rlü hayva ru
artlatmak için de bu sózcûk kullamhr.

argurur, argurmdq.

Su dört lükte de kullamhr ,

hang/um angar qaynayu

içtin angar oynayu

heldi manga boynayu

oynap meniargurûr Bitkin oösere keder benimle eQlendi

an. An. Bu Arapçaya da uygun d ûser , zlra bu dilde el-ari "ba l" deme ktir, rurhçede
ise bah yapan hayvan bu biçimde adla ndmhr Çig il Turh/eri "cer'a an yagl: ffi

ya.;)1der.

ar tdi.

aridl neng:Nesne temizdi.

«rrr, arimàq.

ang. Cadir örtûsu (Barsgän lehçesi).

ang néûg . Terniz olan bir sey.
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ermag än

angläd l.
qov anglàdi: 0, kuzuyU1~ btr sqi de olabilirl iQdi? etti.

ol yarmdqlgang/adl: 0, parann en iyisni tcceo. Herhangi bir seyin en iyisini seçmeyt

anlatrnak için de bu sözc ök kullamhr.

anglar, anglàmdq.

anghq . Temizlik; anhk.

armd r.
er annd.!: Adam Y'kandl; er armdl:Adam tUy dókUaJ rMddelefIe etelderini 1Jr~ etn

annür, annmdq

anq . Irmak; ark; nehir. Su atasozünde de geçcr ,

agïlda ogldq rugsa anqda 011ênër: Agllda 09lakocösenehirde otu biter. Bu atasöaa "y a

samsal ihtiyaçlar için kaygl duyma ma'yi ögrnlemek için kullaruhr.

an qlandr.
SÜW anqlandl: Su )d açtJ, ai:: yapb. Suyun yerde yarlar ve hendekter açmasuu

anlatmak için de kullaruur.

anqlanur, arrqlanmàq.

an qhg .

anqllgy?r: I lzerooe arldar clanyer.

an s. Ans (erts).

an~ arqdg:~ argaç.

ansd r.
oldrçkki an~1I: OnIarbirt:lW'ni eoetn,

an~ûr, ansmdq.

antgän .
ol ki~i ol langanlgdn: 0 eoem hef zetren buQday Ib.~~ka bir ~y de olabilirl aytklar.

ao U I.

allang an!tl: 0,~ lbasb bIr sryi de olabilirl~.

anrur, antmdq.
d lpZl anUl: 0, kuzuyU~ etti. Bir çocugun sunner edîlmesin i anlatmak için de

kullarulu . Aym [gems zaman ve eylemlik] biçirnlere sahiptir.

arju . Çakal- ikt ekJemleme noktast arasmdak i ze'yle (j). lnsanlar bir seym etrafm

da roplandrklan zaman ki~i arjulayu turdl deni r; bu. ~çal<aIann bi" insalllyemeI<çil top

lamldIan gb hal: orun etrafJnda topIar\(iI . dernektir.

armagän . Basanh btr seferden d önen bîrisinin yakmlanna verdigt hediye, ödul

(Oguz lehcest). yarmagdn btctnunde bir degtstk sesletimi vardir ve bu kullarurn

daha dogrudu r [bkz. amuç].
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armut

armut . Armut.

armut land r.

yrgaçarmudandl:Agaç armutJand .

armutlanur. armutlanmdq.

arpa . Arpa . Su atasözunde de geçer,

arpasiZ al Q$umds, arqasIZaIp çengSlyUmas:Arpasazat k~maz, ö'ka.'iz~rt:~ eeee

namaz. Bu aras özu karsihkh yardun lasmayi ögutlemek için kullamhr.

a rpe gan . Arp aya benzer btr bit ki: basegt vardtr, ama tane vermez.

arp ál ëd r.

01 a rm arpd/ddl:0, atn ëJl"PC'Yia teseo.

arpdlär, arpdldmäq.

erpa landr .

al arpalandl: At lbaskabir ~y de obbilirl arpaLandi.

arpdlanu r, arpalanmáq

a rq. Drskr.

remür arql : DemirartIt;l1

a rqa. Sm; arka.

arqa . Sikmnh an larda vardun eden kisi.

Su atasözunde de geçer.

arqdslZ er (erig slyli mds:Arkasiz yigit dövü$Ü eezararrez.

arqä d s. ol amg ewin arqddl: 0, orun evÎ ar~ oece oIdJ g.mu~nó.iQü ~ arad (Oguz

lehcesf).

olam qargddl arqdd/: 0, OM lanet etti; ~nu saw döktû. Bu yalmzca ikili bi r

ifade olarak ku llaruldigmda bu an larm tasir, tek basma asla tasunaz. arqädr SÖZ

cugü "övrne, oe et rne" anlamma gelen a lq l ~ söeccgcnden tu reulm tsur. Sózcu

gannn kök-anlarru -iyilik- anlaur , qargadr; lanetledi sözcûguyle bitlikte çok fazla

kullamldigr tem "k ótû luk" anlanr bale gelmisrit . Burad aki re (r), /dm'dan CO dó

nusm üstc r: upk r Rabbin su ayeunde oldugu gtbt : eeennehum bûnydnûn mersûs
r., kenctlcnmls btnalar gibi ..." [K. 61 :4]) - degi$ik bit oku nus melsns'tur.

arqd r. arqd rmdq. ....

arq äg. Argac [bel, hall, kilim gibi seyler dokunu rken. enlemesme anlan iplik -cnl.

arqala n d r.

01meni arqalandl:°beni erkabildi, oesteeç çöroû.

o/ Idgm arqalandl:O,arkasn daQa veró.

arqalanur, arqa/anmdq.

arqár. Boynuzu ndan biçak sapl yapilan dtst dag keç isi.
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ars l àn

arqasn.

olamg birleyuk arq~tl: 0 ,0IUlIa y(j:U ~mak: lÇil omuzQI'l"I.1Za verd.

arqa~ür, arqa~maq .

arqlçaq. Haem egan kosestnden d ökal mestnt saglayan bir araç. sukurca'ya (bir tut

káse ] benzer ve bir agn vardar. .

arql~ . Kerven. Su atas özünde de gecer.

ymlq yçr sdwm anp~ kçldunlr: Uzak yeri'l Mberi'li kervM getirir . Bu [anlam olarak l vc

ya'Uke bi1-ahbdri men lem tUztvvide (-sana erzak~ kimseden habefler ge le

ee k") ifadesine benzer .

arql~ . Uzak bir ülkedeki birine yollanmrs (milrse!) kimseye veulen ad.

amg arql~ kt/di: 0'U1 habercisi (rtS lil ) geldi . Bu sözcük risdle (mesajJ anlamma da

gclir.

arq uçr. Iki k~i arasmda araci clan : evliliklerde dun ürler arasmda gid ip gelen

kim.se (r~ûl) .

arqun. Yaban aygm tle eveil kisragm ctfrlesmesmden olan at. En h lZ11 yans an di r.

a rqun . "Gelecek yrl" anlammda kullamlau hir sözcük.

arqun /:;;: ceecee Y'II.

arquq.

arquq ki~i : Die kafahkJnse .

arquq. lki duvar ya da iki sü run arastndaki tahta engel.

arquqland r.

er arquqland/:Adam m tçlbketti.

arquqlanur, arquqlanmaq.

arra. ldrar. Erkek csegi önayaklanru kaldm p dtst esegm sm ma koymasi ve cinsel

Iltskinln gerceklcsmest için tesvtk etmek amacryla bu söz kullaruhr: esek ayak

lanrn kaldi rana kadar iki ya da ïiç kez böyle bagmhr. Bu söecak Arapçaya da

uygundur, uitekim Arepça ene "ceser »~iye giflTlel<:~ demeknr.

arng.

arng nën: Pek terniZ nesne. r'mn katmerlenmesi pe ktsrtrme içindir.

a rsal.

arsal saç:KlZia çala n seç.

arsahq Hem erkek, hem di~i özellikleri tasryan hayvan

arsiqu

er arslqli:Adam aldandl .

arslqar, anlqmdq.

ars l àn. Aslan . Hanlara de hu unvan ven hr. Su atasózunde de geçer ,
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,,'
alfn arslàn tutdr, hüçin slçgan tutmds: I-lileyle esen tutulur, güçle sçen tutulrraz. Bu atasö

zû insanlara, ielerinde mahir çózûmler bulmalan ve rorlugu birakmalanm
ögurlemek için kullamhr.

ar t. Dagdaki geçit.

Su atasözûnde de geçer,

crmcgtike qik art bolar: remtee esikda9daki geçitgibi gelir.

art saç. Ensedeki saç. Nitekim art, "boyun" demektir.

art ädr .

artddl neng: Nesne bozu ldu.

artar, arwmaq.

art äq .

artaq neng: Bozulrnus resne.

artasdr.

yalnguq için arta~dl: lrsanar birbirinin ahlaklnlbozdu. Büyük mikt tudaki bir seytn tama

men bozulmasim anlatmak için de bu sózcük kullamhr.

arta~ar, arta~mdq.

art atn.

01 artattl nengni: 0, bir ~eyi bozdu.

ar/aWr, artatmaq.

arng . Kadtn mintam; korse .

arng. Hayvamn ustüne konan ve birbirini denge1eyen karsthkh iki yûkten biri.

arnldr [Hayvarun üzerine aru g'lann ya da herhangt bir scytn dengeli clarak yuk-
lenrnesi. ]

erat éze artsidi. Adam atm ûzerine (denge1i bir biçimde) artJldl.

tagdre$ytk áze arUldl: Çwal [ba~b bir sey de olabiltr] ~~in ozerre (dengeli b r biçirnde)

artJldl (yliklendi).

artl1ür, artIlmaq

arundr.

erarçïsm artmdi :Adam heybesini [baska bir ~yi de olabtltr ] yukledi.

artmur, artmmaq.

arusdi.

01 manga arçiarusds: 0, heybeyi (hayvenaj-yüldernekte bana verom etti.

artl$Ur, art/$maq. Bu iste rekaber etmeyi anlarmak için de bu sözcuk kullanthr.

ar tl ád r

ol am art/aeL: 0, onun boynunun ereesne tokat etu

art/ar, art!amäq.

152



a rw ädr

arm.
artll nin]:: Nesne etn.

amgtytgUs; artll: 0"ul1cabu'"ga5l bûyUdU - bu . kendini begenmisligt ima eden bir

deyimdir.

artdr, ar!mdq.

artuç . Ardic. Kdsgar'da bu adi tasiyan iki k öyvardtr.

art uçland r.

/dg artuçlandl:DagarliçlaodJ, erco Mt1J.

ar!Uçlanll r, arlllçlanmdq.

artuq. Aruk, fazla (ziyddt').

artuqiandt.

a artllqland/:Adam~nya gitti .

artuqlanur. artuqJanmdq.

arturdr

Onyarmaq'uzt'brr arturdl: On paraya bir para daha eaeo.

aarturdi :Adamsnn~. Su donlukte de kullamhr,

(TutsakoIm~ bir beyi anta tryor)

ktldi beru arturu Bizeteseo (kalabahkbi"0'dUyIa) geIdi

bçrdi çlin m uriî ûstïre iri SI..f"O..I~ ka)t>etb)

mllnda qa1IP olturu Bu"~ otmnelYa kaldI

bukri bolllpûn baUr BeIi bl,jk(j:; oIdu.

arturûr; arlllrmdq.

arübát. Demirhind r.

ar üdun . Boya.

arumdü n . bkz . arudün .

aruq turuq . Kd~gar He f t'rgdna arasmda bir dag,geçtdtntn adi.

aruq . Siska, zaytf, crhz (Ogua ve Qlfçàq tehcelen ).

aruq er: Yorgun eoem.

aruqlád t. Hdqdnllehçesinde "uyumak" anlammda kullamhr. "ï orgunluktan dmlen

di" k ók-anlarmna sahipu r

b<g aruqlddl : Bey yorgurkiktan dinlendi.

aruqldr. aruqldmdq.

aru qluq Yorgunluk.

arw ád r

qdm alW IS alWdd,: saman lkam] büy(i yeptr .

arwdr, arwdmdq.
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arwaldr

arwald r.

arwl~ arwaldl: BlryU yapIdI .

arwalur, arwalmdq.

arwasd r.

qdmldr qamug arw<l$dl : $MMnIar Jka mla.rJbüyûliJsözeemnkiandl.

Kern göalere kars i okunan buyulû söale r için de bu sözcük kullamhr.

arwasur, arwapndq_

arwuz . Erk ek adr.

äs. Ennin hayvam ; as. ze'h (z) biçimin (:1z) degtsik seslenmi.

Bu, can yelere ver üen btr ad olarak da kul lamhr .

äsdl,

ol et dsd,: 0 , (kancaya) e t lbaska brr* yde olabilir! ast!

Asilan ya da çarnuha gertlen btrtn t artlatmak için de bu sözcük kul lamhr.

asd r, asmdq

ashndr.

as/mdl nêng: Br~, bir~taklId .

aslmuf, aslmmàq.

aSlg. Kazanç, fayda.

asrghg .

a.sIgJlg 1$: YOCM~.

asild r

blr nt'ng blrke asl1d,:Sir*Y, bir$l?)'e a5IId;.

aSllur, GSllmàq.

asrttqu .

asJrtqu er:Zeki eoem.

asrsdr.

ol manga el aSlsdl: 0, (kancaya) e t asmakta be-a YiYdm etn

a51$Ûr, asJ$ml2q.

as ra . ~Alt , as.a&lManlamma gelen btr tlgec.

asrusd r.

~ ', ki er asru$d, : lId adam, kimindahaçok hilP$Jracaçjlrll gërmek içinha~rdl.

aSfll$ur, asru$mdq.

ast. Soka klar, yollar ( Çtg dlehcest).

asun . ~A$agJ.M anlamma gelen bir ilgeç. Bu kaba bir sözcakt ür: bo zulmarms (jasrh)
bi çimi al tm'drr ,

"4



as lädr

asturd r.

oler asturdl: 0 , biradarnr IWska birtm de olabiliTI asbrdl ya da ça rmlha gerdirci.

01 et asturdl: 0 , e t IWska bir ~y de olabilir] eswo .

astu ru r, est urmdq.

asurdr

er asurdl: Adam ~d1.

asrur, asunnciq.

as urg än.

bu er 01 telim asurgdn: Bu,çok hawanbir eoemor.

asurtgu .

asurtgu ot~ ot.

äs. Yemek. as.

ä~ . Bir kabm onanlrrus kisrm.

ayaq a~la : Kab! ooar.

as äd r.

er a~ a~ch: Adam yemek yed. Háqánl Turkln i hu sözcugu soylu la r ion kullar ur:
dtger Turkier aynm yapmaksum herkes için bu söecagu sarf eder ve hu
kullamm kural uyanncadrr.

ajidr, a~èimQq .

asaq . Dag eregi (Oguz lehçesi ).

esam.
ol manga d~ asem:o.ceoeveree yedi'di. Tilrklcrin cogu bu sözcega hakanlann ve
soylulann yemegt için kulla mr: anca k Oguzlar herkes için sarf ed er.

~fur, a;;atmdq. Oguzlar [bu konuda] kural r takip eder.

asbä r. 5aman ve kepcgm islat rlarak kansunlmasiyla yap rlan bir at ycmi.

äsd r.

ol ldg t1$dI: 0, dêIQi [~biT ~yi de obbihrl ~.

~r, a~màq .

asgmdr.

tei;; ajigmdl: ras ~Indi. Sen olan herhangt bir seytn asm masrru anlatma k için bu

sozcuk ku llamh r.

~gmur, ~gmmdq.

astcën . Çin'e gtden yol üzertnde bir konaklama yen clan kentin ad i.

a~lädl-

olayaq a~ladl: 0, kabl loo~ka bir~ de obbilirl o-ero.

a~ldr , a~l dmäq.
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a~la ldl

as laldt.

ayaqa~laldl: Kaponanldr.

a~lalur, a~la1maq.

aslam.

01 ayaq~lalt1: 0, kab! onertn .

a}latur, a~latmaq.

ashq. Asevi: mutfak. Oguzlar"buÇ)dayna ashq der.

asnu. "Önce, evvel'' anlanuna gelen bir ügec.

menandan usnu ke/dim: Ben oroen örce ge ldim.

asruldt.

yuk «rrrm a~ruldl: YO kgeçitten [ba~ka bir yerden de olabilir[ a~lnldl .

a~ru1ur, a~ru1mdq.

ass ädr .

ol art a~sadl: 0 , dag geç idini geçmeye la~mayal niyetlendi ve bunu erasec. Birinin yemek

arzulamasuu anlatmak için de bu sözcûk ku llamhr.

a~dr, ~sdmdq.

assatu.

ol ani a~sattl: 0, ona yemek arzulattl.

a~satur, a~satmaq .

astal .

a~tal ogul: Ki~nin sonuncu [ya~l lllk çaQlanndadoÇ)an] çccuçu.

as u . KUIl toprak ; asiboyasi yapmak için kullamhr.

asundr.

01 mendin a~undl: 0, öera qeçti.

esunur, a~unmdq.

asuq . lnsanm ayak btleginde bulunan kemiklerden biri.

asuqlädt .

01 am a~uqlddl: 0, onun a~lk kerréqlne vurdu.

a;;uqldr, ~uqldmdq.

asuqn.

olewke a~uqtl: O,evini özledi. Bit seyi özleyen, bir seye daskan olan herhangt biri

için de bu sözcûk kullamlu.

a~uqdr, a~uqmäq.

al. Ad (ism) .

al. Unvan (lakab) .

bçg angar at bërdi: Bey era unvan verdi. "l-lelkm seïrne de atlIg [rede sahip olën"] denlr.
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at l~

at. At - d if (a) i~ba "hdlr [kalm ûnlü - vcztn gerekurdtgt için sözccge bir yazac

ekleyerek ya da yazaCi egerek uzatrnak]. Su atasözunde de geçer ,

qû~ qanalm er alm:~ (hedefi1e) kMadfyIa, er lIt1yia (uIa$I").

ara . Baba. Hoten ve Kt'nçik haik, ata'ya hata der.

a ta s äg ün . Hekim.

ataç. Büyuk bir adammts gibi davranan kûçû k cocuga ataç ogal dcnir.

a räd r.

on angar dl afdd,: 0 , ara lJ'Nill'l vero. Ad verilmesini artlatmak için 'de hu sózcuk

kullaruhr.

atdr, atdmdq.

atan . tgdrs edtlmts deve. Su atasözünd e de geçer,

alanytihi~ balsa a(q<1 cz komur: lQdi$ ed~~ devenin y\jiJ yemek cee. ece al gör(nir.

a ranland r

er atanland,:Adam~~ deve sat\l)j oIdu .

atan!anur, atanlanmdq.

at an h g.

atanllg er:~ edJmi$oe-es clan kimse.

atäqt . "Babacrgrm" anlamtna gelen ve sevgt bildiren brr sózcü k.

a tgaq . Safra. Sart çiçekleri clan bir bitkiyc de atgaq denir. Korkudan sara ran bir

ynz de huna benzetilir.

atga rd r.

olmini atgard,:0 , b.5laatll l~ka bir~~ de obbllirl binmet:te yardm etti.

atgarur, algarmdq .

auldr .

oqat/ldl :Okatso.
atilur, aulmdq.

çççikagt.1 aliJd, : Tom.x~ 4ÇIdI. Her tûrlû ctcek veya tomurcugu ya da b öraoden

aynlnuclan açrlan herhangt bir SCyi anlatmak için hu sózcü k kullamhr.

an rn.

enm er : Iyietc clan adam;~l .

annçu.

atmçu ntng: AbWIbi'"~y.

aund r.

ol oq atmdl: 0, ok atlyormusgibi görûndu.

almû r, atmnuiq .

ans Ans: karsrhkh atrna.
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arts

aus Bir erkek adi.

ensdr .

ol menig birle oq all~dl: 0, ok atma kenusoroe benimle yan~tL Herhangi bir seyi atmayi

anlatmak için de bu sózcûk kullamhr.

atl~ur, atl~maq.

ausgän .

01 menig bideoq atl~gdn: 0 sûrekliok atarak benirrse boy ö1ç~ür.

ant n .

tdy cruu: Tey, at olarak kabul edildi. Bu [anlam olarak] Arapçadaki fûttiyata'!-cilriye ey
'uddet mine'l-fetdydt ("Kiz bir keen olarak kabul edildi") tfadestne benzer. Su atasözûnde

de geçer ,

tdy atltsa af nnur, ogül eredse ata tmur:Tayvetsese at dinlenir, «Jul yetl~rse baba dinlenir.

Su dizelerde de ku llamlrmstir,

tegur menig sdWlmm bi/gëleke dy

tmurqah atltsa qlsraq sam tdy

I-ley,sóaörröbilgelere ersts

KJsraglnta)'l at oIursa, wak dinlenir

aua. Suyun ild yam arasindekt dar toprak parçasl

aualadr .

er y~rin allz/adl: Adam (ekmek için) tcoeöne ark ëçtr,bent yepn.

atlzldr, atlzldmaq.

analandr .

yçr auzlandc topeçe (ekilmek için) arklar açildL

atlzlanur, atlzlanmdq.
atl ûdr.

ol at atladl: 0 , ate bindi. Su donlukte de kullamhr,

(Barnn anlabyor)

yllql jczm çaenur Hayvarllar beneroe geli?ir

otlap anm etlenur ... Bu zerran otlayarak etlenir

bçgler senntz atlanilr Beyier binecel< semiz euer bulur

sewnilp ógur lsn~ur (~nn ilk ~retleriyle) sÜ/"Üler fle$€ ccerve birbirini ISlnr

atldr, atldmdq.

atl andl.

er atlandl: Adamete bindi.

01 tdgqa atlandl: 0 daga ÇlkIJ (Oguz lehcest). Herhangt bir seye urrnanmayi
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awrlqu

anlatmak için de bu sözcuk kullamhr.

atlanur, arlanmclq.

athg .

afliger: AU eeen.

a rs ädr .

01oq als(uk 0 , ok loo$ka bir $Cr de olabthr]atmak steo.

ctsdr, atsämdq.

aru .

er oqasu: Adam ok [baska brr ~y do: ob bilirJ etu: tang alti: ~fak sóktû ; ei om ntngni:°
adam bir~yi etn.

a/ar, atmaq.

atturdr.

ol oqallurdl:0 , okun atiTlasn erreetti. He rhangt bir seym aulmasun anlatmak için

de bu sözcûk kullamhr.

auurur, auurmdq .

äva n . Agaclar (Sayram lehçesi; bu kent Siptnctîb olarak bilmir).

avut. "Avuç'" anlamma gelen a4ut'un degistk seslenmi.

äw . Av.

bt-,.g awqa ( Iqtl: Bey iMJ~.

awa . -AC!" bildrren bit tlgeç: Arapçadakt vavaylt üadesme tekab ül eder. tnsan bir

scye eek c aülürse awa awa diye inter.

aw äl äd r.

arogtCgIc kiSi awdIddl: On..n yatW"lOêl hal<. çececevre tcceoc.

Bu sózcuk özellikle toplumsa l kansikhgi artlatmak için kullamh r. Diger durum

larda awdr dentr.

awà/dr, awdldmdq.

awdl.

kÖriill(ke kiSi awdl: HaIkonu~ içi'1 bi~ et1afn1 sec.

ewdr, awl11i1q.

äwdl.

allgar kiSi àwdl:~Jk 0fUl yö'lKlda topLerO: .

dwdr, awmaq.

aWlçga . Ihtiyar adam.

awrlqu . KmI rneyvelert clan , meyvesmtn nektan t utm äç'tn suyuna kaulan bir ageç.

Kabogundan yapilan ilaç góz tluhabimn ledavis inde kullaru lir . Aym zamanda

kumas boyamak için de kullamhr.
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awinç

awmç. Bir seyle yakmhk ya da teklifsizlik içinde olma.

manga awmdl: 0 , beneal~b

awmç. Bir seylc yekmhk ya da teklifsizlik içinde olma. [Ana madde olarak bu söz
cük, sözlükte iki kez yer almaktadrr -cnl

awmçu .

awmçu neng: Kendisinden hez allnan, a~na olunan bir sev. Eu nedenle cariyelere awm çu

denir.

awmdr

01 manga aWlIull: 0, benecostee oavrero

awnur, rnvmmdq.

awlädr.

bçgaw awladl: Bey avevlaor; angar hj~i awlädJ: Haik onun etrafinda topteren.

awlär, awlämäq.

awlaldr.

hcyih awlaldl : Yaban hayvëru eveoo. Su dtaelerde de kullaruhr ,

awlalur bzum amgtüzmga

cm/dür hbzüm amg Wzmga

Gónlum onun güzell©iyleavlanlf

Gözum onun ayaGlnlntozuyla f).1fe;;ir

aw/aluraw/almäq.

äwlandr.

er ozinge awlandl: Adam kendisi için ve kendi kendine avlandl.

awlanur, awlanmaq.

awlasdr.

ki~i awla~dl: Haik birsey için topla ndt.

awla~ür, awl~maq.

awlarn.

01 manga IWlq awlatll:°benedi~ karaca [ba~ka biT~ey deolabihr]evetn

awlatur, awlatmäq .

awr üzi . Kansik ytyecek: orn êgin bugdey ve arpa ununun kansrmlarak pistrilmest.

awujgün . Den sepilemekte ku llamlau akasya yapraklan

awu rta. bkz. tuumdr.

awus. Mum (Bulger lehçesi).

awya. Ayva. Degistk seslctim [kurala uygun biçim aywa olmahdir, ama özgün me

tinden bir sekildc kaybolmustur -çn ] .
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aya yersga

J axs ád r

at axsadl: At [baska biT y-y de ob bilir] eksec, topeüeoi.

axsiir, exsdmdq

axsaq. bkz. bcxsaq.

axsà q Top~
axsam

ol om axsattl: 0, ooueesem.

axsatur, axsatmaq.

~xsulÎg .

axsung er: G:.IiItU paU"à ÇJkaran.~vgaeden serros euëm. Baska bir lehçedekt degtsik

sesleumt (!XSum'dur.

axsam. Aksam: gunbaunu zamaru.

ax tard t.

er td$lg oxiorà: Adamta~~

tilpi 'ylgdÇlg axtardl: Tipi eçec devirdi. Bir ~yi tets çevt ren herhangt bir seyt anlat

mak için kullamhr. hl (x) gayn'dan Cg) dönusmûstûr laglardiJ. upkr [Arapcada]

hatrdr ya da gaddàr (~hatO veya humdru'n-nds vc gumdruhum (~1OSiJ1 kaIabal'9~)

denmesi gibi

ol yç" axtarde 0 tccreç sörc ü

axtarur, llXtarmaq.

ay_ Ay.

r61un dy: ()oUlay.

áy. Ay [OIUZ genluk zaman dilimi].

Su dizclerde de kullarult r.

ql;;(ja cnun helscqall qutlugydy

Illn kiln heçe alqmûr ódleg bile dy

~ içil~çese de hJti.J yaz

aece gljndüz qeçerektUkenir zerrenie ;ry

Ytlm on iki bólümûnden her birine ay denmestrun nedent, bu sore ntn aym bir

gccistylc ölçûlmesidi r. Su ntasozundc de geçer ,

ay IQ/ûn boIsa clgin imltmts: Ay dolunoldJgunda de gösterilmez - çunku gczu olan

berkes onu g örebilir. Bu atasöz ü sorunun apaçtk ortada oldugu her konu

baglammda kullamlabthr.

oly köl. uc yakmmda bir yeT adt.

ar a. Aya: avuç içi.

aya yersgu. Yarasa (çr gnlehcest). Bazrlan yarasa der.
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eyädr

ay ädi .

ol tómn ayadl: 0, giysisini [baska bir ~eyi de obbilir l ko rudo.

xdn angar ayagayddl: Han ona unven verdi.

aydr, ayamàq.

ayäg. Unvan (1áhab) .

Su dtzelerde de kul laruhr,

qo,jgll manga aqf!lq bolsunmanga ayàga

I,jFJl ment loql~qa yöwgil manga ulaga

Beni bnek, selek lik (ózveri) benim ta krna aorn olsun

Beni sevesa yo lla, tere at vardrn yep

ay älädi .

qrz ayalàdl: Krz elîennin avesru birbirine vurdu lel çrrptJl·

ayalar, ayàlàmàq.
ayaq. Kap kacak. Oguzlar bu s özcogc bilmee. onlar bu gibi seylere çanaq der.

ayaq . Ayak. dal'h biçimin [adaq] degtstk sesleumt .

ayäs.

ayas hoh: serree qó k. Kólelere (memlûh), yuzlertnm parlakhgi bu na benzetilerek

ayas denir.

ayglr. bkz . aggu .

aydr .

olmanga sóz aydl: 0 banasözsoyedi.

ayar, aymàq.

aydnig Ay l$lgl.

ap g. Ayr. Oguz, Qrfçäq ve Yagma lehçelerinde adrg yerine kullarnlan s ózcûk.

aYlg. Arapçadaki [ovme eylemi] »r'me'ye ve [kotûlûme eylemi] bi'se'ye tek ab ül eden

bir ilgeç.

'.ay!g edga: Ne iyi (sev): aylg yawuz neng: Ne kötü sev. Bu tlgec "iyi [ve kótü ] olan"

seyler için bir pekisririci olarak kullaruhr.

ayrld r.

angar söz ayJ1dl: OnaSOl roylend"C

aYllur, aYllmaq.

aYlq. S6z; vaat .

amgmanga aylql bar: Onun bema $ÓlÜ var.

ayttgän .

, olhisi ol telim sözaytlgan: °çok fazla soru soran biradamdrr.
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azaq

aylttt.

01 manga söz aylttl: 0 bere söz soou.

Oguzlar men angdr sbz aylttlm: Ben era SÖl söyledim der - bu, kurala uygu n

degtldtr.

aytUr, aYltmaq.
ayla . "Böylece, bu suretle" (Oguz lehçesi) .

aylaqJ1g11: Myteyap.

ayloq ayloq. Bö yle böyle (Oguz lehçesi).

ayperîg.

aypang er: Kei adam (Çigil lehçesO. "-

ayrän . Ayran.

aynq. Aynkotu Türklerbuna adriq der. Oguzlar ld'yi] y'ye dönastü rc r.

ayn~dl.

oldr çkki ayn~dl : Onlar birbirinden <J}11Idl.

ayn~ur, ayn~mdq - zel'h biçimin [a4n$dtl deg)~ik sesletimi.

ayru . "Degilse" anlanuna gelen bir ilgeç.

mum tllemesf sen ayrunekerek:Bunudilemiyorséln,ba~ka ne istersin?

ayruq . "Baska (gayrr anlarrunda kullarulan sözcügün [adruq] degistk sesleumt

(Oguz lehçesi).

ayttg. "Bit ki5inin saghgml , sihhauni sormak" için kullamlan ayus'm degisik

seslen mt.

aynld i.

soz aytlldl: 56z (ba~k3 bir seydeolabihr! oroeo soruldu.

aytl1ur, aytrlmdq.

ayundr .
01sózaytrndl: 56zsormay kendi özer oe aidl.

aytmur, aytrnmdq.
eyus. lki kismin ka rsihkh olarak birbirler inin 53g1lg101, sihhatiui se rmast.

ayturdt .

ol manga soz ayturdl:0 bens.sózs6yletti.

ayturnr, aytunnàq.

äa .

dZ neng: Miktar oIarak ez oIan bir~y.

äa . Ermin hayvam: as.
Bozu lmatrus (fasfh) olan sln'h biçimin [äs] degistk sesletimi.

azaq . Oguz beyleri arasmdaki bir sefin adr.
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äed r.

ol)lOl dzdl:0, yelu~.

azdr. azmäq.

aeg än. bkz. qazgän.

3Zlg. Her t ürlu ha yvanm andtst.

angl ädr.

ronguz a/lg aZlglddl: Domuz. at! aZlladi (aZld~ ~np yaraool)

men tonguZI1I ILZlgladlm: Ben domuz.un~ vcmm. lki yanda azidtst bulunan

beren yirncr hayvanlar için bu sözcuk kullam hr.

az-,gldr. QZlgldmdq.

anghg.

av ghg at~~ at. Azldi$i çtkan ba ten hayvanlar için kull amltr.

aarld i

yól azlldl: Yd mnd.

azllur , aZl!mdq.

az îtgän.

ol hi~i 01 yöldan azflgdn: 0 ksrse, haHa hep yoIdan ç*anrtyoIukaybetttt ].

az rt n.

ol angaryölazJl fl: 0 , onayoIur'tJWtll fyOO ka)tlett:irdij.

aZltur , aZltmdq.

är la nd r.

ti hu yarmdqlg cizlandl: 0 , bIJ piYi'V"Wl ez oIduQlnJ d~ndii. Baska seyler için de

kuJlam labihr .

azlanur, dzianmaq

az ma. Yumurtabklanmn denst kestldt gt için ctnsel bitlesmede bulunamayan koe.

a zu . Iki sey aräs mda seçtrn yapma}'l an lau rken kullamlau brr sözce.

liZumyçgilezu qdgûn yÇgH : YaüzUmya oe ka'lUnye. Bu sózcûk çogu kez soru sormak

için kullamhr: helir mû sen azu barir mu sen: Gei' rrisi1,)'Oksa gidef rrisi11

azuq.

azuq iiq : Neredeo gekjgi ve kiminattJg belli CllrT"layan ok.

azu q

arucmunuq· «ecen.yoldanÇIKar].

az uq, Azrk, eraa k. Su atas özünde"de geçer,

sartnig (-nmg I?]) azuql angholsa yol ûzey~r: TûccalnazJ9I teniz cee,yoI üzerinde ver. Bu

atasözü ha kh cldugunu iddia eden. ama bun u ispa rlamasr gerek ince kaçan

kimseler tem s öylen tr.
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ae uqland r.

er azuqlandl: Adam aZlk sahibi oIdu.

azuqlanur, azuqlanmdq.

azuqlug.

azuqlug er.AIJI:.I ceo eoen.
Su atasözunde de gecer.

azuqlug armds: AzIfJ een adamyoruImaz (çin:u gUçllKü"ve iyi besIerW).

azuq luq . Erzak olarak hazulanan sey.

•
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baç äq. Hrristiyan orucu.

badal ar t. Uç He Barsgán arasmdaki bir dag gecidt..

badar badar .

baJar baJar yügtlrdi: 0 patJrtJyla jbóylesi birsesçlkaracak biçimdej kostu.

badg ädr .

01 amgadäqm badgadl: 0 (gür~irken) onun aya~lnl çelrne t etb. bagd àdi biçirninde bir
degisik ses!etimi vardir: g öcösme söz konusudur.

badgar, badgamàq.

badl.

olatlgbadl: O/ab [baska bir $eyi de olabtlir] bagladL Bir iple baglanen ya da tunurulan

herhangt btr seyi anlatmak için de hu sozcü k kullamhr.

bàr, bämaq.

badrç liq .

badlÇ/lq Ylgaç: Üzüm esrreenoa çardakyapmak içinkullanllan eçeç,

bad ruq. Bir erkek adi .

bad ram. Halkm hep birlik tc yasad igi sevtnc ve eglence hali. Toprak çiçeklerle

bezendtgr zaman badram y{r: latif to prak demr. Bu sözccg ün kóke nini

bilmiyoru m; ancak bunu Farsllerin agzmdan da tsmtm. Bununla birlikte
Oguz!ar "~nl ik, pen günü"ne bayram der; çunkû bu gun sevinç ve eglence

günüdür. Oguzlar'm ahskanhgma uygun olarak zei Cd), ye (y) cevrtlmtsttr. Eu

açidan bakildigmda bu sozcügün özgün dile ait bir sözcuk oldugu söylenebihr.

bag. Üzüm bagi.

bag . Odun ya da benzer ~eylèhn bir demeti.

otung bagJ: Bir bagodun.

bagd ädr

01 amgarJaqm bagdadl: °(güre~irken) onun ayaglnlçelme teen.

bagdar, bagdamaq.

begdetu.

ol amgadaqm bagdaltl: 0, (güre$irken)onun ayaglna çelme te kn resn u emretti.

bagdatur, bagdatmäq.

bagrr . Ctger : bagn o"ö rrseve boyun egmeyen kimse"ye bedak baglrhg: ciqeri büyük denir.

ya bagn: Yëym ortes [tutulan yeri).
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baglatum

bagrrçaq. Esek semen.

bagrrdaq. Kadm giysisinin ast bölümü.

baglrladl.
ol anr bagJrlddr: 0, onunbaÇjnna vurdu; 01 yasm bagtrladr.: 0 , yeymtutulan yeriniorero

baglrlar, bag;rldmaq.

bagrrlandr.
qàrl baglrlandl: Kan ektr ve pihtJla~tJ. Yogurdun kanlasmasim anlatmak için de bu

sözcck kullamhr .

baglr!anur, baglrlanmaq.

bagulaq. Çóltavugu

baguhg.
bagzrhg er: Kimseye boyun e\)meyen eoarn. Bu , anlam olarak, Arapçadaki inna
lenahnQ a'zam ekbaden mine'/-ibi! ("gerçekte biz ceveieroen daha yûrekliylzdir") Ifadestne

benzer.

bagr rs ädr.

er baglrsàdl: Adamln een cqer istedi.

baglnar, baglrsamaq.

bagi rsaq

baglrsaq ki~i: $elkatJi, iyi kalpli~.

bagirsuq. Bagirsak.
be grs . Kol, baca k ya da parmaklann eklem yerlerini anlatmak için kullaruhr; karrus

ya da gene1 olarak tüm sazhk bitkilerin bogumlanm ima etmek için de bu s öz

cûk kullamlabilir [bkz. bogun].

begi slädr.

01 manga at bagl~ladl: °tere bir at [baska bir sey deolabilir] hediye etn.

bagl~lar, bagl~lamdq .

begl ädi.

olotung bag/adl:°ecusen lba:;ka birseyleri de olabilir) 00\)1001.

bagliir, bagldmdq.

baglandt.
otung bag/andl: OdunbaÇjlandl; er ózinge otung baglandl: Ada m kenest için odun OO\)ladl.

baglanur, baglanmaq.
qoy baglandl: Koyun ibaska bir sey de olabilir] baÇJlandl.

beglatnm.

angar otung baglawm: Ona odun Iba:;ka bir scy deolabllir] ba\)latb m.

baglata r men, baglatmaq [bkz. boglatum].
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Yaka)'l sece buluyor (yararn seraeek bezi sizde bulurum)

Dünya pusu kurmu~ (Zaman beni ~namalanrun klskacrnaaid!)

Onu yaralarrN$ (ve beni yaraladl)

lIaç,çere araYlP
..

bagna

bagna . Merdivenin btr basamagi

bagram.

bagram qum: Kum tecesi, kumu l (reml dli'c-cûbeyl). Kd~gar ile Yarkend aresindekt

kumluk araziye bagramqûm! denir.

bagnqn .

açerbagnqt!: Aç adamln midesi kerr unaya~~b.

bal. Bal. Suvar. QIfÇàq ve Oguz lehcelennde kullaruhr. Dtger Turk/er huna an yag!
der. Su dïzelerde de kullamlrr,

bardi sanga yek otm iutupbal

barçm keç},iben tt;lwe ba/up qa1

Seyten bal (dünyanrntatJl.;)Il)I) sunaraksera vardl!sen in kar;-na ÇlktlJ

Ipek giysi giyerek (o r-den etkilenmi~ halde) delilik içinde kal (onun hilesini ldrek ederne)

bala . Kus yavrusu. Benzer sektlde vehst hayvanlann yavrulan için de kullamlabilir.

qu~ balas! qusmçlg, 11 txûass ox~ançlg: K~ vevusu (tüyferi çkera kader) tiksirtdirici qózûkûr, kó

pek yavrusu se oveneek bebek gibidir (ercek bu g6rünürde bOyledir büyüdü kleri zemen her

sevtersine dóner).

bala . Bir adama islerinde vardim eden kisi, çrrak. Cenellikle tanmla ilintili olarak
kullamhr.

belçiq . Camur (Oguz lehçesi).

baldrr. Dagm zirvesi; tag ba/dm olarak da kullamhr.

baldir.

baldIr ogul: üvey oöu; ba1dlr qfZ: üvey krz.

baldrr.

ba/dlf tang: IIkbahann ba;;lnda islenentene. Bu i;; için en uygun mcvsirn budur. Bcnzer

bir btctmde. gerce klesme dönemimn en basmda gerçeklesen herhangt bir sey

için de bald rr sózcug ü kullamhr. baldlf qOZ1: Doqum mevsim injn en t esooe doqen
kuzu. Bu sözc ügün dort kullaaunmda da be eb) i~ba"hdu.

baldia. Bir adamm kansram kûçük krz kardes t. Erkegin kiz kardesine baldrz
denmez , s in~gil dentr.

baldu. Balta.

b ëhg. Yarah. Su dört lûk te de kullaruhr,

(Kendi durumunu anlatJyor)

urmj~ ajun busugm

qJlml~ ambahg

cm sam angar iiltnip

sizde bu/ur yaqlg
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baqa

bahq. Batik. Su atasöz önde de geçer ,

ba/Iq suwda /Wzi ta~tm: Ba~k ma gözü osenoe . Bu al.1SÖZU bir seytn farkmdayken,

farkmda degürms gibi gorenen insanlan belirtmek Ictn söylem r.

bahq Çamur (Argu lehcesü . Oguzfarm ve Argularm brr bölcmu pn pna oe ûnhr

almayan yazaç kullamp bälq der. Aneak Türkçe'de en Iaala Ikt unlû -almayan

yazaç bir arada bulunabiltr; ArguJa r konusmade sesleri yuva rlar (rakik ).

bchq. Kale, kent. Islamtyer öncest d insiz Ipaganl kabtlele rtn lehçele rinde ve Uygur

lehçesinde kulla mhr. Buradan harekerle Uygurlarm en büyük kerulerindcn

binsine b(~ bahq: ces kent deni r. Baska bir yerlesimlertrun adi da yangl bahq' yeI'lI

eeot'ur.

bahqçm . Bahkol. bahk avlayan beyaz bir kus

bahqlandr

kOl ba/tqlandl: GóI ba!ll<la doIdu. Aym zamanda AlgU lehcestnde çamurl u yerler de

b öyle tantmlamr; benzer bir blçimde Uygur lehçestnde yaktrunda bir kale olan

ya da kalenin çevresi ne kurulan bir kent için de hu söacak kullaruhr .

ba/lq/aniir, bahqlanmaq

bahqhg

oohqhg oguz: Bail<lI nnak. Aym zamanda Argu lehcestnde çamurlu yerler için

ku llamhr.

ba hqs ädr .

er bahqsddl: Adam bahkyemek stee.

baltq,är, ballq,amäq

ba lu ba lu . Bebeklenni besikte uyunnak için kadmlann tekrarladrgi. ninnimsi bir

söz öbegt.

bulu . Argularm küçûk bir kcntinin adt

bamuq. Pamuk.

bandal . (d-kab [?] - söyle açrklanrms ur). Agactan k ürekkerntgt biçiminde çtkmn

yapan parça. Çocuklar bu parça YI soker. yakar ve geee yanan közc vurarak ctru

benzen bir oyun oynar. Bu oyundan harekerle bu parçaya ot bandä/ da demr.

bandt

q(]y bandl: Koyun ba~ndl " Bir yere baglanen he r ~y için kullarulabilir.

bdmr. oonmdq- nun (n) ldm'dan (I) d önesmcstur .

bann Bagbozumundan soma asrna çubuklannda kalan amklar (Kençëk lehçesi) .

barig.
oglän bang slgrddl: Çocukbir becee gibi aqIadI.

baqa. Korbega. Buradan hareketle kaplumbageyc mûnguz baqa deni r.
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baqá çuq

baq äçuq. baqa sözc üganu n kacahme eki alrms halidir, "kol kasi" demektir [anlam

oldukça farklilasrms url.
baqan . Pinneten yap ürms yüzuk ya da gerdanhk. altun baqan:AlM yUzuk.

baq ênaq (baq äyaq). Çifr toynakh hayvanlarda toynekleun arastudaki bosluga ya da

toynakla nn iki yamria veri len ad. Atlann toynagrum içini, ayak tabarumn orta

smda bulunan acgen biçimindeki sen parça)'l anlatmak için de bu söacak kulla

mhr.

baqanhg.

baqanllgqa4I~: H1Ilkal1~.

baqds.

ol manga baqdl:0 teoe balctJ.

baqdr, baqmdq.

baqrg . Bakma. bekis.

anlg/x.tqrgl kor: Oul~r;ft .

baqildr

y{rhe baqlldl: (BeUi bir)alan [baskabir sey declabïhr] gëzlendi.

baqllur, baqJlmdq.

beq mgtl .

r~ h{dinge baqmgd: Amelm soruo.nabalc veblnJ~ .

baqmur, baqmmdq

baqrr. Bakrr. Su atasózunde de geçer.

bdrOOqir. yöqaltan: ve ceo bab',)'OI::: aIan &/trl - ViS ceo~ l;)aQ" gibidegersizár, tunna

yanseçse alt:ingb degel1 idr. Bu atasözü yakmlan arasmda hor goral en birtnin kay

buidan som a yakmlannm asm kede rlenmest durumunda s öylemr.

baqrr. Çm'de ahsveriste kullamlan. bakirdan yapilrms para

baq rr suqrm. Mars. KlZllhgl nede niyle bakt ra benzenlmisur.

b äqird r. "

rewebdqrrd/: Deve ~Lirdü (OgU%lehçesi).

bdqlrdr, bdqmndq

baqerhg.

baqlrllg tdg:Bakd da9.
baqrrhg. Baldsdgûn yakmlanndaki bir yen n ad ï.

beqrs. Bakrs.

baqisdr .

oldrblrblrhe baql$t:k 0ri3r bi'bi1eii Ie baktr.

baqr~ur. baq l~mdq.
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bard.

baqisgän .

olki~ birlc baqISgdn ol:a ter ZêIfT1,Yli'ls<rb1~tiYtY.

baqnn .

ol a ni ewdin baqll!J:a coe (evden c:Io!)'u) biryer gösterd ve ba~ errsettr . Herhangt

bir inin belli bir yere bakmaya yönlend irilmesini artlatmak için bu s özcuk kulla

min.

baqJtu r, baqllmdq.

baql än.

baqlän qov: Genç vesemiz kuzu.

baqu . Tepe . t.

baqu rd t.

olmanga hiSi baqll. rdl: 0 befWn biTle bakr"nalTII seçeo.

baqurur, baqurmt2q.

bar . Var. Bir seyin bir yerde mevcudlyenni gosteren sózcük.

sende yarmàq bdrmu: seooe para varm!?demektir. Bunun yamu bär'dir. Bu sözcak

Arapçadaki Ieyse. Turkçede ki yóq sözcukle r min znndrr.

ba r.

baryigdc: Tórende kularlian~b1r aQaÇ.

baraq . Tuylu bir k öpek. Tu rk inanclarma göre akbaba çok çok yaslandigmde ikl

yumurta yumurûar ve ku luçkaya yatar . Yu murtalan n binnden baraq denilen hu
k öpek oker. Bu en hizh kosan ve avda en gcventhr olan k öpek to radur. Dtger

yumunadan ise bi r civciv ckar: bu , akbabamn sen yavrusudur.

baraqhg.

baraqhghiSi: Baraq benzenbk kÖP€Qieen kimse.

barça . "Tümû, hepsi" anlamma gelen bir soaeek.

barça kc/di/cr: Hepsi gekjIer . Su duelerde de kullamhr,

qoidaç!qa mingyagdq

barçabileayruq laydq

Dilenciye bin ceviz (borcum var)

HepsiyIe bi1il<tebir de (jeQnek (ver~ bere gûveMleSi içfl)

ba rç àn . Bir yer adr .

barçuq. AJrds iyäb'm kurd ugu bir kent. AJrt2siyäb burada Ncbukadnmar'm ogl u

Bijen'i hapse rmtsu .

bardr.

olewee bardl: a eve veo (gttI)

banr, barmàq.
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bang

bang.

01 bangbardl: 0 ocouoen (herhangi blr vere) gitti.

bang. Pis koken herhangi brr ~ey. tkileme olarak da kullamhr - saslg bang.
bangsädr.

01ewee bangsàdl: 0 eve [baska bir yere de olabêir ] gitmek istedi.

bangsar, bangsdmaq.

banmsmdr.

01 ewke banmsmdl: 0 eve giderm~ gibi yaptl, arre gerçektegitmedi.

banmsmur, banmsmmaq.

barmdi .

uraguttm qan barmdl: Kadmdan kançdctJ - kadin ~det eeoerres geçirdi.
barmur, barmmaq.

barmdi .

er ewhe barmdl: Adameve lbnska bir yere de olabilirl gidiyormu;; gibigörûndü.

barmür, barmmaq.

banq. Insanla ra yönelik davrams; tutum.

bçgbanql neteg: Beyin tutumu nest,

barrsdr.

o/ar brr bJrhe ban~dl: Onlarkar;;lllkll olarak birbirlerine gittiler. Bu konuda yardimlasmayi ya
da rekaber etmeyi anlatmak için de aym sözcûk kulla mhr.

ban$ür, ban$màq [bkz. kelis].
bärhg.

bàrhg er:Vanlkll adam.

barq (ew barq) . berq sözcügü hiçbir zaman yaJmz basma kullarnlmaa, ancak
ikilemeyle enlamlamr.

barq m .
•barqm ki~i : I--liçbir~yin kendisiniyoIundanallkoyamadlQlyolcu.

bar s. Bit ya da pire gibi hayvanlann tsrrmasiyla veya çrban çrkmasryla olusan vü

cuttaki herhangt bir kabani.

amgen bars bo/dl: (Sózkonusu etke~lerden bid nedeniyle) onun oerss kabardl.

bars. YHtlCI bir hayvan, pars.

bars. Turk takviminin ontki ytlmdan biri: rü rh/er oniki degisik hayvanm adim yil

[ara vermek suretiyle oniki yillik bir takvim yaramusur. Çocuklannm yaslan

m, savas tarih lerini ve daha birçok seyt birbirini izleyen bu yillar aracihgryla
heseplarlar.

Eu ge/enegin k ökeni söyledtr: Turk hakanlanndan biri, kcndt sahananndan önce
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gerçeklesmis bir savesla ilgili btlgt tster , ancak Iven rlertl savasm yap lldlgt ta

rih konusunda yamhr lar. Bunun ûzerine rebaasma da rusu. Kuru ltayda "biz hu

tarihte n3511 yamldrysa k. bizden sonra gelenler de yamlaeaklar. Öyleyse biz sim

di aylarm ve gb&Un oniki burcunun sa)'1SIn3 tekabûl eden oniki yrlltk brr d öngü

çara tahm ve her ytla brrer ad koyallm; böylece lyJllan ) hesaplama bundan böyle

onlan n btrbtrlertm izleyi~i takip edilerek yapilsm ve bu he pimiz tçn ölümsûz

bir anu olsun" der. Tebaasi "Siz nasil tstersenc" der ve onu onaylar.

Bunun ûzerine hakan ava çtkar . vabst hayvanla nn Ha vadisine, buradaki bcyök

nehre dogru surûlmesini emreder. Bu vahsi hayvanlan ävlar, nehre dogru sikis

u nr ve suya dusmelerini saglarlar . Yalmzea oruki degtstk hayvan nehri geçmeyt

basanr ve her birinin adr bir ytla verilir. Bu hayvadlardan hinncisi su;gan: fa

re'dtr. Nehri ilk geçen hayvan oldugu için adr ilk yrla ven lir ve yt! dongusnnun

ba~langlct olur. srçgän Ylh'ndan ba~layarak nebtrden cikis suasryla beyvan yüla
n srtalarur: ud p h : OkUz r'; bars yrh: Par..r'; tawl?gan Ylh : T~)'III; nag yIIt : Tm

sen )'I~; plan Ylh : YlIan)'lll; yond yrh : At )'I~; qöy vrlr; Koyun )'lll; bççin Yllt : MaymJn ra;
raq ägu yth: Tavulç )'111; u p il: Köpek )'111; longu: Yllt: Domta )'Ih.

Bu dizi 10I1gu: 'a varinc a ytne slçgán'dan haslayarak hesapl ama yapthr.

Bcnim bu kitabt yazdlgtm ytl [der Kásgerh Mahmüd] 466 yrhnm Munarrem

aytydl, plan ph sü rüyo rdu. Bu yil bitip de 470 Yllt [elyazrnasmda burada 500

radan eklen mis bir ne t va rdit "dûzeltmer 467 yrh;" kitab m btus ranhi konusun da

bir belirsizlik söz konusudu r, gerek ne/ebe sayfasmda gerekse de bu madde için

de 466 denmts . ancak bir kaç yerde de 469 olarak geçmi~t ir -çn] olunca yond

Ylh ba~layacaktt .

Geriye kalan hesaplamayt sana gósterdi g,im gibi yaparsm.

Tiirn1er hu ynlann he r binnde bir hikmet oldcguna inarur ve her biriyle ilg ili

bir kehanettc bulunur. Ömegtn ûd Ylh geldiginde saveslar cogalacakur, çünkü

okü rler btrbirlertyle vurusup, teslasir. taqägu yrh'nda yiyecek çok olur, ancak

insartlar arasmda kansiklik çïka r. Çünkü ravegun yemi tahï] tanestdtr. ama

[taneyi bulabilmek için] her yam eseler ve birb irine kansnnr. nag yrh ya da
vrlán Ylil geldi ginde çok yag,mur yag,ar, boUuk olur ; çünkü bu hayvanlann evi

sudur. I()n~gu: Yllt geldig,inde ka r ve soguk çok olur, karga:;;a çtbr. Yani Türhle

rin her Ylldan bir bekle Olisi v:trdtr.
Turk/udc haftam n yedi gününün adl yoktur. Çünkü hafta mevhumu (ancak] lsla

miyeuen sonra gelî~mi~tir. Benur bir biçimde Islamiyen cn sonra kenderde

Arapça ay adlan kuUamlmaya ~lanmlSur . Muslüman olmayan lpagan] gbçebe

ler ve çe~itli gruplar yth dón mevsime bOlerek aylan belirler: her üç ayltk

dönemin bir adl vardH ve bunlann takip edilmesiyle Ylhn geçi~i bili nir .

Nayrii.fdan Inen uz] sonra ilkbahan n bastangtc ma oglaq ar : og.ak ayl , bWlU
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barsg än

faleyen aya, oglagm bu dönemde büyümestne istinaden ulug oglaq ay: bUYÜk o~lak
aYl, yaz onasma denk gelen, sûtûn bereketli oldugu.tyasamm ve dünyanm turn

nimetlerinin ortaya çlkngl, bu dönemin son ayma da ulug ay: büyük ay demr

Diger aylar da beneer bir biçimde ilerler . . ancak bunlan tek tek anlannak
istemiyorum, çûnkû nadi ren kullamhyorlar.

barsg än. AJrasiyab'ln oglunun adi. Mahmüd'un bahasïmn memleken olan Barsgän

kentinin kurucusu bu cguldur. Aym zamanda bir iddia da bu adm Uygur hakani

run seyisinin adi oldugudur. Bu seyts, havasi gazel oldugu için atlan bu cevrede

yeusunrmts, daha soma kent onun adiyla, Barsg än olarak, amlmaya baslanrms.

ba rt . Sarebm miktanm tesp ît için kullamlan bir ólçû kalu, herhangi bir srvmm

miktanm belirlemeye yarayan herhangi bir ólçü kabim anlatmak için de bu söz
cük ku!lamlabilir.

ban . Su içilen çömlek (Ogux lehçesi) .

ba r turdr .

ol meniewhe oartunu: 0 beni eve lbaska biryere deolabi lirl YOliadl.

bartuna, barturmàq,

ba rx án A~agl Çtn. Bu Kasgar yakmlanndakt bir dagm tepes tnde bulunan btr
kalenin de ad idrr . Bu dagm altmda altm madenleri bulunur.

basa . Soma.

menanda basa he/dim: Benondansonra geldim.

basan. Ólünûn cesedt gömüldükten soma onun adma vertlen yemek. Buradan hare
ketle yog basan denir.

ba sar. Dag sernusagi

basarhg.

bosarug tdg: Sarrrnsakla kapll da~.

basbal Burgulu bir seytn tek bir kivnrm.
ba sd r. "'

ani bürthasdl: Onu karabasan testr,

tëg çl basdi: Beyilinüstüneveooö - Bey kra'l l~ ya da i kendine tabiklldrve dûzenesoetu.

bçgni yaglbosdi: Dü~man lbaska binlende olabihr] Beye bir qece bescruveptr.

er qfZlg hasdl: Adam kllln üzerineÇÖktü, çullandl; lt keyiknioasdi: Köpek geyiQi yereserdi.
basdr, basmaq.

bas rg. Gece baskinm yaprlacagi yer.

ol ani basrgmda tutti: 0, onu birqece basklnmda yakaladl.

basmçaq

basmçaq er: Baskl albndaki,eziyet edilen adam.
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bá>

basmdt.
01 elig basmJc 0, eoerre eziyet etti, onu bunetttr.

basmûr, basmmdq.

bas rqu .
ki~i yaglqa baslqtl: Haik gece oosrren saldtnSlM ugradl.,

baslqar, baslqmdq. Kök·biçimi, sin'in (s) te~dîd'li biçimiyle bassrqn'drr .

bassiq u .
eryagJqa basSlqtl (baslqtl): Adam geced~man secre-e u~radL

baSSlqdr, basslqmäq.

besrsdr.
ol manga uyma basl~dJ: 0, çcrne yapmaya yarayan T~rkmen keçesini basmekte oer»

yarom etu.

BiT nesnenin kabankhguu, serthgini, kabahgnu gtdermek için üzen ne basunl

rnasim anlatmak için bu sözcük kullaruur.

basl~ü r, basl~mäq.

basmil. Bir Tûrk kavmi.
basruq. Herhangi btr seyt baslc alnnda tu tan $ey. Su atasözünde de geçer,

yçr basruql tdg, bodan basruq! bçg: Dûrïyaran bases dag, ~n teses bey - Dünyam

dengesi, stêren MSlIdaQlaraba<;jllysa, insanlann istikran da onlaragem vuranyöneticilere ba<;Jlidir.

hasturdt .
bçg ognnl basturdl: Bey lYsIlJl ko aenooeo ve becelderoden tutulup zapt edilmesini emretti.

Herhangt bir seytn yükselmesini ya da hareket etmestm engelleyecek kadar agir

olan herhangt bir sey için de bu sözcok kullamhr.

basturur, basturmaq.
ba su . Demir sopa - bir degi~ik sesletim.

hasurdi.
tengri tag birle yçng basurdl: rem dünyaYJ claÇ)larla cesere. Agir b ir nesnemn alnria

konen herhangt bir ~ey için de bu sözcuk kullamlir.

basurur, basurmàq.

basu t. Yardïmcr, destekçi.

bas ut . vardun
01 manga basut bçrd i : 0 tena yaronn etti. Bu iki sözcûk birbi riyle tlinril i dir .

h äs. Ba~.

b äs . Yara. Su atasözûnde de geçer,
kóni banr keyiknig k3zin~ e adm basl yoq: Dûmdüz giden [hiçbir teh likeye girmeyen! geyi<;Jin

gózündenba;;kayaras yoktor - ve elbette gózün çerçek bir yara olmadl<;J1 bizim çn a~ikardll" .
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Bu atasözû teh likeli bir tste basansu olan birini paylamak için kullamhr.

basädr.

olYlgaçlg ba~adl: 0 ecec çentikledi [tebterm uzeme çentikler eçn]. Herhangt bir seytn

üzerîne eenrilder açrnayï artlatmak için de bu sözcö k kullamhr. Aym zamanda

kerestclerin birbinm tasiyacak biçim de d izilmesini anlatmak için de bu s özcöge
basvurulur.

ba~àr, ba~àmàq.

besaq. Ok ya da kargmm ucuna gectnlen sivri demir; temren.

basaq. Çank (Çfgtl lehçes i). Oguzlar ve Qlfçàqlar mfm (m) ckleyerek basmaq der.

Benzcr bir yazac annrmuna Arapçada da müsaadc edili r: temedra'at ei-mer'e

(" kadlllda bir oeçsm cerceuestr') - kökü ed-drr'den ("degi$im") gelen tcderra 'ar'ur:

temeskene'r-racûl (reoarn durdu") - kókû es-sukûn'dan ehareketsiz") gelen te

seeeene'dtr.

basaql ädr.

01 süng-ii ba~aqläi1l: 0 karglyatemren teen.
ba~aqlàr, ba~aq!ilmaq.

basaqlandr .

siingii ba~aqlandl: Kargl (süngO)temerueno Ok için de kul lamhr

ba~aqlanar, ba~aq!anmaq.

basaqbg.

ba~aq!lg sCmgu: tenve rst kargl.

basg än . EBi ila yüz nt! [yûzotuz dirhemlik bir agirhk ólçûsu -çn] agirhgmda olan

buyûk bahk. Buradan yola çikrlarak halkm sefine bodun basgäm denir

besgäq . bkz. sapg äq.

basgil .

ba~gl1 YIJql: Dórt ayakll, bevez kafah beyven.

bastl .

ba~ll qóy: Besnoebeyaz bir leke oian koyun.

basl ädr.

er f~ ba~ladl: Adam ~ yapmaya besledr.

olyul ba~lädl: 0101 qósterdi.

olsu ba~lädl: 0 birlikleri komuta etti.

ba~lär, ba~lämäq.

baslag . bkz. hO$läg

baslandt

er i~qa ba~landl' Adam i$i yapma sorumlulUÇlunu Ostlendi; qày tägqa baslandl: Koyun oeqe
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bam

d«'lrusürüldü; tang bG$landl: Ba~k tererenor.

ba$lanmäq.

ba~laulm .

menangar ï$ ba$laftlm: Ben ene ~e ba~amaslnl emrettim.

ba~latU r, ba~latmaq .

hasmaq. Pabuç , çank (Oguz lehçesi) .

hasmaqlandr

er ba~maqlandl : Adam pabuçlannl giydi.

ba~maqlanur, ba~maqlamaq .

basuaq. bkz. bastaq.

baster . TIrpan (Argu lehcest) .

bas taq

bG$taq er: sterse adam.

bat. HUTma ezildikten soma gertye kalan posa. "Çebuketmeyi, bir yere aceleve gitmeyi"

anlatmak için bat hel denir; bu saphel tfadestne bcnze r. "Aglr bir nesne dÜ'iWgü zaman

çlkardlgl ses'te bat tûsdi denir.

be tga. Bashk yapmak için üzerinde keçi yûnû ve keçe kcsilen tahta.

beug. BiT su yatagmm, nehrin derin yen.

batlädl.

olbJzni batladl :0, kuma!?l hurmanln posesvle i$ledi.

batlar, batlamäq.
hatm än. Batman [boyuklügo b ölgelere ve tarulecak ~eye göre degisen eski bir

aglrhk ólçûsü -çn].

brr batman et: Sóz konusuaglrllktaclan et.

batraq. Ucuna btr ipek parcas t talclan mizrak; saves gcnü ath su variler in yer ini

belli euneye yarar.

betrus .

batrus süw. çerrou su.

Çok fazla hamur ve çok az sudan yapilan enste de bu btçimde adlandinhr.

batrusdt.
oldr {khi brr mrig5uwqa batruSdl: "Onlar birbirlerini suve betro.

batru$llr, batrusmäq.

batsig.

kiln batslg: Bab; günbabSi [bkz. tugsug] .

barn.
kilnbattl: Güne$ (gün) betu.
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baturdi

qorugiin suwqa batte KUi?Un suyabetu. Herhangt bir seytn görünmea hele gelmesini
anlatmak için bu sözcûk kullamhr.

batdr, batmaq.

barnrdr.

01 sOZln mendrn baturdl: °smrsbenden gizledi, 01 am suwqa baturd!; 0, cru suya bat ro.

Trpkr sckerin bulamaca bannlmasi gibi herhangt bir sivmm içine bir nesnentn

baunlmasim anlatmak için de bu sözcûk kull~mhr.

baturûr, baturmaq.

baturgän.

bu hisi01 sozbaturgdn: BuSir (sözve benzer1erini)saklayabilenbirecerror.

ba y yigäç. Kuça kenuyle Uç kenu arasmda. Uç'a yakm bir yerm adr.

b äy. Zengin.

be yät : Cenab-i Hakk'm adi (Argu lehçesf).

bayät. Oguz!arm bir kolunun adt.

ba ybayuq . Tunavvit. Agac dallanndan sarkan scpct biçiminde bir yuvasi olan ve

ezgili bir biçirnde sakiyen bir kus .

baym. bkz. yep ün , qml.

bayrq.

baYlq séz: Doqru söz (Oguz lehçesi).

baynaq. Diski, g übre (Oguz lehçesl).

bayram. Senlik: beyram (Oguz lehçes i). Bunun sevilen bir ifade olan bar}ram: sevoç,

elenee sozcüganden türedigini d üsönayorum. çünku bir beyram gun ü aym 23

mand a zevk ve eglencc gün üdu r. lslamiyetten öncc Turk/erde ózel bayram gcnle

ri yoktu, dolayisryla bunu anlatmak için bir sózcüge ihtiyaç duyuldu . Eger boy

lesi bir s özc üge sahip olsalardi Ibö ylest bir anlarru tfadc etrueleri gerekseydil

bunu bütün Turkler ku llarurdt , ancak bayram sozccgö yalruzca kendi lehçele

rinde ze!'i ({l)ye (y) yapaular tatafindan bu anlamtyla kullamhr [bkz. badram] .
bayüdr.

erbayudl: Adam !ba~ka butst de olabilir] zengin1esti,

bayur, bayumaq ,

bayutu.

tengri ment bayvm: Tann beni zenginlestirdi

bayutur,bayutmaq.

b äa. Yabancr, ecnebi.

yat bdz yrujl1dl: Vadyebercr aynldl.

baagän . Demircinin çekici.

178



be . Koyun melemestm anlatan bir vansima sözcûk.

qöy bë!edi: Koyun meledi.

be . Kisrak (Oguzlar dismeiaki bü tün TurklerJe).

beçënek. Rûm ülkesi yakmmda ya~ayan bir Turk kavmi.

beçênek . Oguzlann btr kolu. Bunun degistk seslcumt beçenee'nr.

bççin. Mayrnun.

bççin (yl1Ü: Turk takviminin oniki)'Ilindan birî.

beçkern. Saves sirasmda savasçilann ayirt edilmesini saglayan. ipekten ya da dag

sigm kuyru gundan yapi lan bir tür stmge. Oguzlar buna herçem der.

Su donlakte de ku llamlrr, •
beçkem urup at!aqa Atlannûzerindesimgelerimizita$IYarak

uygurdaql tatlaqa Uygurlarm (Uygur köpeklerinin/halkinm)

ogn yawuz ltla.qa saaeoen kötüh}k kóoe klemst üzeme yürüdük

qu~lar kt';pi uçnmrz K~ar gibi uçtuk (onlanntepelenne binene keöer)

beçkemlendi.
erbeçkemlendi: Adam (seves günü) simgesini ta kJnarak kendini belli etti.

beçkemlenur, beçkemlenmëk.

beçkürn. Evin sofast.

bedüdi.
ogldn bedudi: Bebek bûyûdû. Kuçûklûkten çtkip da bayayen herhangt bir seyi an

latmak için bu s özcük kullamlu.

bedilr, bedumëk.

bedük. Herhangt bir seyin "buyûk" obm.

bedak tewi: Bûyûk deve.

hedûkl êdr .

ol meni beduklëdi:0 beni bûyû~û seyo.

bedaklër, beduklëmek.

bedütti
01 öglàmgbedütti: 0, çccuqc büyüttü ve yetistirdi.

bedütûr, bedütmek.

bedta . bkz. burxän .

bedtaltg.

be4izJig ew: Sûslûev.

b êdu.

amgkOzi bçdti: Onun görme yeteneqi zaYlfladl.

bçdër, bçdmëk.
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b~g

bëg Bey. Aym zamanda evinde bir beye benzedigi için kocaya da beg dentr.

be geç. bkz. bek eç.

be gt. bkz. bekt

begl êdt.

0/ am b~glèdi : 0 , onu bey o larak kabul etti

b{g/er, bçglemek.

beglendt .

urägut bçglendi: Keön evlendl.

bçglenur, bçglenmek.

begni . Bugday, dan, arpa gibi tahillarda n yaprlan içki.

begsig. bkz. - 51g .

bek

bek ncng: Sert, seçiarn nesne [bkz. berk].

bekeç (begeç ). Hûkumdarlara vertlen, saygt beltn en btr unvan . Nitekim Beluç

Arsldn T{gIn dentr. Bu sözcûk titresimli kefle (ince kef - g) s öylendigmde [bçgeç]

"ey beycik'' gtbt brr anlam tasu. Bu, yine titresimli kefe sahip bçg [bëg]: bey

sözc ügün ün küçültme eki alrms halidir ve hunner belirtir.

bekl . Bir erk ek adi .

bekl ëdt .

ol ncngin bekledi: 0 mülkünü korucu, ceueo.

0/ qapugm bek/cdi: 0 kaPiSJrIl kepetts. H erhan gt b i.r seyt n siktea baglanmasnu an lat 

mak için de hu sözcûk kullamhr.

beklër, beklcmck.

bekl ën . Bir erkek adr.

bekl en di . Bu cylem hem gectsä hem de gecisstzdtr.

beklendincng: Nesne sertlesti saglamla~ .

er ewinde behlendi:Adamkendinr evine kapetn [ya da evine kapatildl).

behlendlnèng: Nesneseaeno,korurnaça etno.

behlentÏr, behlenmch (Oguz lehçesi).

beklesdf . ~

0/ menigbirle behle~di : 0 benimle bir entlesrneveptr

ol mangaqapugbeh1e~di: 0 t er e kaplYl'kapatlrken varcrn ettr.

ol manga at behle~di : 0 bana ete [baskabir ~ye de olabilir] gOZkulak o lurken varcm etti.

beklqûr, bekle~mèk (Oguz leh çesi).

beklettl.

bçg ognnibeh1etti: Bey r esen baQlanmasml ve hapsedilrnesini emretti .
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b~leldi

men at beklcttim: Ben ata [baska bir seye de olnbllirl göz kulek olunrnesira emrettim.

bekletur men, bekletmek (Oguz lehçesi).

hekmes. Pekmcz (Oguz lchçesi).

hektûr. Bir erkek adr . Kokeni bck tur: yerfnde seqlern oe-dur.

bekudi.
tagûn bekudi: Dûçûrn slklla~. Herhangi bi r seyin slklla~t1T11maSlm,

rnasim nnlatmak tem de bu sözcök kullamhr.

behur, behuméh.

beküsdi

behü~di néng: Nesne sa.;'jlamla'?U.

behü~ür, bekü~mék

bekuni.
01 f~lg behûtti: 0, ~i saglamla~rdl. Kök-anlarm "bil"dü.;'jümun SlkllmastdlT.

bekutur, behutmeh.

b~L Bel.

saglamlasnnl-

am bçlinde tut: Onu belinden tut, 01 angar ança ~ bçrdi bçl toldl: ore tos bógrü sseoe

eeoer yemek verdi. "Bir eoeroe steoçroen çok vernek veren arree" anlamma geleeek

biçimde bçl ql1dl denir (ÇîgillehçesO.

beldir.

tag be1dirî: Dagln zjvesi.

bel êdi .

qöy beledi: Koyun meledi.

beier, be/émeh.

belëdi
ol kençin bçltdi: 0, bebegini beslqe yat lrdl ve ssacebagladl.

olani qamga bçlédi: 0, ene kanlnl bula~brdl.

bçltr, bdtmtk.
beleg. Bir yolcunun akrabalarma getirdigi armagan. Bir verden baska bir yere yol-

lanan armaganlar da b öyle adlandmlJr.

b ëleg. Armegen (hediyye).

belegl ëdt
01 manga bçleglëdî: °beni bir armaganlaödüilendirdi.

bçlegltr, bçlegléméh.

h ëleldt .

er terke bçleldi: Adam tere bulerdr.

oglan bçJeldi: Çccck be~ige bag1andl
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betgu

b{ld ur, b{ld mek. Birinci eylem gec tsstz. ikin ci eylem gectsltd tr.

at qdnqa ~lddi: At l<ana WanO - kat ledile n adamlann coklugunu anlatmak için

ku llamh r. Eylem lik b tctmt aymdrr.

belgu. lsarer. gösterge. Su atasözunde de gecer,

qul belgtisi bi/ig:Kutun~ t»geiktt (hihmet).
belgulug

be/gMug neng: Apaçlk ortedeoen birsey.

Su atas ózünde de geçer,

ho/dàÇl buzàgu öhuz ara belgUItig:Öküz ceceebuzaQ! öküzler eesrca bellid ir . Bu atasözû,

erdem g üc ve akil sergileyecegr heli olan bir deltkanhyi anlat mak için kullam
hr.

belg ûrdt .

ISbelgUrdi:Kor-.. açlI}I ç*tr.

Su atasözunde d e geçer.

kil:: ht/igiydzm belgUrer: Gûzüngel~ yazd.Y1 beIdr. Buatasö z ü, sonu~langJ.çtan tah

min edilebilecek seyleri an latmak için kullamhr.

bclgUrir,btlgUnnth.

Su d örtlc kre de ku llam hr,

ki;;:leptutarsewûhlu:k GizIi tut:ûcYI~

adns kuni btlgu.rtr A$i0" oki ayr1Ilc gJn:nde

basllg kozugyapsama Yi!laJjgöz lcapM oIsa~

yasl anlg sawruqilr F~y~ (gizlenemez)

heling . Yaklasmakta cla n bir dûsmarun etkis tyle halki saran korku . Herha ngi bir

seyd en do layi kerkmus kimseye belinghi$i denir.
belnîgl ëdl.

er belingltdi:Adam korkuy1a srçraYlD uylcusundan uyandl. Herhangi bir hayvanm ansrzm

bi r seyden ü rkûp kaçmaslll~an latmak için de bu sözcûk kullamhr

be/ingltr, btlinglimik.

ben . Ben . Oguzlar Mvardlm,~" an lamma geleee k btct mde ben bard,m der. Diger

Turh/er ayru anlama geleeek biçi rnde men bardIm der.

ben ek . Talul tanesi (Argu lebeest ve ban lehcelerde).
benek. Bakir pa ra

berçem bkz. beçkc:m

b ërdt .

ol manga yarmdq~rdi: 0 biJna DiI"<!I [~ka brr'lc:Y de olabillr] verd.

~ru r , ~rmih.
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bert b ür t

berge . H,rslzian d övmeye ya da esek s örmeye yarayan degnek ya da karnc.

bergelendl.
tamur!lamarbergtlendî: Adarrtll damarlan (kan Y"da~" bi' ~) tamamen doldu.

er bergc1tndî:Adam (haY>'anian sfm',ekte kiAarOg bir) k:M'lÇI sahibi CJkju .

bergc1enur, bergdenmek.

b~rgil . Borç.
amg mangablr àt bÇrgUSÎ bar:ÛfUl ceoebi"at borCuVM.

bertgsedt.
ol manga tavar ~rigsidi: 0 bam mall~bbic~ de olabihr] vereyo!ZcIi .

bçrigstr. ~rigstmêk. t.

bertldi.
angdr yarmaq bçrildi: ona pera [~ bic ,ry de olabilu] verJdi.

bçrilur, bçrilmeh.

bër tm. Borç . Su atasözûnde de geçer,

alrin(1ars/aFl , bÇrimçi slçgaFl: Ma eseo,veoosçeo- aIao::aU, bOrçlu ûzerindek.i glt:ü ned€riyIe

llSIan gbdir,lXlrçlu se ore een korl<ll5U nederVyIeSlÇana tereer.

berts . bkz. ah~ .

bertsdt.
olar blr blrhe qfZ bçri~di : ere- ev\eflmek i:;i1 bitlrierine \(Jz kar~ verdi. Kar sthkh

olarak degi~tirilen herhangt btr ~eyi anlatm ak için de bu sözcük kullamhr.

bç ri ~ u. r, bçrismek·.

berk.
berk neng: Sert, seqiem nesne. Kök-biçimi hek'tir : yazaç artunrmna maru z kalrrns

ve re Cr) eklenmtsur.

berktui.
01 berkWi nengni: 0 bi" ~yi qûvence altI'o/l aldl. "Herha ngi bir i~in saglama aunma-

SI" nJ anlmmak için de hu sözc ük kullamhr.

buni/u.r, berkitmék.

berklt di.
ol favdnn berhUdi: 0, rröl<ünu korudU..Aym zamanda "btr tnsanm baska btrtni hap
se tmesr'nt ya da -herhangr bir :;;eyin korunmasr' rn anla tma k için de hu sözca k

kullamli r.
bahltr, bakUmik. Kök-biçimi beklëdi'd it . Bu da "kor1.IlaIdl,~ ver" anlamma

gelen berky ër'den rïïrernis olabilir.

bert bint.

ben bun wltl : AnswnOflU her~kaVrali.
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bert

bert. Bir efendinm k ölesinden yillik olarak aldigi vergt. Bu sözc ügü b~rt biçiminde

söylemek daha uygu ndur.

beru ndi .

elig bertindi: El(bir certe yada beska bir ~ey neden iy1e) zedelandt yaralandl.

bertintlr, bertinmek.

bertisdilër.

a/ar bfr çkindining koog/in berti~ diler: Bi.rbi'ietinden renet ediyorlardt ve birbirlerinin kalbini

krrdilar.

berti~ur, berti~mek.

bertti.

olamg elgin berW: 0, onun elini yaraladr, Herhangt bir g öale görülür yaralanma 01
maks izm bir seytn zedelenmesini ya da kmlmasim anlatma k için bu sozcuk kul

lamhr.

bertér, bertmék.

bertû . Hirka .

be rtulendi.

er bertülendi: Adam hlrkagiydi.

bertülenur, bertülenmek.

bë s . Be$ sa)'ls\.

b ëstk. Besfk.

bëstnc. Bestnet .

besikhg.

bç~ik1ig unigut: Birb~i\'ji (bebegi) etenkedm.

b ëa. Deri ile et arasmda olusan yu mru .

bezdi.

ertumhgdm bezdi:Ad am~uktan [baska bit scyden de olabilir] titredi.

bezër.bezmek. ..

bez êdi .

ol ewin bezedi:°evini tcvao.

bezer, bezemek.

beuk. Boyama ya da suslerue . Bir dcgt sik sesletimi beeëk'nr.

bezêk. bkz. bezek.

be zeldi. bkz besendt .

beaenç. Ipek ya da dokuma tpltgt yurnagt.

beaenç. Dallan ve yapraklan ku il, genellikle meyve bahçelennde yensen »e ilaç

olarak yenen bir bitki.
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basmil çömü! tçrge~ur

bieg

bezendi.
unigut bezendi: Kadlnsüseoo, cezenö; ewbezendi: Ev susiendi. nun (n) läm'dan (1) dö

nosmusr ör - bezeldt .

bezenûr. bezenmt'k.

bezesdi.
olmanga bezek beze~di: 0 bene bir ~yi süsleme sooe yercm etti. Bu istc rekabet etmeyt

artlatmak için de bu sözcûk kullamhr.

bezesär, bezesm ëe.

besent.
ol ewtn bezem: 0, evinin boyenmasm errretn.

bezett'ir, bezetmtk.

beegëk. Tirreme.

bezig. Ürperu.

oJ bezig bezdi: 0 ürperdi.

bezitti.
tumlug am bezitti: SoQuk onu titretti. Buradan hareketle ~titremeli humma"ya bezgëk

dentr .

bezitt'ir, bezitmek.
breel. Sarinet edtlmts kadnu ya da tgdts edtlmts erkegi , au veya herhangt bir hay

vam anlatmak için bu s ózcük kullaruur.

brcdr . •

er et bJçdl: Adametl [baska blr seyi de olabilirl kesti .

blçdr, blçmdq.
bi çg äs. Insartlar arasmda yapila n sözlesme ya da ahi t.

Su denlakte de kullamhr,

(Yabaqu'yla yapllan sevestevarorn etmesi için HekemçaQinyof)

blÇgds bitiqqlludar Ant yaZlSl vezener(HalkJm birb~hl lksölle~ yaldl)

andkeyyo;me bo;rnrler SilQlam yemin eoeoer

xandmbasut tileder Handanyardlm istet1er

BasmU Çömû l (kavimleri bilimle savesrre k için) toplanlr

(veHakan ansen onIann teeesse biner ve esr allr)

biçgtl. Eldeki, ayaktaki catlaklar. Topraktakt catlaklar da bu sekilde adlandmhr.

bIÇgÜÇ. Kirkma rnakast.

brçig. Ahit: sözlesme.

olmenig bide blÇlg qlJdl: 0 benimle bir antla~ma veptr ,
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bt çrldr .

Ylgaç blÇlldl: AÇ/aç [baska birseyde olabfhr] kesildi.

blçl1ûr, blçllmaq

brçrlg än. Çatlak. Elde, ayakta ya da toprakta olan çatlaklann tûmû için kullamhr.
brçrm .

bJr blçlm qagün: Sirdiiim kavun. Baska seyler için de kullemhr.
brçindi.

eröZiinge et blçmdl: Adam eti kendsl için dOÇ)ramaya niyetlendi. Bu iSi yalmz basina ya
de baska biriyle yapmasi kul larurm degisurmez.

blçmûr, blÇmmaq.

brcis . Dügünlerde ya da soylula rm tertipledigt sólenlerde konuklara verilen isleme
li bir ip~k kumas parçasr.

brçrsdr.

01 menig birle Ylgaç bIÇl$dl: 0, odun eesrre isindebenimle rekabet etti. Bu iste yardim et.
meyt anlatmak için de bu sözc ük kullamhr.

blÇl$Ûr, blçl$maq.

lki kism in ihsktlennt kesmesini anlatmak için de uygun bir s özcokrcr.
ln çma .

blçma yorinçga: Biçi1miS vooca.
brçturdr .

erYlgdç blçturdl: Adam eçeon kesilmesini ernretti.

blç/urnr, blçturmaq.

brçuq. Herhangi bin seyden kcstlen bir parçaya verili n ad. Aym zamanda bir seym
yansma da brçuq denir.

blçuq yarmaq: Yanm para.

brdrq. Bryik.

baldur. Bir öncekt yil.

biqm. Kalça.

blgng. bkz. bogrug.

brrqrg. Aun ya da esegtn homurtusu: r1t blrqlgl denir.

bt rqrrdr .

at blrqndl: Attornmeno.

blrqlrar, bnhmnaq.

btruq. Hakanm maiyetindeki soylulann top lumsal mevkilerini belirleyen kimse ...
Kök-biçimi buyruh: erre'dtr: çûnku hu kismin mevktler için emir vermest gere
kiyordu
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bildi

btsdt.

t;$iç bl$dl: Çorba p~.

yçmi~ bl~dl: Meyv e oI9uola~.

er qJmlZ bl$dl: Adam uygunklVama gelmesi içinklmlZlkan~rdi.

bl~maz, blsmàq.

bisig.
bl~lg es. Pi~mi~ yemek. Pismis herhangt bir seyi anlarmak için de bu sözcûk kulla

ruhr. Hatta ''finnlanarak yap den tugla, kiremrt gibi seyle( de ~!g kerpiç olarak ad

landmlir.

b1Slgsüçug: isltJlm~ serep.

bl~lglädl.

ol et blSlgliUll: 0 et I~ka bir seyde olabthr]M irdi.

bl$!gldr, blSJgldmaq.
bisiq et , Pismis ct [baska bir sey de olabilir]. Yagma lehçesinde bisrg yenne kullamlan

sózcûk.

brsurdr .
01 et bl$Urdl: 0 et Iba~ka bir ~y de olabfhr] ~irdi.

bl$Urnr, bl~urmáq.

bi. Zehirli bir örümcegm ad'l olan boy'ün deg tsfk sesletirni (Oguz lehcest). bkz.

boy, bag.
bibli . Karebibere benzeyen, uzun tancli bir babarat [bkz. bitmul ].

biçek. Biçak.

Su arasözunde de geçer,
neçe yilig, biçek erseOZ sapm yonümds: BlÇak ne keoer keskin oIursa oIsun kendi sapllil kese

mez. Bu ntas özü baskalanmn sorunlanm ç ózmede usta clan, ama kendi dertleri

ne çare bulamayan kist için söylcnir.

btçeklëdi .

ol anibiçekltdi: 0, o nu biçakladl.

biçekltr, biçeklemtk.

bi çëkleudi

er biçeklendi: Adambir bçe k sahibiclou.

biçeklenur, biçeklenmek.

bildi.
01 bilig bildi: 0 an1aY1?l. bilgi'fÎ, bilgeligi [hikmeti] bildi. Aym zam anda baska $eylcri bilmeyi

anlaunak için de kullamhr.

bi1!r, bi/mek.
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bild üzd!

Argu halki Idm'l (1)zamme'li [Arapçada 0, ö, U, Ü okuran om hui) okuyarak bUur
der; dtgerlen bu kullammda onlarla uzlas maz.

btldûzdf ,

olmanga ~ bildüzdi: 0, beni konuhakklndabilgilendirdi.

bildüzÜr, bildüzmêk.

Eu Oguz lehçesindedir ve kura la uygun degildtr. Diger Tûruler tarafmdan kulla
mlmaz.

bil ëdt .

olbiçêk bi1èdi: 0 blÇaglnlbiledJ.

ol tf~ bilêdi:0 di$biledi.

bi/êr, bi/êmêk.

btl ëg ü. Bllegitasi.

bilek. Bilek.

bileklig.

kil.çliig bileklig ki~i· Kollan güçlüedern.

btlem.

ol biçêk bileW: 0 blçagln b~enmesioi emettr.

biletilr, biletmêk.
bil êzûklendt.

ç~/êr bilèzüklendi: Kadln bilezik taktJ.

bilèzÜklenur, bilêzüklenmèk.

Bu tür bir eylem d órtyazaçli bir addan türetilerek yapilrmsur. Besyazaçh ya da

aluyazaçh bir addan yaptlmasi da mümkündür ve boylest eylemlerin tûretil

mest , genel bir kura l olarak, bütun Türk lehcelennde g örclen ve müsaade edilen
bir dururndur.

bilge. Bilge.

btlge . Bilgili.

bilge . Zeki .

Su dizelerde de kullamlnnsn-,
<

bi1ge eng eggü M up sózin ç~it

ergemini ogreniben I$qa sar-e

BilgekÎ$ryi iyitut,onun kelam l"ll dinie

I::rdemini ëgren ve bunurëgrend~ ini) uygula

Buradan harcketlc bilge bçg: bilqe, bilgili, zeki bey adr tûretilmistjr Uygur Hamria hOl
bi/ge x ën: zekasrgol gibi ee n hen ya da bûgü bi/ge: zeki adi verilir. Burada berekenni,

bollugunu gosrennek için zeka, su birikintilerine benzeulmtstir
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btlgelendt.

er bilgelendi:Adam akil lanml~ gibigöründü,

bilgelenûr, bilge1enmtk. Bunun daha iyi bir s öylenisi bilimsindi: Adam kendisini akJlil

gösterdi'd ir.

Dtger ömekler için de bu kura l geçerlidi r. Bu~rum kipinin gövdestne -msin eh

gettrtlerek gerçekte olmayan bir sey olmus gibi göstcnltr.

bilgetti (bilgëdti) .

oglan bi/getti: Çocukzekilestl. Kök-biçitni btlg ëdü'dtr .

bilgettÎr, bilgetmek.

bili g. Bilgi (i1m) .

bi/ig ögren: Bilgi öç ren.

bilig. Bilgelik (hihmeO.

ozaqJbi1geler: Eski bilqeler .

btl tg. Akil.

Su atas ózûnde de geçer,

oglan biligsh: Çocuklerdeakll yoktur.

biliglig.

bi/iglig hi~i : Bilgili, zeki, biigek~.

bih gs ëdi .

oglan biligsedi: Çocukbiigeli1e lhikmetej sahip oImaYJ arzuladl.

biligser, bi!igsemeh.

bilik. Kandil fitili.

bilik. varalarm tedavisi srrasmda kullamlan bir tnceleme alen.

biliklik.
bilihlik kebez: Ffti lyapmak ç in haZlr1an~ birperçapamuk.

btlfn çek
bilinçeh neng: Çalinml~ ve daha scorehlrslZln vadabir ba~kaSlnln elinde bulunan hel'hangi bir $e·

ye vertenad; bilinçeh bildi: Hlrsrlln elindeki çalinrllr.? mail tand .

bil tndi .

er i~ln bilindi: Adami$ini bildi.

bilinur, bilinmeh.

eryazuqmbilindi: Adamsuçunu itiraf etti.
bilis . Bilgi, malumat. Burada eylem degtl, betimleyici bir söac ökt ür .

biltsdi .

ol menigbirle bili~di: 0 benimletanf$l:i .

bili~ûr, bili~mék.
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bilsikti

bilsikti.

amgYl1$ut f~J bilsikti: OnungizIi ~i biliniroIdu.

bilsikér, bilsikmek.

btlt ürdi .

01 manga f~ bilrürdi: 0 teo konureecroebilgilendirdi.

biltürur , bilrürmlk.

bir. Btr saytsl.

bir yarmaq: Bi" para Bunu cksikli ohmlar bölümüne koymak ve bh olarak

söylemek de mûmkündür. Böylesi eksikliliklenn pek çok omegt verd ir: ancak

T ürk lehcclenndekt boaalmanus (fasfh) ve daha dogru kullamm kisa s öyleyis

sen s özcclemedtr.

~ bh. Bir sapsL

bfryarmaq: Sir para

birinç.

èl.rinç neng: Sir seyin jlki. Kahplara uygun btr bicimdir, nadiren kullaruhr.

birle . "Ue" anlamma gelen bir ilgeç.

ol menig bide erdi: 0 benimle birlikteydi. Hafifletme gayesiyle re (r) anhr ve btle

derur .

birtem

01yamu~qa bjrtem bordi: Sdnki geri dönmeye hi:;: niyet etrruyo rmusçesne, çten bJrbiçimde

ve uzun süreligine çö reve gitti.

bis . Yayrk ya da ~a rap tulumu gibi seylerm dibinde kalan tortu. Eu karren gibi bir

seydtr.

biste. bk z. yarasdr.

bist ek . Terannus ve egnlmcye ham parnuk (Çtgtl lehçesf) .

bisrek . Fitil (Argu lehçesi).

bit. Bit. Buradan harekeûe bugdaya dadanan kqçuk kurtcuga tang hili denir.

biri . Vahiyle ttsa edtld tgtne inamlan ilahi kitapl ardan herhangi biri.

bing. Kitap

bitig. Yazi. Aym zamanda eylem blçimi alabthr.

Qmg bitigibe/gillug: Onunyenyazma5llyaZlSl]i~lektir.

biüg. Muska (Ogua leh çesi).

hitiglik.

bidg/ik nEng: Üzerine yaZllmaya uygun sey. Bu seye sahip olundugunu anlatmak için

s ózcûk titresimli helle (tnce kef - g) bitiglig sek linde kullamhr.

bulg ü. Divit; Turk üslubu ya da baska ûsluplarda
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..
bitildi.

bitigbitildi: ~y<Uü.

bili1ur, biti1mek.

bit tlgën.

hu er mke bili1gin ol:Su,aOJya SlJekj yeniden yazi!ln lJ<aUanI adamdir.

b itindi.

er bitigbitin,Ji: AdIIm kenárni kitap~gb g6sterd . Herhangt binmn yardmum

talep etmeden, tek basme knap yazmasim artlatmak için de bu sózcük kullaruhr.

bitinür, bitinmeh.

btusdt. ..

olmanga biOg bifi~ : 0 te-e kltapyazmal<tayarcWn etti. Bu konuda rekabet etmeyt art

latmak lçtn de bu sözcuk kullamh r.

biri~r, bifi~mik .

hitisril èr.

o1ar{kki biti~li1tr: Hefbil áQeOnilkendisialeyhine clan idQasjl"l kablil etti.

biti~uritr. biti$mik.

bititti .

olbitigbilifti: Ornel<tLpyaz~d.

bitirü r, biti/mek.

bttl ëdt (brtládt).

er bit bi/lidi (blt/ddl) : AdiYn bit arad.

bitlir, bit/emiR I blflar. bldamaq.

bitmûl . Karabtbere benzeven . uzun raneli bir beharat (bkz. btbli].

bitrik. Kadmlan n ctnsel orgamnm üst tarafmda bulunan. uyanl ma sonucu kabaran

parça [kluoris] .

bitrik. Frsnk (Argu lehçesi).

biz.

bizkeldimIz: BilgeIclik.

bizing. Bizim. biz k óküne eklenen iyelik ektylc yapilnusnr.

biting ew Bi~ ev.

bop. Bir lavra cesidt.

böcr.

bop qopu.z:BW evte ceso.
bodunlug boqu nlug .

bodunlug boqunlug ki~: Uusu,0)'fTIi}9I dan k~.

b öd. Insanm boyu .
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!LZQn b&jIug 'ä~i : UZlXl bo:Y'J.nYn.

böd . Boy; kavim. bkz . böy.

bod üdr.

ol tönug boJadr:0 giysisi)i [b.'\Sk.1 bir ~yi de obbihr] boyeé.

oloqm urd, keyikni yrgdçqa bOGadl :0 okunu alti ve aVl eçece yaDl~tJrdl .

bodar, boqarmdq

bodun . Tebaa , avam (Çtgtllehçesi).

b ög. Bir mal ytgituya da çtkiru.

bogdt.

01 erni bogdl: 0 ~am: Ib<l~k.1 bir ~}~ de obblhrl bo9du.

bogdr, bogmaq

bogrm . Parmak ekle.mi. Kamtsin ya da hulfaotunun bogumla n da bu sekilde adlan

dm hr .
bogm . Eklem . karmsm bogumu. Bu sözcû kteki nun (n). mlm'den Cm) dönasmesrar.

Böylesi bir degistme Arapçada da mûsaade edilir:

Ya rubbe (a'din fihimû lev ledrin

Yedribudarbe's-sabiti'l-meqddim

Onlarm içindeki esave saglam Y<J;)IIIoIanIar

Sav~ cm bi"bçuroe iIerIe01er

boglädr.

ol rön boglàdl: O~~.

begld'. begldm"'l .
Tûrhler giysiyi bohçalamak ile baska bir scyi baglama anlamlanm birbir inden

aymr. ilkiru be'yi (b) ref'h Isözcü g ü yuvarlak ünlûlû (0, 1:1, u, û) ckuma]

okuyarak [boglä], ikincisini be'yt ncsb'h [yezacm ûstûn imi alnus gibi e ya da

c'yle okunmas t] okuyarak [bagla] söyler.

boglandr. __

tdn OOglaruk Giysi~.

boglanur, boglanmdq.

boglatum

angar bog boglawm:Ona (kadlnln giysilerininkorunmaSi lçin)çlkll1l bohçalattJm.

oog/ala r men. boglarmáq.

bkz . baglamm.

boglund r.

at bogJund/: At [~biT~ deob bilirJ~ (nefesi kesid).

bogJumJ: r, boglunmdq.
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bol

bogma q. Gómlek dagmest.

bogmaq. Altmdan ya da baskc madenterd en yapilan, degcrh rnücevherler ve meiler

Ie suslu. gelinin tekugi brr gerdanhk.

bogmaql ädr. .

kang/tk bogmaqlddl:~ [baska bir~nde olabihr] dlqneleri ildeOO.

bogmaqltir, bogmaqlärnaq.

bogmaql andr .

er bogmaqlandl: Adam g:îrnIe9ri"l OigI,eleiilli iiIded.

bogmaqlamir, bogmaq!anmt1q.

bognaqlandr .

00111 bognaq/arull: a.Jutlar~.

bognaq/anur, bognaqlanmdq.

begrug. Samen çuvalt. tulurn ve benzerlennde goralen stsktnhk [bkz. bogrul].

bogruL

bogrul qOy' - "'"-.
bogrul . Dolu brr heybe, bir tulum ya da benzen seylerde g örule n siskinlik. çtkmn.

bkz. hogru g.

bogsuq. Kelepçe. pranga. Bu sözcc k. aym anlama gelen sözcagan [boxsuq] ht'run (x)

gayn'a (g) degtsmestyle yapilmrs degts ik sesletimidir; böylesi bir degtstrn

Arapçad aki hatir-gadir ("'haioce-) sözcükle rtnde de görülur [bkz. boxsuql.

bogturdr.

olam bogturdl: 0, 0IlI.Il bo!).JImaslill errretn

bogturur. bogrurmdq.

bcgul dr.

er boguld1: Adam [baska bit ~y de olablltr] bogUdu.

bogulur, bogulmaq

bogund r.

at bogundJ: At [baska bir scy de olabilrr] boguldu (nefesi kesêdi) .

bognür. bogunmdq.

bog undi . Hayvan1an n mesanesi; insamnki bu sekilde adlandm lmaz.

bogusdt .

olàr çkhi bogu~dl : One- birbirleIini t:ogdu (bifbirlefbn bcqazoe ya~lar).

bogu,." bogu,mdq.

boguz. Bogae.

bol.

boillt: Beyaz bàCaldlat; ogar bol: Beyez bi" Iekeye ve beyaz oece eere sahp e en at.
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bolus

bolu s . Sözlu [konusarak yaptlan] yardim (ögüt verme).

ol mangaboluS ql!dl: 0 bana~ak y;ydm ettr

bolusdr.

d manga bolu~l: 0 benden yana QI<tJ ve tere fTlltlaIetet edenlere ~ benim Iehme

sava~tl .

bolusûr, bolusmdq.

böq Uzun sure beklemekten ra da nemden dolayr bozulmaya beslayen ekmegm uze

rinde clusen ye~i1 renk (kun.

b öq . Dtskt (Ogue lehçesi).

b öq.

qàgan böq yçrhe liisdi ifadesinde ~kavurul yere~~ Qka'tb9I ses" boq sesidir.

.ç cos dan hoert"a"gi bi"~ vee ocsöc ya....:JlQtm anlatmak için 00q tUi denir: bu ,

e rken sesm yansunasl olan bir ifadedir

boqaq . Kus kurs agi.

bo qdl.

oladäqm boqdl:Ayagn gemp ieri uzatt:Idao SOlYd gen çelct:i.

boq.,. boqmaq.
boql ádr.

yJlq/ boqlddl: Hayvan pisledi (Ogur lehçesi},

boqlar, boqlàmaq.

boquld r.

adäqbuquldl :Gerri1<eo ieri uzatj,y)11I'* tcceoo.

boqulu r, boqulmdq.

bcqundr.

er adaqm boqundl: Adam germen iieriuzattlQI dyaQ!nl gen tcceo.
boqunûr, boqunmdq.

boqunlug. bkz . bodunlug "

hoquq. Çtcek tomu rcugu; ocegm açmadan önce çunak yapraklarla sanh hali.

ç{çeh boquqlandl: Çiçek tomu-cuklerxn.

Su d önlukte de kullaruhr,

"""'"'_ l
tegmd çççek uhuldi

boquqlamp bögiildi

liigsin Wgiin tügtildi

yazhpyanayórgesur

Tlni~ek: derid .

TOITlUrcuktar açlldi

OrgOdUgOmie baglandl

Al;Qêfk~ bi'birile cIola:ir'
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borbasdr

boquq . Ademelmasmm iki yanmda , den He el arasmda clusan el parçasl [guan].

Fergdna ve Slqnl hölgelerinde bu hasrehgm yaygm old ugu insan gruplan vardir.

Her nesil bu sisktnltklcrdcn muzdariptir . Kimilerinde bu siskinlik kendi gögus

lerini ya da ayak uçlanm görmelerini cngellcyecek kadar büyur. Eu bastabgin

nedenini sordugumda bana $U htkäyeyi anlatnlar:

"Bizim atalanmtz geveze käfirlerrnis. Allah'm Muhammed Peygamberfnin (AI

lah'm salat ve selarru üzenne olsun) sababest brr gun onlara akm eunts.

Atalanrmz da onlar ûzerine g ür seslertyle ergliklar ararak ve haykira rak bir geee

baskint yaprmslar ve Müslumanlar hu sesler nedeniyle bozguna ugrarms. Ha

berler Hazreti Ömer'e (Allah ondarç ran 015un) ulasmis. Mukaddes ki~i onlara

Ilenmis ve bogazlarmdc hu kusu r olusmus. ~

Bu ilencin etkisi hálá onlar arasmda soydan soya aktanlrr ve bugun ielerinde

gur sesli hiç kimse yoktur.

boq uqlug.

boquqluger: boquq'k.l (9Jatr') adam.

boq urdr .

olat teFJrinde boqurdl: 0 atln [baska bir ~yin deolabiln] (br"lijtuf oarak ya da~a birsev ne

defjyIe)~ dÛ$U"dû. Herhangi bir seym fiyaumn düsûrû lrnesmi anlaunak için

hu sózcûk kullamhr.

bcqurur, boqu rmdq.

boqursr. $aban demiri.

b ör. Sarap. Su atasözunde de geçer,

bor bolmaJlpsirRl bolrna:~ap olmadafl soe oma . Bu atasözû . yash bir adammis gi

bi davranan cocugu anlarmak için kullamhr.

borb ädi .

er f$lg borbddl: Adam i$i savsakladl;üzeme~.

borbär, borbämdq.
bo rb ëg. Ertelerne, gecikurme.

bo rhaldt.

anlg f$l borbaJ~ : 0nISl i$i~.

borbalur, borbaImäq.
borb äs.

borbas Ir Içinden çlk.llamayacak oereceoe k<'Ir~lk day.

borbasdr .

1$ borba$dl: KorJJ I~ bir~ de obbilirl~.

borbd$ur, borba$mdq.
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borbatu

borberu.

olalllg rsm oor/xlw: 0, 0l1lI1~ l<artsb"di ve gecild::I"á.
borbalilr, borlxlfmdq.

borduz . Bostan; sebee-mcyve bahçesi . Bu özgün dile ait degtldtr.
bor güy. Ütlenerek calman boru .
borsmuq. Porsuk . Semtzlïgi atasózlerine bile konu olmus tur. Ogu.zlar bu sözcekre

kt mlm'i (m) dusurerek borsuq der. Ancak drgerlen ~çankw anlammda
kullandiklan basaq sözccgcne de bir mfm Cm) ekler ve basmaq der.

00, .

00, ki. ,~ eosn.
bos urdgut: acserms eeon.
bós dig:~yada~bi"~~~kaI~el.

bós et:~,~ et .~~ topl"alott anlatrnä k içm de hu söacuk kullamhr.
~ a! : S<Dveril~ at .

bos ew: acs ev. Bosalulan btr kap ya da bir ~ yapikhktan SOnTa bnakrlan btr ara
Cl anlatmak içn de hu sözcûk kullamhr.

bos.

bosy,1ql: Setest brakWi tlay-lin Buradan hareketle 01çs1er tos (qJidl): 0, kado roseo 
cnJn setest~ iàl veo denir.
ol qul ho:; qlldi: 0, kólesi"i ezet etti.

Özg ür kimse için de bos demr . Su atasözûnde de geçer,
tos ntngkt iJi bolmds:5erbest~) br"~nbir~~ c erez. Bu ctasözü bir ki
siye kendi mahm korurnasuu ögatlemek için kullamhr.

bosandr.

lügûnbosandl: DUQUmc öecoö.

urdgut ~"'U: rlldn ecseoo . Bu soaeek Argu lehcestne euur, seslenmde bir
yuvarlama (rakih) varder. '"
bosanur,bosanmdq.

~aUl .

ollagdr bosaru:OhaZneyi~. Herhangt bir seym içindeki seylertn bosalnlma
siruanlatmak için bu sözcük kullamhr.
olliigûn bosattl:0 , dügUI'1'lÛ [~k3 bir seyt de ola~ihr] çózdû.
olurdgul ~al/l : 0 , kadllll coseo (Argu lehcesi).
ol bulunug bosctn: 0 ,~ serbest bnëktr. Herhangt birini n, bir baskasuu bir

.. bagdan bir kisman kurtarmasirnanlat mak için bu sözcuk kullamhr.
bosatil r. bosal1lwq.
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c

bos ügu

bosgundi.
er e1gi bO$gundl:Adamln eli (bileqi)çiktrve i$yapernez hale geldi.

bo~gunûr, bosgunmaq. Kök-biçimi bosundr'di r

besgut. Çtrak.

bosgutlandt.

er boSgutlandl: Adam bir çrek sahibi oldu.

bO$gutlanur, bosgutlanmäq .

bosl äg.

boSlagne'ng: aestos blrakilan ya da ihmal edilen sey.
bo~lägYllql: Sertest b1rakllan hayvan. ..

has lág.

bo!;ólaglandl.

er i$da boslag1andl: Adam pervesnca hareket etti ve ögüt dinlemedi.

boslaglanûr, bO$laglanmáq.

Su atasózûnde de geçer,

boslaglansa boxsuqlanûr: Meselelerde pervaszca oevreren ve ögüt verenere kers koven

euernn eli boynuna baÇJlam. Bu atas özü kendi görüs lertni inatla savunan kisileri an

latmak için ku llamlir.

bos ûdr .

:lmg ozi bO$ûdl:Onun içi bo;;aldl (Ishal oldu).

tügiin bosûdl: DüÇJûm ge~i ; at boSadJ: At, baÇJlndan bosendr.

xdn yalávaçlg bo~ûdl: Han,ülkesine dönmesi içinelçive lzin verd.

erurägutm boSadl: Adam karlSlnl tosec (Argu Iehçesi). Bu sózcük hem geçisli hem de

gectsstz olabHir.

bo~ûr, bo~amäq.

bosug. Hanm btr elçtye lü tfeuigi geri dönme izni ; aym zamanda ona verilen arma

ganiar da bu sektlde adlandmhr. Bu Arapça soJra söaccgündekt degtstme benzer.

Önceleri bu sözcük konuga haznlanan yemek anlammda kullaruhrken, daha son

ralan yemegta üzerinde sunuldugu kurnas parçasi anlarmyla kul lamlmaya bas

lanrmsnr . Söa konusu anlam kaymasr bosug sözü için de geçerlidir. Benzer bir

biçimde uzaktan bi~ akraba geldtgtnde, geriye d önebilmck tem önce misafir

oldugu akrabalan ve dost lanna btr davet dûzenler , onlara çesith armaganlar

vererek gen dönebilmek için izin ahr . Bitlikte yenen bu ziyafete bo$ug a~l: izi1

yerneqi denir.

bos ügu.
at bO$ûgu bo1dr:Ab serbest t nrëkma zamerugeldi. Baska seyler iç in de kullamlabilir.

197



bosu ndr

bosund r.

qóy~ndl: Koyu1un~ çOzUaj 'Iesefbest~.

bo~umir. bo~unmtlq.

bosu tg än.

hu ot eX qarm bo~utgdn : Su ba\) rsaklarl rdhatlatiln [çall$tYan) bil" ilaçtJr. Bir seyin kauhgim

gideren, yu musatan herhangt baska btr sey de bu sektlde ad landmlu

botar. Bir hasmn dokunmasmda argaç olarak kullamlau iplik.

botu . Deve yavrusu.

boxs ädr.

ol angar boxstidl: °emre uymaYlve tJ<sindil'id gó'evi yerine getimeyi reddetti.

boxsar. boxsélmaq.

boxsaq . "Topal ve çolak olan bir kimseye axsaq boqsaq demr.

boxsarn.

ologlml Î~ boxsern: °0ÇjlJ"lJ lba:$ka binni df:oIabilirl itMtsizlik etrnes içi1~.

boxsatûr. boxsatmdq

boxsuq . Kelepçe, pra nga. Bu söacugan. hr'run (x) gayn'a Cg) degistrmyle yap Jlan de
gi~ik seslenrni bogsuq'tur : böylesi bir degistm Arapçadaki hatir- gadir ("haince")

sózcuklerinde de göralür [bkz. bogsuq].

bcxt äy. Giysi rastmak için kullamlan heybe. Bir degisik sesletimi boxtûy'dur.

OOy. Cemen (Ogue lehçesi).

boy . Kavirn, boy, cemaat (qabflc,~ret , reht - Ogua lebces ü. Birbirini rammayan iki

ada m karsilasuklan zaman, biri dtgennt selamlar ve '1'Ismam, boyun, kavrnin

kilTllefdrr anlamma geleeek biçimde böy kim dtye sorar. Digert ~Sa lgur~ dtyerek

on u yam tlar, bu "cerraeom (reht) Salgur kevrnidu" anlamma gehr ya da kitabm ilk
b ölurnundc endi grm kollardan birinin adim zikrede r. Eu ad lar , kavimlerin kuru

eu atalanndan gelir. Bun dan soma konusmaya baslar ya da daha fazla geveeehk

etmeden kendi yolla rma gtde rler: böylece her biri. dtge rtr un au oldugu taraf

(hizb) bilir. ~

boybädl.

ol r~lg boybddl:0, ~ erteledi 'Ie tJmaIetti.

boybdr, boybdmélq.

boym. Insamn ya da baska bir canhr nn boynu. ~Ki liç eeozes'na ql1lÇboyn., "bçaksao'ua
biçth baym demr.

bcymasdr .

i~ qamugboy~: ~ l~ka birsqr lkobbllirldtliça~.

boym""". boymasmaq.
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b ödlg

boymul.

boymuJal: Boynunda bevazt* Iel<e ceo at. Koyun ya da baska hayva nlar için de hu

s ózcük ku llamlabilir .

boynaq . Dagdek t dar brr geen.

boynaq. Kertenkele.

boynam .

ologllm î~qa boynattl :0, çocuQunun konu baglaiTlll'"lda rr.a.atsizliketmesini saglocJl.

boynatur, boynatmdq.

boyun. Haik (qavm) - zel'i (4) ye (y) okuyanlann lehcelen nde (bkz. bede n].

boyunduruq. Boyundurukiki ökuzun birden bo~nun uzertne konu lan tahta.

böz. Açtk toprakrengi.

bei;:at: Boz reAdi at. Beyaz ile ktztl arasmda bir renkte olan herha ngi bir hayvam

anlat mak Içtn bu sözcu k kullamh r.

OOZ qOy: Bozrenklikoyun.

\. bozdr.

oltw bo::dt : 0, e'Yi [~ka bir~ Ik obbdirl )'lktr.

bozdr, bozmdq.

boel ädi.-.-
lit ir bozldds:Di1i oeve [~biT ~ de olablhrJ rcowcero.

bozldr, bozldmdq.

~zla.!!}

01 bola", bozlaw: 0 , (leve yavrusunu lba~ka btr seyi de olabihrl hom.Jrdatb.

bozlatilr, bodatmdq_

~ bozuld r.

ew bozuldl: ~v rerep oldu. Baska birinin evi tahrip ennesim anlatmak için de hu

sózcük kullamhr.

bozulur. bozulmdq. Bu eylem hem geçisli he m de geossizdt r.

er bozuldl:Adam(-'Ifl mali) r eec ok1J.

• bozuq.

bozuq ew: ueece haine gelm~ ev . Yrkrlnns ya da tahrtp olmus her seyt anlatmak

için hu söacuk ku llamhr.

\l boausdr.

ol manga ew boZU~I: 0 , oeoeevi)'lkmakta yardlm etti. Bu tste rckabet etmeyi anlatmak

için de hu sözcûk ku llaruh r.

bozu~r, bozusmdq.

b ödlg . Dans; oynamak, srcramak .
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b ödldt

•

b ödldt.

qfz botJ/di: KJz lba$ka bm de olabil n]cçreo, dans etti .

bó4ir. bödîmth.

Su atasözande de geçer,

qurtga bö;Jig bilmis, yerim tàr, rêr; y~ k<ól oyunbilmez, yerim dar der. Bu al3SÖZÛ bir

seyt çok iyi yapugiyla övanen . ama bunu kanulamasi tstendtgtnde yapanuyan

ve eften poft en bahaneler ur eren kis i için s öylemr .

bödtm.

01oghm boditii:0, ogIunu dansettirdi.

böditur, btXlitmtk.

bögu~i.

oglànbód~: Çoaj::Jardarlsetmekonusuld1l y~.

bódtl~ûr, bódtl~mtk.

bag. Zehirli bi r örö mcegtn ad mm iki degi?ik sesletiminden biri lbka . bi, böyJ.

b ögde. Heneer.

b ögd ëlëdi.

Dl ambogdt/tdi:0 , onuherçeneo .

bogdeler, bogdtltmtk.

bögd i.

al suv.'Ug lx>gdi:0, öwe çekti9i bi"bef1tleSU)'Uci.Jrcu(iJ.

b(gsilsin bögdi :Bey éN::em tcceo.

bógt r, bögmtk.

Brr ord u, gems haeminden dolayt her zaman suya benzenltrusrir.

saw aqll: Su ~ktJ ; stl aqtl: Ordu ëkmetti.

b ögen . lkud arsiz.

b ögen . Körbagirsak .

bögrül

bogrul at: Bó\)"Unde beyaz le*eIer olën at. Beyaz beneklere sahtp koyun ya da baska
hayvanlar da bu sekilde adlandmhr.

b öglündl . "

sëw boglundi:Subirneeeoe (göIaikte) topldndI , sû boglundi: Slrlikler toplanO.

boglunûr, böglimmek.

bögsüldi.

qap bögsulài:serectulumu çatladl, yiri::ll. Herhangt bir kabm catlayip, yanlarak açil

mas uu anlat mak içm de bu sözcuk kullar uhr.

bögsulur, bógstllmlk.
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b ökseg

bögüldi.

suw bógiildi: SU, onu durdurmak için yapdml~ bir setin erkesroa birikti .

bOgii!ur, bögiilmtk .

bögür. Bögur.
b ögür. Kuça kenti ile Uygur ulkesi arasmda bulunan bir degm atrvesinde bulunan

bh kale. Burast suur noktastdrr.

b ögürlëdt .

01 am bOgiirlëdi: 0, onun böÇjrune vurdu.

01 yagfm bógürlëdi: 0, dusman senare saçoen ya da soldan saldlrdl, böylece kafa kafaya bir

çerpsrecen sekmerek onlan bozguna uÇjratb.

bögurlër, bögü.rlëmëk.
bög üsdi.

ol manga sewbö~di: 0, suyun önore bir bent çekrn e lsinde bene verorn etti.

bögü~ur, bogü.~mëk

bok. Asik oyununda asrgm sirunm [daha culi olan yüzlerden çukur olan tarafuu n]

yukan gelmest . Buradan hareketle çik bok den ir.

b öke . Ejderha; büyük yilan.

Su atasözunde de gecer.

yçtti ba~llgyçlbokt: Yedi ba$ll ejderte.

Bu s özcûk savasçtlara verilen bir ad olarak ku llamhr , omegin Yabáqu sefler tn

den birinin adi böke budrcc'nr. Cenab-l Hak bu käfin yediyü zbin kistlik ordusu

na ragmen . Gazi [bekeç] Ars!an Tçgjn'in kirkbin rnaslamen askertyle bozguna

ugraru.
Mahmüd der ki, ben bu savasa tamk olanlara sordum . "Birlikleri çokça olmastna

ragmen káfirler nasil bu maglubiyete maruz kaldtlar?" dedtm . "Biz de buna sas

tik , tutsak clan nndiklara b öylesme kalaba hk olmalanna karsin neden bozguna

ugradiklanru sorduk'' dediler. Káfirler onlan s öyle yanulamis: "Davu llar çahp

bomlar ötmeye basladigmda onümüzde boydan boya uzanan, góga kaplayan ye~

stl bir dag gördük. Dagm üzerinde sayilamayacak kadar çok kepi var th, bu kap t

lar brrden ardma dek açtldt ve üzerim ize aresten ok lar yagmaya basladr . Sersem

ledik ve korkudan dona kaldik ve sta böylece bizi alt etuntz." Ta~lklann bu an

lausma karsrhk ben de "bu. peygamberimiz Muhammed'in (Allah'tn salat ve se

larm onun ûzer ine olsun) tüm Müslumanlar üzerinde surûp gtden mucizele rin 

den birtdir" dedim .

bökseg. O ögos He boyun arasmdaki b ölge: gögsün yukan kisrru.

bök seg . Kadmlann gögs ü.
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bökseglendi

bökseglendi.

qiZ bókseglendi: t<Jzn göo)jsIeri Çlcrnaya~.

bokstglenur, bóksegfenmt'k.

b öktir. Daglardekt çukur ve sen yerler.

Su do nl ukte de kullamhr,

taga böktir uzeyordlm Dagn set bi"YéIl'MCI'la tI'Trlancim .

Ylraq bdqlp qara kórdim ~ bi' k.YaItl gór<Xrn

anI b1iip taql turdlm ClrJJ tMQmve~yerdeó.xdJm

tUktlydg! lOVrogdJ BûtiIl~ toz1J)'ÛkseIdi scoa

b öluk . Herhangt bir tur hayvanm bir arada bulundugu grup.

bir bólu.h qóy: Bt koytn slrusü, blrholuk ki~j: Bi'tlIk:m adam. Bu, MhaikM gfbt lek bir söz
cukle ya da "develer" gibt cogu l eki alnus bir sözcûk araohgiyla irna edilenlere

benaeyen, topluluga vurgu yapan bir sözcûktû r.
ból ükn

qöy bólu.hti: KoyurOslrü sèü a'yäj.

bólüktr, bolukmek. Herhangt bir hayvan toplulugunun gruplara ayn lmasrm anlat
mak tçin bu sözcûk kuUamhr.

bön'"'g.

bong ki~i : ~ yoove eete seoe eoem. Bu, $aban'"'g: demirdefly~ sooe sözccganun kr

salulrms biçimidir. MAglr bir~y yere dtritûgünOe ÇJkarttlQ ses'ten hareketle [buradan

yapilan yansnmayla] börig (tri dcmr.

bon. Kurt Su arasózûnde de geccr.

bon qo~nî5m y~mes: Kurt komsusonu verrez. Bu atas özü birine, komsusuna saygl gös
termesuu ögutlemek için kullamhr.

b örk . Baslik.

tdtsiz Turk bolmds, ~siz börk bolmás:Bir ba~n hÇbir zaman ba~z kalmarnaSl gbi bi" TUrk

de hÇbf- zaman FarsiSizrd~zl eernez. '

b ösdl .

er quhn oosdi: Adam kölesini~ birbiçimcledövdu.

böstr,oosmt'k.

bösgèç. Cörek.

b ös üg.

ol qulm bösüg bösdi: 0 pusu ktrdu lbusug (?)J - 0, köIesioe dayaketn.

bösg ël. Yufka, pide gibi mee ekmek (Hdqdnl lehcesl).

boy. Zehirlî bir öramcek. Bu söecük aym anlama gelen bög'ûn degi$ik sesleti midir.

Bu ikt degisik seslet im arasmda ikincist daha dogrudur [bkz. bi, bógl.
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bugardr

böa. Bez.

bu . Bu.

bu er: Bu eoem.

bu . Bugu, buhar.

~~iç baSI: Teneerene [baska bir~yin de olabihr] brJgusu.

bucgäq. Dûnyamn dön yönünden biri. y?r buçgdql da dcnir.

bu çgäq. Köse ya da benzen bir sey.

bucg äq. Devenin baldrr der isi. Çank yaprmmda kullamhr.

buçgaqlandt .

buçgaqlandl nërig: Nesnenin kóselere va dabnesrre (lOktalannasahipti.

buçgaqlaniir, buçgaqlanmaq.

budgäy. bkz. bugdáy.

hudr äç (bu draç/b udraç). Yabäqu sellerinden birin in adr Yabaqular Bckcç Arsfan

Tçgln zamamnda Müslûmanlara tabi olmusrur [bkz. böke maddesi alunda

anlanlan savas -çn].

budursin . Brldrrcm. Su dtzelerde de kullamhr,

(Ä;;klrllanlatJyor)

oziim menig budursfn

otlamgçaqlanûr

Benimgbnlümbildlran (gibi)

Onun(a;.klnln)etes teemoe clönüp durur ve o-e teslim oIur

budusdr .
budu}dl nëng: Nesneikiye aynldr(tlpki eta binerkenaynlanteeener gibi).

budu~ur"budu~ maq .

budu.
er tumlugqa badtl: Adam donarak öldü.

bQdar, biidmaq.

bul;!.utti.
01 kj~j ni tumlugqa buduttl: 0, a'damlndonarak ölmesine reoeo oiou.

bu(!utiir, budutmàq
buga . Hmdistan'dan getirilen bir ilaç. Buna sa ng buga veya boz buga da denir, çunku

genellikle san ya da kizil-kahve renktedir.

bugardr .

olYlgaçbugardl: 0 , eçecn üzeme çentiklereçu.

bugariir, bugarmáq. Kók-biçimt bugrädt'd rr .

ZOl
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bu gd äy

bugdäy. Bugdey.

Su atasözunde de geçer.

bugddy qutmdasarqlç suwalur: Bugdayn Iûtfu ve lJ9'1JYIa klYamuk (ja su bulur. Bu arasözü

baska binyle iliskisi ara cihgiyla iyi bir seylere sahtp olan kisiyi anlat mak îçin

ku llamhr. Barsgän halki bugdäy d iyemez, budgày der. Bir kistrun Barsgän olup

olmadlgml.smamak için bu söacuk ku llamlabilir.

bugra . Darruzhk deve .

bugra xan adr buradan gebr.

bu gr äd t.

oly'gdçlgbugrddl: O,aQaOn [baska brrseym de olabilrr] QzemeçeotJdereçn.

bugrär, bugrämäq.

bugraland r.

tewe bugralandl: Deve, darnzbk. hallle geldi.

bugralanur, bugralal'lmdq.

bugru sd r.

cl manga YlgdÇ bugru~: 0, biY\a êll)aCn ïeere çenti:Ief açma eooe yaräm ettt fu

konud a rekabe t ermeyt anlatma k için de aym sózcuk kullamlabilir.

bugru~ur, bugru~maq .

bugurda .

bugurda scç: KM'ok sec.
bujin . Ç öplerne: çok parealt ve koyu yeSil yaprakh orsu bir bitki.

bul ädr .

qoZI bulädi: Kuzuyu~di.

buldr, buldmdq.

bulän . Qrfçäq ulkesinde avlanan iri yan bir vehst hayvan. Küp gibt içi oyuk,

yuka n kalkik b ir boynuzu vardi t. Kar ya da yegmur burada to plamr. Disisi diz

ç öker, erkek onun boynuzundan su teer; erkegt dtz cckragande de d isisi su teer.. .
bulaq.

bulaq at: SrtJ~ at.

bul aq . Bir TUrk kavrni . Çb/çdqla: onlan tutsak etmtsu. sonra Cena b-i Hak (O'nun

bcyö klagc artsm) kurtulmalanm segladi ve onlar elke bul äq olarak amhr old u.

Bu sózcûk buluq ya da buläq btçimlerinde yan labilir .

bulat n.

ol~ bulatl'l:O,b.m.nJ1 buo)J.nnasn [l:lI.tw1a ~Ihoe$ii ~ ersetn. Bugulanen herhangi

btr ~yi anlatrnak için de bu sözcak kullaruhr Kók-biçirni bal ädu'drr.

bulatür, bulatmdq.
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bulgär

buldr

olyarmdq bu/dI:°para ~ka biT~ de obbihrl buIóJ .

buhir, bulmdq.
huldum. lçine kuru ya da ya~ üzüm konen tath (Kençëk lehcesf).

bul duqtt .

bu1duq!l ntng: Nesnebulundu.

bulduqdr, bulduqmaq.

buldur buldu r.

td~ qudugqa tü~ti bu1dur bu1dur çtti : Ta~, kuyuyél ocserek böylesj bi' seso çerreere neden

ok». '

bulduadr .

buldu:z::dl ntngni:0, ooon t:ê" 'i€Y~~.

bulduzur, bulduzmaq.

bulgád l.

olsuwug bulgddl: 0,suyu~.

ol tulmd, bulgddl: 0 , teoceredeló I~b btr ~yde de obbllirj lutnu ç\~a. wYulaf lapas t

ya da beneer seylen ptsirtrken , alnrun ve üsrünun tyice pismest için bulamaci

kansnrma'yi anlatmak için de bu sözcük kullamhr.

ol er amg fwng/in bulgddl: Adam OI"U"I aR1 saktJ ve sirJi'lerád. Bunun k ök-anlarm

MadalTlll'l kendisine dokunan bi"yemek yemesi ve midesril bulanmaslwdlr .

bulgdr, bulgdmàq.

bulgama. Yagsu ve tatsiz bularnaç (yulaf lapasi).

bulgandt .

sew bu1gandl: SU bulandl.

höngal bulgandl: kmde pis ~y1er bulunanbir~yIer yedigi i:;in midesibuland.

1xg angar bulgandl :Bey OOU sini1eOOI"di.

ti bulgandl:Oeeoek~k~ hakim Oidu.

bulganmàq.
bulgäq . Yaklasmakta olan bir dasrnarun etkisiyle halkr saran korku , endtee.

bu lgäq . Bir erkek adi. Su direlerde de kullamhr,

bulgdq akus bolsa, qaçan bilgin yiUr

yangsaq Idim sayrap om lamgaq qalàr

tts.nY ees-oa ~çoK<bsa, aIdn~';ola~

EÇ)ef ÇOk fazla cos~~ ÇlfWl ku'\.I'T'laSWld damagII"I yaW'

Bu dizele r ktsrye konusmasmda ölcolu olmasun ögctlemek içm kullamhr.

bulg är. Herkesce bilmen bir Turk kenti .
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bulgäs

bulg ês. Yaklasmakta olan bir düsmanm etkisiyle halki saran itaatsizhk hali.

bulgayuq .

bulgayuq SÛW: Bulanlk (çamurlu) su.

bulguna . Seklen ilgm agacma benzeyen, esnek , krzil renkii bir çah . Develer bu bit

kiyi yer. Degtsik sesletimi malguna'd ir .

buht.

qarabuilt: Yagmur bulutu.

qara bulllhg y~l açar, urunç Me ~1 açar:Kara bclut gökyûzOnü kapladlglflda rUzgar ecu dagl 

tl r, (benzer bir b içimde) devletin kapllan da rosvete eçè. Bu atasözü kisiye, arzulanna

uiasmak için para harcamast gerekugint ögïule mek için kullamhr. Siyah saç da
bulu re benzetilmistîr.

built leg saÇl: Onun secen (bolluguyla) bu luta tereer. Su donlukte de kullamlrmsnr ,

agdl built hóhreyü YOkseldi bulut kûêreyerek (sirnsek çakara k)

yagmur tol! sçhriya Yagm ur, dolu k~u~rak (yagdlrarak)

qahqam agrûgriya Hava (rUzgar) eserek onu surûyor

qança banr bdgüsûz Nereye (hangi yóne) gidecegi b ilinmez

bul rtlandr

/Wh buht/andl:Gök bulutlandl.

buht!anur, bulltlanmaq.
bu ln ädi .

eryagfmbulnilil!: Adam du~nml ele çeçirdi.

bulnar, bulnamaq.

bul nam.

01 am bulnaUl: 0 , onun tutsak ed ilmesini emretti .

bu!naWr, bulnatmaq.

bu luç. Bir crkek adi.

bulun. Tutsak.

Su dortlukte de kullamhr,

(Bozguna ugratJlandO$manl anlall yor) "

apang qolsa uJu banp E<;ier isteseydim eo $Ira gidere k

tuWr erdim sûsin tanp Vanp askeri~i da<;iltarak

JO

bulun qfllp ~l yanp

yulugbarça manga Ylgdl

bu lurig. Kö$C.

(Onu) tutsak edip ba$lnl vererom

(Ama) nes i verse kurtu lmak için ónûrre Yl<;idl (ben de ona

özgOrlu<;iunu ba<;iI$ladlm)
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burqr

bulundr.

yitiihbulundl: KaYJP reyven [baska bit seyde olabihr] bulundu.

bulunür, bu!unmàq.

bulus. Baska birinin yapngt Isten birinin ~lde enig) kazanç.

bulusdi.

olàr çhhi blr bJng bulUSdl: Ikisibitbirinibuldu.

bulu~ür, bulu~màq

buqa . Bega.
buqaç. Çömlek ya da gügam. Soz uaannuyla ç~iç buqaç: Tencere tave denir.

buq äç art . Bir dag geçidinin adr. "

buqägu. Hustzlara vurulan pranga .

buqattl (b uq äd tr).

buziigu buqattl : Buzagl büyüdü ve tcqe oiou. Kök-biçimt buq ädu'd tr

buqatür, buqarmiiq.

buqrädr .
a t SUçrdl buqràdl : At ~ha kektr ve hzIa yenroen meo. Bu sözcük tek basma kullaml

maz; suçîdt s özcugûyle btrlikte kullaruhr.

buqràr, buqriimàq.

buqaq. Karsak.

burçaq . Beeelye. fasulye. bakla gibi seylerin tanesi, tohumu.

burçaq. Ter damlast.

ter burçaqlandl: Ter boncuk boncuk akb.

burçaq!anür, burçaqlanmàq.

burçaqlandt .

ter burçaqlandl: Ter !~ka btr seyde olabilir] boncuk boncuk aldu .

burçaqlanür, burçaq!anmàq .

bindt (burd t).

Ylpär bürdl (b urdl): Misk kaktu .

sëw bürdl (burdl): SUyun buhan yûkseldl. Etrafa herhangt bir güze1 kokunun

yaytlmasiru ya da bir seyin buhannm yûkselmesini anlatmek için bu sözcuk

ku llamhr.

buràr, burmäq.
bons. Derfde ya da kumastaki kms rkhk (burusma).

buntn. bkz. burultl.

burqr.

burql néng: Kln~lk (bu ru~uk) nesre.
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olam burunläd/: 0, 0lUl b!..I'Tll.I"I3 vtI"ÓJ.

burunlär, burunlámdq.

burqun

burqnu

olyti.zin burqlftl: Oytizinj~~.

burqllür, burqllmdq.

burqrg. Dende veya bcnzer bir seyde meydana gelen kmsrkhk (burusma).

burqu rdr .

{per yUzi burqurch:Kadnn}\jzü~k vesUzgtmU.

burqurar, burqurmaq.

burslän . Kök-anlarm "kaplan'dtr. afslanbursldn: aslanloY ve~ scklinde bir kul

lamrn vard rr .

bursl än. Bir erkek adi. lnsanlar bursl än'm, arslan bursldn ikilemesinin ikincil ko

numdaki ögest oldugunu ve asla tek bastna kullamlmadiguu , hu nedenle yalruz

ca böyle kullarulmasmtn dogru oldugunu düsûnür . Ancak daha dogru olm go

ras bu söecugun aslmda "kaplan" anlamma geldigidir; çun kü eger yalmzca ikin

d l bir óge olsaydr. bunun bir erkek ad. olarak kullarumma musaade edtlmezdi.

Nitekim Arapçada da hasan hesen ("bu çok ;,.; bi" sev") yertne hezd :;<J' hesen

demezsirnz.
bu rta . Çok mee altm tabaka: varak.

bu rt äl àdi .

olhork burtä/ädi: 0 ,~Iba~1<.l btr :;eye de olabihr] êbl V;yaklar~.

burltllar, burtd/dmdq.

burtalandr .

. borkburtalarnk~ a varaldarf,:Jend .

burla/anur, burlalanmdq

buru n . Burun .

h u run .

tdg burm: DaQn zsvesr. Herhangt bir seytn ilk parçasrrn anlatmak için de bu söz-

cuk kullamhr. "

bu run .

ei mendin burtl1l oord,: 0 benim önûmden gtti. Bu sözcûk yalmzca anlam olarak

Arapçaya uygundur , ses olarak uygun dus mea.

bu ru ng. M üm kün olan en uzak mesafeye gore kabul edilen ok anm menzili.

burungaW: Oku, mûmkûn e en en uzek rresereve etn.

burunduq . YUlaT.

burunlädr

•
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busdurn

burusdr .

buru~dl nëng: Nesne, ese bir surat gibi,bûzûldu ve sûzûldû.

buru~ur , buru~mdq.

burutu .

Ot ç~içni bUruttl: Ates g~ümün [baska bir * yin de olabilir] buharlanmasrna reden old u; ogldn

buruttJ: Çoc uk osru q çeerterekkötû bir koku saldi. Degisik seslenmt bunui'd rr.

burutiir, bnrutmdq.

bu rx än. Put [Budh a heykeli -çn]. ~Boyali bir kukla"ya da bedizburxdn denir.

bits .

kok basboldl:Göl< ccsero. "
erhebbasboldl: AdalTlln gózü dumanlandl - midesindeki gaZin saf)ÇlSlyla gözleri kererc.

busardr .

/,oh busardl: Göky(lzü ssie kaplandt.

busdrur, busarmàq

busdr

bçgyaglqa busde Bey,dO~anl beklemek ~in pusuyavetti .

busar, busmdq.

bustuh . Dag rspanagi.

bustuh. Yenilen bir bitki olan "dag ispanagivne verilen ad [Alla madde olarak hu
sözcuk, soalakte iki kez yer almaktadir -çn].

busu g. Pusu.

busuglug .

busuglugyagJ:Pusukuran dusrre n.

busuqu.

er busuqtr : Adam bir posuyte yakalandl.

busuqdr, busuqmàq.

bususdr.

bçgler busuSdl: Beylerbirbir1erine ka~ pusukurdu.

busu~ar, bususmaq.

busaq.

busaq er: Slklnbhadam. (hem Oguz lehçesinde hem de diger lehcelerde).

busdum.

menbu i~din busdum:Bui:;; benim carsm sen.

bu~mdZ men, busmdq.

Su atasozûnde de geçer,

bti,lmasa biJz qus tutdr, çwmese un'lng quS tutti!": Smlrnayen (avci) ak ocqan yakalar, acele
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busu g

etrreyeo (avo) se en iyi dogal)l y3kaJiW". Bu atasözü btrtne. hedeûne ulasmak içtn so

gukkanh davranmasnu ög ütlemek için kullamhr.

busug .

busug buSdl: ûn çok sdoldl.

bueulgan (yrsilgän) .

bueroldg;15qil busulgan (YLSligdn): BIJ adamn eU se yatklldr ve atltt.

busu rdr .

ol meni busurdl: 0 , bErim canm SIktJ .

busurur, bu~urmäq.

ba t . But.

butandr .

y'gdÇ butand,: A9aÇ boda ndl. Bir kismin agacn dallanm kmycrmus gibi gönm
mesint anlatrnak için de bu söecak kullaruhr.

butaniir, butanmäq.

butaq . Dal; aynca bir degtsik sesleumt vardir {buraq]. re yazacmm unlusü hem

nasb'h [yazactn ustûn imi almrs gibi e ya da c'yla okunmasr - butaq] hem de

eesre'lt l ërapcada I , j okutan im - bcnqlolabtltr.

Su direl erde de kullamhr,

(Sir IoZi eraatiyo- ve onun ylizünü a)lln halesine ve eroerre.... eroç dallnabenzetiyor)

kim ay'pç~ür quläq

ay twi artu{ butáq

Kin~vehangikJJak~

AYln meskernn bil"eroç dal OIctJ9Jnu

butaqlandr (bunqland t) .

y'gd{ butaq/a ndl (butlq/a ndr): AQaÇ tolT'lUl"ClAdandl.

sUwhutaqfandl (butlqlandl):Sukolara~. Bunun kökû, -~ daIt- anlamma gelen,
butaq/bunq sözcngador.

butaqlanur, butaqlanmdq (butlqlanur,butrqlanmaq)

butrq Herhangt bir seym dah .

buuq. Kûçûk bir su tulumu (~gar lehcesf).

bu uq. Atm ayak derisi çtkanlarak yaptlan , ktrmz ya da benzen seylen saklamaya

yarayan tulurn.

buuqlä di (butaqlädr).

» oly'gdÇlg butlq/ddr (butaqlddr): 0, eçec cooeo.

bU/lq/dr , bullqldmàq (bulaqldr, butaqldmdq). Daha dogru kullamm biçimi

butldl'dlr.
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bûk

bu tládr .

I! erigbudmk Kópel< adarn~ ISIUI. Binrun. baska bi riru bacagmdan isrrma

sim anlatmak için de bu sózcû k kullamhr.

but/dr, but/dmdq.

bUIIu (b uylu [?D. Dcvenm burnu na talclan haika',

buturg äq. Sekli Irsnga benzcyen hi r diken. Giysilere ya da benzer seylere takrlma

sma neden olan kancalan vardrr.

buxsr. Bir yemek adi . Bu yemek söyle yaprhr: bugdey pisirtlir, içine badem tanele

ri aula rak bir kavanoza ko nur ve üzert ne Ct/bint lkepek. bal ve SUllen yaprlan bir

bulamaç) d ökûldû kten sonra mayalanmaya brrakrlu . Bu yemegm hem kali krsrm

yerur hem de suyu içilir.

bux sum. Dan dan yapilan bir içki (dan bir asr).

buyl u . bkz. burju

buyurdr .

olangar aylabuyurdl: 0 , OM Ö)ie emretti .

huyuru r, buyunnllq (Oguz lehcesf).

b üz Buz.

Su atasözûnde de geçer,

/ ,büzdan SlÎw tamdr: Buzdan (yllhZca ) 9J damlar. Bu atasözu hu yu babasmm huyuna

benzeyen kisileri anlat mak için kullar uhr.

b uzägu . Buaagi .

Su atasöaïmde de geçer.

~ ewdtki buzäguóll lh: bolmds: Evdekibuza9I ökiIZ00Iaz. Bu atasözu , onur ve erdem ba

krrmndan yükselse btle, ak rabalan tarafmda n hälá çocuk sayrlan bir adarru anlat -

mak için ku llamhr. .

~ buz ëgu til. Siçan gtbt küç ûk brr hayva n - k ök-anlanu ~buzagl dii. ~

~ Ekmegm ûze rinde olusan yamk.

etmik buZJ haldJ :Ekmegin iizeri yMd.

.., bu zluq. Yan n kullamlmak uzere teensine buz dold urulan yer; buzlu k.

bug û. Bilge kisi. Peklsnrmeyle ,bûgu bi/ge demr.

Su d örtlükte de ku llaruhr,

bil1gni çJerdlm Bilgi ve bigeIi';)i (hikmeti) erecrn

bugilni ûdûrdûm BiIge ki$iYi secen
ózûmni adlrdlm (BIJ I"ledene) kendrrf(halkrl oYêlSIldan) ayw-Qm

yagdatlmyazlmur . ~~yoUlda)ak~ atrnazlltOkl

b uk. Fundahk.
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buk

buk. Köse (Argu lehçesi).

bökdi.

01 meni komp bakdi: 0 beni görünce saklanmayaça l l~ (yerin dibine geçti).

ol ~dm bakdi:0 kusecek kader çokyemek yedi.

ol tawàrqa bakdi: 0, mala rnûlke[baska btr scye de olabihrl bfXjuldu.

baker, bakmek.

büken. Karpuz.

büklündi.

biikliindi neng: Nesne kivnldrya ca büküldü.

bllklanilr, buklanmen.

bükri . Herhangi bir scytn egrilmis, bûkûlrnûs hali.

bûktel.

baktel er : orte boylu ecern.

baktel at: Snu yass, yanioturmaya uygun oIan at .

büköl dig.

butlq bukaldi: Dalbüküldü. Baska biri tarafmdan bûkûlmesini anlatmak için de aym

sözc ûk kullamhr - hem gecish hem de gectsstz .

biikülar, bukülmek.

Egtlen ya da bekalen oerhangt bir ~ey bu sözcûkle anlanlabiltr.
bük üm .

buküm etük: Kadlnlann giydigi çizme (Oguz lehçesi). Diger Türkler be'yi (b) mrm'e Cm),

ve sondaki mim'i (m) nun'a (n) dönûstûrerek mûkim ya da mükin derler. Bu kul

larumlarm ózgûn dile ait olrnadiguu düsünuyorum. Ancak Qlfçaq!ar ve krrsalda

ya~ayan bazi kavimler bu s özcükleri kullarur.

b ûk ûsdi.

ol manga IQ! buhii~di: 0 , deh lbaska bir ~yi de olabilirl bukerken bana varcrn etti .

bükü~t1r, baka~mek . "
b ük ût ti .

yaghgà} meni bakiHti: A;;tn yagll yemek kerurn açntn, midem dolmasa oe bana tok luk tm

vemve reerrse ê veptr, Birisine gözünü doyuracak kada r çok para venneyi anlat

mak için de bu sözcuk kullamhr - 01 meni tawdnn biikatti: 0, bentcerevetcçou.

bükatûr, bahütmek.

bül.

bal tang: Çok uzun)'Illardlr saklanan, bu reoerae lezzeti bile kaçan tahlL Yagmurdan ya da

rumbetren bozulan tahrl için de bu sózcuk kullamhr. "zemejn geç~fy1e teeeen

herhangi bir~ey"e (beliye min tûh'z-zamdn) de bul denir. Bu sözcûk hem ses hem de
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bürüldi

artlam bakmundan Arapçaya yakmdrr: aira Arapcasi bdiye, Tûrkçcsi bül'd ûr .

bun. bkz. m ûn

bürçek. Insanm perçemt: aun perçem, yele ya da kuyruk rcya.

bürçeklendi.

at burçeklendi: Abn perçemi uzeo. lnsamn perçemi uzadigmda da bu sözc ük kulla

ruhr .

bürçekleniir, biirçek!enmtk.

bürdi .

01 yançuq agZI bürdi: 0, torterm a~lJn1 büzdü. Benzer bir eylemin söz konusu o ldugu

herhangt bir durumda, omegin don uçkurunu sikilmasmt ya t,da benzen seylen

artlatmak için de bu sözcuk kullamhr.

bürer, bÜrmtk.
b üri. Okun ueuna geçirilen temrentri oyugu. Buna basaq bar/si (ie dcnir.

bü r i. Ark ya da kuyu gibi seylertn agzma rakilau ve bu agulan destekleyerek suyun

stddenyle yanlmalanm engelleyen yuvarlak içi bos tahta parçasl.

barge . Pire. "Noksën akilil ksr'ye de biirge ki~i derur.

burgelendi.

er bürgdendi: Adam ön esnoe n pire gibi Zip ZIP sçrao.

bargdemlr, bürgdenmek.
bürg ûç. Fmnm içindeki ekrneyi çevirrneye yarayan, sekh ktltea benzeyen gems bir

tahta parçasr.

bü rkek.

kókburkek bo/dl :Gökyüzü kara bulutlarIa kaplandl.

bûrkûrd i.

kók bürkürdi: Gökyüzünden arallkslzyaGmury~dt.

YUgÇI tónqasaw biirkürdi: ÇlrplCl, giysiyi (ku~) nemle ndirmek lçinüzerine su tuttu.

bürl/urer, bUrkürmek.

qan bürkürdi: (Yaradan) kan ti~kwdl.

bürlendi.

Ylgaçburlendi: A~açlar t omureuklandi.

bürlenur, barlenmek.

bûrt. Kábus. köti bürt de denir.

b ür ük . Hcybenin tlmegt ya da donun uçkuru gibi seylenn ucuna sanlan sicim.

b ürûldi .

bitigbiiriildi : Kitap Ib~ka btr scyde olabilir] ketra ro, bükü1dü.

bürülür,büriilmek. .
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bûrûnçûk

bür ünç ük . Kadm peçest , yesmak.

bür ûrig. Gicdap.

bûr ûndl.

uragut yogurqan bariindi: Kadlfl sûslü birärt.üylesanndl yeda yüzûnüörttü.

bürunur, barnnmëh.
bûr üsdi .

01 manga bünne biirü~di: 0, tere ~arl1 [baska bir ~yin de olabilir] belini semeeta yardlm

etti. Bir heybentn agar ya da benzerlert gibi, bir seytn etrahm saran , yuvarlak

olarak daralulan ve gentsleulen herhangi bir seyin srkilasunlrnasrm anlatmak
için de aym sózcûk kullamhr.

büru~ar, biinl$mëh.

büs inçek. Ûzûm salkmn (Kençëk lehçesi).

but. Soylulann ogu llamnn ya da kizlanmn percemlenne taktlau buyük ve degerh
bir türkuvaza verilen ad.

qiz bUt ûridi:Kiz but takmdr.

b ût . Soylu birinin yolladigi armagam genren kisiye verilen babsts. Bger söz konu

su armagan bir atsa, armagam alan kisi alm seyisine bit para ya da bir koyun
venr ve hu koyun but olarak adlandmhr.

bûte. "Çok" en lamma gelen bir s özcük.

men angar bateyarmaqbtrdim: Ben ona cce paraverdim; bu i~qa bateboldl: Su~ çin çok

zemen beresok. Bu upki Oguzlarm "eee bir zemen" anlamma gelen kibc söacügc gi
bidir.

büt g ü. Diski. Yalmzca çocuklar söz kon usu old ugunda kullamhr.

batgtl bar mu: Kakaya gitmek ister misin?

bütrûsdi.

aldr çhhi batrii~di: On/ar birbir1erini devaetti ve iddialannl ka~llkll olarakkanrtiamaya çali~tJlar.

bütrü~ûr, bütnj~meh. ..
bütsëdt

bà~ bütstdi: Yara neredeyse iyile~ (iyi le~eyazd l) .

batser,batstmth .
b üut .

er üni bütfi: (GóQsundeki br hastalrk, s«Iuk alg nllQI ya da bir derbe nedeniyle) ederrun ses
kaybokju.

amgalml baw:Onun ceseeroen olen alaCélÇjI kesinlesti

b~ batti: Yara iyil~ti.

qul terigrihe baw· Kul (ma 'min) tannnrn bi r1~ini ikrar ettl
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b üt üsül ër

M u i.

ot batti: Ot büyüdü. Aym zamanda meyvenin gelis inum anlatmak için de hu söz

cûk kullamhr.

oglan bütti: Çocuk dOÇ'J du . Qifçäq lehçesinde "geusen , dogen ya da yaraulan her

hangi bir ~eyni anlatmak için b üut s öacugü kullaruur.

bûtêr, bütmeh.
b üt ûge. Pathcan.

bût ûn . Herhangt bir seyin güverultr ve saglem olaru.

bütün yarmaq: Güveni lir para.

(In bütCm hi$i: Kendine gCwenilir, occu kimse .

b üt ûnlëdi .

olsÓZllg butiinlem: O, sózlem lba:?ka bir seytnde olabilu] gerçekliÇ'Jini a r~tJr(jl.

bütünltr, baWnlêmêk.
b ûtürd i.

0/' bd$lg bütürdi: jeç yaraYliyile$tirdi.

amgeze almm batürdi :Ondan eecaç oldu~una il~in Ibaska bit seye lhsktn de olabilir] iddiaSlrll

kenrtjeor. Borç dismdakt seylen anlatmak için de kullamhr.

bûtûrûr, büturmêh.

b üt üs til êr .

ti/ar ~hhi bütü~tilêr : Her ikiside birbi~erine ~i~in iddialanOln dogrulugunu kebul etti.

batü$urler, butü~mth.
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can çu . Sehriye hamuru açmakta kullamlan oklava.

cen t. bkz. yçut.

cmaxsr. Islemeli bir Çin tpegt.

dgi. Saglam.

dgi yi: sa~Jam abl ml~ ~ diki~ . cim Cc) yigi tikti: saöam dikt i ifadesindeki je'den (y) dö

nûsmüstür. Eu kitabin basmda de bchrtügim gtbt, Qrfçäq .lehçesi ve dtger bazi

Iehçelerdeki cim (c) je'den (y) dónüsmûstûr. Ömegm cinçu: ind'nin kók-biçimi
ye'yledir [bkz. ytnç ü].

\l cinç ü. Inci (Oguz ve Qtfçáq lehçelerf). cim Cc) ye'den (y) dónüsmûstûr [bkz. ytnç ü].

curçän. Çin yoJu üzerindeki Muslûman sirurlarmdan biri .

•
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- ça/-çe. karsilasunna ekidir. Arapçadaki karstlasnrrna hafma benze r .

01menigçe: 0 banabenziyor; bu amgça: Bu ore ter ever.

çäçtr. Çadtr . Oguzlar buna ç äsu- der. Aynca bkz. çäur .

,,~: Akrep .
cäg çóg.

Ç~~optl: Gürültüpatlrukoptu: aym zamanda yalmzca ,ogl qopdl: gÜf'Ültü koptu sek -

linde de kuJlamhr.

çagilädt (jagûä dr, sagûädr) .

sëw çagilàdl: SU çaÇl ladl. Aym zamanda jagilädl , ;;agilädl btçiminde degistk sesle-

urnler vardtt. -- --

$agl1är, $agïlámaq. Su donluk te de kullaruht,

(Tang ut ûlkesiile Çin eress-oe bir yer oIan Qänmsirurnn halkl ile Tangut halkl sevas halinded ir...)

qatunsim çagi!ddl Q ätûnslrn halklbaglrdl

tangut bçgin yagiladî TalÎgut'la(oranln halkiyla)ve beylyie sevesedurdu

qamaqlp)agllddl Taki kanlançaglldayan su gibi akana

boym suwm qm!sagd! (Ve) boyomenklzllsu(yani kan)seërena kadar

S~Meyve suyu (sua) .

çagl r. Sarap. Bu sözcük iki karsir anlama sahiptir.

çagrrl ädi.

01uzümniçaglrlool: 0, üzümU~lra yaptJ .

çaglr!ar, çagl rlamaq. Biri srra içtigi zaman da bu sözcük kullamhr.

çagtrlandl.

er çaglrlandl: Ad am serep ya da sre sahibi o ldu.

çaglrlanûr, çaglr!anmdq.

çagirh g

çaglr!lg er: ;;lra51 eten ecern.

çagla. tjç'taki bir yaylanm adt.

çagm ur .~~. bkz. çamgur.

çagn . Dogen . Bir erkek ad! olan çagn b~g buradan gelir. Su dizelerde de kullamhr ,

(Siralll anlatJyor)

çagn allp arqun mûnûp arqar yerër

awlar keyik taygan Idlp ti/ku tutar
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çagn

D«janl (bir eline) allp kOheylanaörerek dag keçilerine yetisir

Vah$ihayvanleln avlar,teasrs sallveóp ti ll<iyi yakalatJr

çagn. bkz. çrgrt .

çäl q öy. Alacah koyun.

çalarig.

çalang ba.~l : Geveze, kon~kan ki~ .

çaldt.

ol am çaldJ: 0, onu vere çaldr; ol sözü.g menig qu/aqqa çaldl: a , sözleri ben im kulaglma

bag lrdr.

Su atas özûndc de geçer,

çaqsa tutnür, çalsa bilnûr: (Çakmak) çakärsa (ates) tutu~ur, (sóz) kulaga çalmsa (amaç) bilinir.

tónug td;; «ze ça/dl: (ÇlrpIO)giy5iyi (yeni ~enen kuma~) tasn ûzemoe dövdü.

ça/ar, çalmaq.

Su do nl uk te de ku llaruhr,

lllm tütup q041ça/dl Kópeqsn on u (kurdu) yakalaYlp yere ça ldl

amg tusin qlra yu/du OnuntüyünüÛJm00e yoklu

ba;;m allp qOdl saldI ~Inl (tepesinden) yakalaYlP geriye çevirdi

boguz dip takel bogdl ~aIlnllSi np onu tOrnden bogdu

çaldrr çaldir.

oq kç~te çaidir çaldlr çtti: Ok sadakta jkdiflnda] bö ylesi bir ses ceertn[taklrdadlj.

Ra agër esngi zaman kuru otlann cikar digr sest [lusjrtryi] anlatmak için de bu
ifade kull amhr.

çaldrädr .

ta~ ça/dradl:Çakll tesen böylesi bir ses [çaldrr çaldrr]çkertn. Zincir ya da zmcire ben zer

seyler ycre dost üg ünde çrkan scsi anlatmak için de bu ifade kullamhr.

çaldrar, çaldrdmdq. "'

çalg äy. KuS kan ad mm uçlan.

çalrg. Hem sorug: kaYlp, cescos bir hayvanl arama sözcügüylc aym anlamda hem de

beylet-in ónemli bir durum söz konusu oldugunda . yamna gelip kendine

kantmaya daver etmek için k öylerdeki ve g öcebe halkina yolladrgi haber

anlammda kullamhr. bkz . sorug.

çaluîg.

çalmg yçr:sankî yanffil$ gibi çorak ve siyah oIan, ot bitrneve n ver .

çalmg.

çalmg ayaq: Sir Çin kèsesi.
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çalrattr

çalmd r.

at ça1mdl: At (besleyiciolmayanyemyüzûoden) birderi birkemikkaldl.

silz bçg qu!dqmga çahndl: Söz beyin [baskabirinin de olabilirl kulëtgrna gitti(Oguz Iehç esi).

er özinyçrke ça/mdl: Adamkendini yere atlJyaoeetarmsgibi yaptl.

ça/mur, çalmmilq.

çal rs . Gares.
'\..... 'l:

\ çalrsdr. v '"
\ . .

qapug çah~dl: Kapmmçatlaklarl açlldl. Cömlegtn çatlaklan ya da eyerin ek yerlerind eki

açrlma s öz konusuysa yine bu s özcûk kullamhr.-,
, çah~ar, çah~maq .

olmenigbirle çalt~ dl: 0, benirrëe gür~. ..

çalma. Kesek. Koyun aglllanndan ve deve alurlanndan toplamp kesilip sekillendiri

lerek kism yakacak olarak kullamlmak için kurutulan diski, tezek.

çalpang. Çamur.

çalpaq . Kir, pislik.

çalpaq Fr Ka n$lkbir mesele.

çalpasd r.
olar çkki çalpa~dl: ere- (be!li bir konu üzerinde) ~detli bir biçimde tetsn Herhangt bir

sey ktrlendtgt zaman da bu sozcük kullamhr.

çalpa~ur, çalpa}maq.
çalpus. Meyvelerin yapiskan özû; insanlarm ellerine ya da giysilerine bulasrr.

çalpuslandr.
dig çalpuslandl : (Meyveyi verken yada soyarken) meyvenin yapl~an ózû ele [baska bir sere

de olabilirl buIa$tl.

çalpuslanur, ça1pu~lanmilq .

çalq çulq .

çalq çulq badar ql1dl: 0 , anu dürttü, itip kalktr. Bu, "dûrterkcn, itip kakarken çtkan

sesin yansnnasi''yla olusan bir ifadedir.

çalqan . Hastahgm vucunaki bir noktadan baska nokta lara yayi lmasi; bilekteki bir

$i$kinligin kasikta yumrulara ned en olmast gibi.

çel rädi .

oq kç~te ça!nldl: Oksadakta [kilifinda] böylesi bir ses ceetn [nkndedï]. Buna benzer bir

sesin ÇtkUgl her durumda bu s özcuk kullamhr.

çalràr, çalràmàq [bkz. caldir ].

cel rem
oloqm kç~te çalralt!" 0, seoaeteu (kihflndaki)okunu tecroetn. Herhangt biri btr seyt ta-
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çalturdr

ku'datirs a (çaldu- çaldn-) yine bu s ózcük ku llamhr.

çalratar, çalratmaq.
çalturdr.

ol am çalturdl:0, onu vere devirtti.

ol yitilk çalturd/: 0, kayiphayvanlntneranrnesra emretti.

Aym zamanda Oguz lehçesinde "birme bir seyt isittirmek" anlammda kullamhr.
çalturur, çalturmaq.

çamguq.

çamguq er: Iftiraya eten adam.

çarnguqlandr.

ki~i çamguqlandz: Adam bir iftiracl'/dl.

çamguqlanar, çamguqlanmaq.

çamgur. Salgam. mfm (m) He gayn Cg) arasmda göc üsme vardtr [bkz. çagmur].
çarru.

ÇOgl ccnu qIldl: °bir gürüftü, oetnu kcce rtb . çarm sözcügu tek basma kul larulmaz; yal
mzca çogr sözeuguyle birlikte kulla mhr. bkz. çogr.

çanaç. Kadms i tavn-lar gösreren ktmse. Ödlek, becertksiz, hental anlammda da kul
Iamhr.

çanaç lädr.

ol am çanaçlddl: 0 , onu zaYlf, kadtnSJ ve güçsüzkabuletti.

çanaçlar, çanaçlamaq.

çanaçh q. Sakarhk: kedmsihk.

çanaq. Çanak: egaeten yaprlma këse (Oguz lehçesi).

çanaq Tuz luk ya da tuzluga beneer agaçran oyulmus kap .
çand ls d l.

o!ar çhki çandl~dl: Oorer kaf"$lllkil oerek bîrbirlerine d(j;;manca davrandlve birbirlerinden uzsk dur-
dular. ..

çandl~a r, çand'$mrîq.

çanqa. Bir av kapani cestdt.

çan tu rdr

olamhu f$r[a çanturd!: 0, bu konuya i~ cooe k6f"$lt bir dûsûnce oIusturdu. Kök-biçimi
çandturdl'dlr.

çanturur, çanturmaq.
ça ng. Zil.

çarigtl äd r.

Jt çangfladl: (Dövülen) köpek inledi - bu havlamadan daha zayrf tlz, keskin ve act
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çaps êdt

act çtkan bir sesrir. Kaba saba , kufû rlu konusan birine (dim çangflddlrig : çok petm

yeptm çok ba~lrdln dcnir.

çangîlär, çangflamaq.

çangh m arîgh . Bir çocuk oyununun adr. Araplat buna clavdd1der.

çarîg~l . Bir Haten bcyinin adi . Bu adi taswan kent bu bey zama nmda almrmsur .

Adm Cem~it söacüganden dönüstugü söylenir.

ça rîg:?u. Kûçük hirka.

çap çap. Kamçmm saklamasrru ve dudagm ~plrdarnas101anlatanyansrma ttade.

ol erük (ap (apyçdi: I::~ i bOy1esi birses çkacek biçimde yedi.

çap aq. Bir bahk t ürü. Bunlar küçük bahklardir ve Türk göllerinde bulunur. Bunla-

ra bcnzenlerek çelimsiz, siska adamlara (apaq er denir. ..

çapdi.

er stlwda (apdl:Adam suoe yûzdü.

01 atm (tplq birle (apdl: 0 , enned~nekle vavesçavurdu.

(omaq rcr boymn (apdl :Müslüman, Zlnd l~ l n boynunu vurdu (Uygur lehçesi) .

er ewm çapdi :Adam evirayurnusek çamur1a swac.

(apar, (apmdq.

çapgut. Caput. silte .

çaprldi .
amgewi çapJldl: Onun evi ince ve yumU!?ilk çamur1a ~vandl

(apl1ur, çap!lmaq. Birinin boynunun vurulmasmt aniarmak için de bu sózcük

kullarulir (Uygur lehçesi).

çapmdt.

eratm (apmdl :Adam enrukarnçûadt.

er suwda çapdl: Adam suoe çozoö - çapmdi, çapdl'mn degtsïk seslctimidir .

çapmur, çapmmdq.

çapltgän.

bu 11 ol ki~jke çapltgdn: 8u,(I$lrmak için) sürekli nseneraseoran birkëpektir.

çapltgdn er:Boyun kesen adam, ce llat (Uygur lehçcst) .

çaprrn.
It ki~ikf (aplttl: Köpek (I~rmak için) adama saldlrdl.

bçg amgboynm çapltt!: Beyonun boynununvunnrresru errrettr (Uygur lehcest).

(apIIUr, çapllmdq.

çapsä d r.

01 suwda çapsddl: 0, suoeYÜi.mek stee

çapsiir , çapsdmiiq .
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Kuru ot venu

Hlzllatk~

(Toyneklennden) kiziletes çiktJ

çapturdi

ça ptu rd t.

er qulm suwda çapturdl :Adam kolesini soca [baskabir ycrde deobbilir) vuzdèrcû,

olamgboynm çapturdl: 0, onun boynunun vurulmasHll emretti (U ygu r lehçesi)

ol cwm çaptu rdl: .0 ,evinin yurnosek eerere swanrraaru erwettr.

çaptum r, çapturmàq.
çaq . Bir seytn kesin ve OZ halini vurgulayan bir sözcük.

çaq 01arm Mgd: Su (hakiki) en vakela; çaq amaçm urg!l: Hedefi tam göbe9inden vur.

çaq çoq. Odun, ccvia, kemik gibi seylcnn kmlmast srrasmda çikan çanrdama sesi

çaq çoqçW: boylesi bir ses ceetn denlr .

çaqdt .

ol SOZlig anlgqulaqqa çaqdl. 0, sözertonun kulaÇJlna sittkdiJonaula~tl rdlJ (Oguz lehçesi).

ol çhki hi~i araÇaqdl:0 , iki k~ eresroa husumeti kl~.

ol çaqmaq çaqd!: °çakmak [kibrit ] çektr.

çaqar, çaqmaq.

çaqtldr.

çaqmaq çaql1d/: Çakmak [kibrit] çaklldl ; tasçaqdd!: resrarbirbirine vurularak kivikirnçikarnldt.

SOZ quläqqaçaqlldl:Sózkula9a ula~tJ .

çaqllur, çaqllmäq.

Su dort lukte de kullaruhr,

(K~n bir au enlatryor)

yugürdi kewe/ at

çaqllJIq/zll ot

höyu rdiorutot

saçrap an/n onwil, Onurûa birlikte yaYll1r (bu yangin)

ça qmdi.

er ilzinge çaqmaq çaqmdl : Adam çakmaQI )klbriti)çakarml~gibi vepti.
•çaqmur, çaqmmaq.

çaqu . Mavi. Su atasozunde de geçer,

lt çaqm arqa leglf, ar çaom Jtqa tegmês: Mavi (göz!ü) köpek ets denktir, rnevi (90zI0) at bi"

kópek et mez ~ çunkü m av i gö zlü ai. iyi góremea. Bu arasözü böylesi bir atm ter

cih edi lmemesini ogürlcr nek tem kullamhr.

çaqisdi.

0/ manga çaqmaq çaq l~ d l. 0 , bere çakmak [kloot) çakmakta varden etti. Bu kcnuda

reb bel etmeyi anlatrnak için de bu s ózcûk kul lamhr.

çaql:;ur, çaqlmaq.
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çars çars

çaqm äq. Atest yakmak için ku llamlau tut usturucu çubuk, kib rit. Bu sözcuk hem ad
hem de eylem olarak ku llamlabilir . Ttpkr [Arapçadaki] hamidtû ('·~krettim")

sözünden gelen hamd ("~ükür, ~ü kretme" ) ve eemede'l-ma' C'su dondu") sözûnden

gelen cemd (rbuz, donmak") söeccklen' gibi .

çaqmaqlandl.

yl1an çaqmaqlandl: Yllançöreklendi.

çaqmaqlanur, çaqmaqlanmaq.

çaqratu
er kÖzin çaqraW: AdamQÖzlerinifildlr fildlr oYI1<;rtaraksanki rnavi göZlüymü~ gibi yeptr.

çaqratar, çaqratmäq.

çaqn sn.
OOy brr birke çaqn~tl : Insanlar birbir1eriniçaçwdl (Ogaz lehçesi).

çaqn~ar, çaqn~maq .

çaqturdr.
01 çaqmaq çaqturdl: 0, ona çakmak çëktndt. Bir kimsertin iki ktsi arasmda uzlasmaz

lik, gerginlik yararmasrm anlarmak için de bu sözcuk kullamhr.

çaqturu r, çaqturmaq .
çär çarmaq Çoluk çocuk. Bu iki sözcûk bitlikte kullanthr. (ar çamraq olarak da

geçer.

çar çur.
ol çarçuryçdi: 0 bulabildigiher ~eyi yedi,geriye hk;bir~y blrakmadl [bkz. 'lar sur].

çar là d r.

oglan çarladl: Bebek agladl.

yangan çar1ddt : i=il bou gibises çikarttr.

çar/dr, çarlämdq.

çarlasdt.

oglan çarl~dl: aeteuer eçe sn.

yanganldr çarla~dl : i=iIIer bagn~tJ.

çarla~ar, çar1a~maq.

çarlaltI.
cl oglamg çarlaH!: 0, bebeqi aglattl. Bir filin bagirnlmasmr anlatrnak ton de bu

sözcuk kulla mhr.

çarlawr, çarlatmaq.

çars çars.
01 am çars çars urdt: 0, ora bOy1esi bi" ses çlkaracak biçimde vurdu. Benzer bir sekilde

rcrs tars «rdl: 0,onun her yanma vurdu da dentr.
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çar û n

çarün. Çmar agaci (Yagma leh çesi).

çaruq. Cank. Su atasözûnde de geçe r,

yadag atl çaruo kuçi azuq:Yeyerm at! çan~l, gOcO aZl~ldlr. Bu atasózu yahnayak kalma

mak ya da gücs üz dusmernek için bu iki seym ham edi lmes i gere kngtnt ög üde
mek için kullaruhr.

ça ruq (çaruqlug). Oguzlarm bir kolunun adi. Barçuq' ta, AJrasiyab'm kentinde ika

me t ederler; AJrasiyab burada Nebukadnes.\ar'm oglu 'Bijen'i hapsetmtsn .
çaruqlädr.

0/ adaqm çaruqladl: 0, aya~lna Turk çan~1 giydi.

çaruq/ar, çaruqlamaq.

Ayru zamanda bir insamn çaruq'la iliskt lendlrilmesm j anlatmak için de bu
sözc ök kullamhr.

çaruqlandr.

er çaruqlandl: Adam çenklanm giydi_çanksahibioo u.

çaruqlanur, çaruqlanmaq.

çaruqlug.

çaruqlug er: Ça~1 een adam.

çaruqlug. bkz . car uq".

çaru qlu q. Çank yaprlmak ûzere aynlnus deri parcast.

çäsir . bkz . çäçrr.

ça t ça t. Bir darbe sonucu çïkan ses.

çatçal urdi: Çet çat vurcu.

ç àt. Kuyu (Oguz lehçesi).

çatîladt.

berge çall/adl: Kamç l sakladl. Eu scse benzcr herhangi bir sesi anlatmak için de bu
sozcük kullamhr.

çalllar, çatildmaq . ..

çänr. Çadrr bkz . cäçu- , çäsir.

çänr. Nisadir (Kuça Iehçesf).

çatu.

er og/dq qOZJqa çaw:Adam~Iaklan kuzu la rla lbaska küçü~baslarl~ da olabiltr] birle~rdi.
çatar, çatmaq (Oguz lehçesf).

Su dizelerde de kullarulrr,

(Bir daGin zsvesnoeya;;ayan bireoerrs anlabyor)

ordulampyüksek taglg oglaq çatar

uygur lalmyuwga allp yomgm satdr
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__________________ _ _ _ ___--'çax~ädl

Yûksek daQI YlrttutNak (kuzl.Wlayada cesee haY"an~rIa) ogak~(ug~ halá

buóJr, yani0 bi"çobal'l(\lr)

Uygurlara ba:skIl yapphayvanan (tee tek:)y~ 'Ie sonra oR.YISÜfÜ h<*1de satar

çatuq. bkz. xut u.

~ çawa . Genç er kekle ri anlatmakta kuJlamIan bir ad.

çawär. Ates yakmak tem kull am lan çah çrrpi. çawtlr cuwilr biçim inde ikil em e ola

rak da kullamh r.

çawär hg .

çawdrIlg yçr: Çall ÇIfPISI bol yer .

çawag- Kamçr UCU, kamer darbest.

çawnqn. "

er çaWlqtl: Adam fnená, 1rI S3'libi olOJ.

çawl qdr , çaWJqmdq .

çaw]u. Góvdest ve dallan kurnm olan ve daglarda buyüyen bir agaç; kiztl, aci

meyvelen verdr r. Bu, kizlan n parmak uçlanmn knmmbgr kendisine benzeulen

'anem agacidrr.

çawládr

t i ,aw/ddl: I;.t haflfçe pi$ti.

,aw/dr, çawldmèlq.

çawl and t.

t i çaw!andJ :Et höfifçe~.

,aw/anur, çawlanmilq.

çawlandt.

er çawlandl: Adam ünlend i, (in sahibi oen.

çaw/anur, çawlanmaq.

çawh . Sahin.

c äwh . AI~ yakrnakta kulla mla n se ftal i cektrdeklen VI': ceviz kabuklan (Kençëk leh -

çesi).

çawsärig. Koyunun yananu krrkma kta kullamlan rnakas (Çtgtl leh çesi).

çaw~ng. Gozû kuarrms. su lan rrus kimse.

çawus. Savesta bi rliklerin d üzen içinde du rrnasim saglayan ve onlann gereks iz std 

del uygulamalamu önleyen yönetici.

çaxs ädi.

td~ ça:q adl: Çakll tesen teoroao . Süslerin ya da takila n n ukrmsun anlat ma k için de

hu sözcûk kullamhr .

,ax~r , çax~mdq .
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cexs äq

caxs äq. Dagm zirvesindeki taslik yeL Su arasözunde de gecer.

çax~äq üze otbolmds, çaqraqbile uwut bolmds: T~l lk da<;)da ot, kelde utançorrez.

cexs äq . Kunttu lmus kayist veya üzum {Qarluq lehçesi).

çaxsu . Simsir -çahsi . Gözle ilgili rahatsizhklan tedavi ermek için kullaruhr. Özgün

dile ait degildir .

çaydam. Kaban yapmakta ya da dösegm içini doldurmakta kullamlau ince keçe.

çççek. Çicek.

çeç ek . Knarruk ya da ciçek hasta hgma verilen ad (Çtgtl lehcesf).

çeçeklendi .

Ylgaç çççeklendi: AÇ)aç !ba?ka bir ?ey de olabïlrr] çiçeklendi.

çççeklenur, çççeklënmëk.

çeçekltk . Çiçek yettsunlen yer.

çeçge. Dokurnact taragi.

çek çû k. Ivrr ZIV!r, eski esyalar .

cëk. Araplarm bürd'üne [çizgili kurnas ] benzeyen bir pamuklu dokurna. Arki, sal gt

bi seylen» yapimmda kullaruhr ve Yçmëkler rarafindan gtytltr.

çekdi.

ol bitigçehdi: 0, kita~ rceteeo; olatm çehdi: 0, enrurecerret etn.

çchër,çchmëh.

çekek. Çekiç (Oguz Iehçesi).

çekig. Bir yazida ki yardimc i imler.

çekik. Kuçûk erkek cccugunun cinsel orgam

çekik. Serceye benzer benekli bir kus, kayahk yerlerde yasar.

çekildi .

bitig çehi/di: Kitap [ba~ka bir ~y de olabihr] rcaoeoo.

çeki!ür, çchi/mek.

çekindi.

er bitighe çehig çehindi: Adam metnin verdmo imlerini koyma [noktalamaj ~ini ûzem e aldl.

çehinur, çehinmëh.

cektsdt .

olmanga çekig çekisdi:0, tere metru noktalamakta varden etti. Bu tste rekabet etmeyt

anlatma k için de hu sózcük kullamhr.

çekisur, çehismek.

çeklesdi.

ol menig birle çek/qdi :0, be nimle birlikte kuraçekti .

çeh!esur, çehlqmëk.
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çergesti

çekrek.

çekrek qapa: lek kat yünden vepuan nee bir kaftan; kóleler te reeroen giyilir.

çekreklendi.

qulçehrehlendi: Köle y(Jn giysi giydi.

çekrek/em'lr, çehreklenmek.

çektürdt.

~
angar çekigçektürdi: 0, ona kitabl noktalattr, •

01alm çekWrdi: 0 (toynaÇ)lndaki ya da ba~a bir yerdeki iltihap nedeniyle) atJnlrecernetettl .

çekWril r, çektûrmëk.

çe kû n. Gelincik yavrusu . '"

çekü rge. Çekirge (Oguz lehçesi). Ancak dtger Tûrkler çekirgenin uçmadan ónceki

halint bu sektlde adlandmr. Kalabahk evler : ve ordular çekirge sürüsone

benzeultr ve çekürge tegsü denir.

çelpek. Göz çapagr.

çelpeklendt.

k5zçdpehlmdi: Gözçepeuenc.

çelpek/mur, çdpehlenmth.
çenistûrûk. Yazm basmda olgunlasan, beyaz-kmmai renkte, findiga benzeyen ve

yenilebilen btr meyve .

çeûggek.

çenggek er: AsaÇ)lhkadam .

çerighk. Sarrnasik.

çepts. Alu ayltk keet yavrusu.

çeplslendt.

ogläq çepi;>lendi: O<;jlak altJayhk ordu.

çepi;>lem'lr, çepi;>lenmek.
çer . Bedenin (hastahk derecesinde) aglrlasmasml anlatan sözcük.

erçerlendi: Adamm vücudu aglrlasn (Hdqdnf leh çesi).

çer. Zaman (Oguz lehçes i) .

bu çerlikdc kel: Bu vakitte gel.

çer. Bir seyin karsi tarah (Oguz lehçesi) .

amg ewt bu çerlikdc: Onn evi ka~ terene . Eu sózcükten h areketle savasra k ar sihkh

duren saflara çcrig denir.

çergesti .

çkkisü çergc;>ti: (Sevasta) iki safka~ ka~ya ge ldi.

çergqur, çergc;>mek .
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çerig

Su denlukte de kullamhr,

kelse apang terkenim E~er heker arnçeärse(ve bizeverorn eoerse)

{ti/gemet terginim Ganirnetim zengin1e7

tanlmagay tOrkûnüm Boyum dêl\)llmaz

amdl çerig çerge~ur $imdi seves saffan diziljyor

çe rig. Savestakt karsihkh safler . Su atasözûnde de geçer ,

alp çerigde, bi/ge t~rigde: Yigit seveste tsevesn önesr onu tahril< ettiqinde), bilge kurultayda

(slnanlr). !iza ~ubbe dirämuhd- bu Mua1!aqdt'û -Lebfd'ten (Käbe duvan na asilan aski
siirlerinden - muallaka- birinin sairi) bir almudrr -cnl

certg. Herhangt bir seytn karsi taraf (Ogua lehçesf). Her hangt bir seyin zamarn.
çerlendi

er oZiçerlendi: Adam hasta landl ve vöcccu aÇj!rla~b .

amgkbzi çerlendi :Onun götü kanlandl, sulendr.

çerientu, çer1enmeh.

çerletti

01amgkovn çerietti: lIaç onun gözünün iltihaplanrna:Sll"lêl reoen oldu . Agu- bir yemek ya

da benz er bir seydcn dolayi insamn üzenne cöken agirhgi veya hastahk halini
anlatrnak için de bu sözc ük kullamhr.

çerlaur, çer/etmeh.

çerlig .

hoziçer/ig:~ü zayrrkimse.

eermeldt.

çawlgçenne/di: Kamçlnln ucu [benur bir sev de olabilirJ klvnldl ve örii ldQ.

çerme/ur, çerme/mek.

çermesdi.

ol manga çawlgçenne~di : 0, bere kêrrjçmm ucunu [benzer bir ~y de olabiltr] örrrekte yerom,
etti.

ç erme~ür , çen»qmek.

çermetu.

alper atm çermetti: Yigit sava'?Çl ab~ln kuyru~unu ipekle öroûroû. Bu, yigitlik tfade eden

tsarerlerden biridir. Órûlen herhangi blr seyt anlatmak için de bu sözcuk
kullaruhr. Örnegtn karnçmm ucunu deri kayrsla örmek

çermetur, çermetmek.

çert. Parça.

" bizingandabirçat algumlZbar; Bizim once bir paça alaca~lmIz var.

çert çü r t. Herhangi bir seytn parçalan veya ktnntrlan.
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çewürgën

çertildi.
çertadi nëng: Nesne ortedenkavboldu, uzakla!lb.

çertilur, çertilmêk.

Su atasózunde de geçer,
erdemsizden qut çertilur: ïroerre ve iyi teva seho olll")ayan kimseden u~u r çekilir.

çertti.
01 çertti nêngni: 0, nesrevi sertest blrakb.

01 yannàq üçm çertti: 0, perarjn kerem klrdl. Ken:mnda; ufak bit parçasi kmlarak

kaybolan herhangi btr nesne için de bu sözcok kullaruur.

çerrzr. çertmêk.

çes. Türkuvaz. Su dönlükte de kullaruhr ,

(GökyUzûnü anlatJyor)
yarattl ya~ll çq (Ulu tsm) y~IIiOi içindeki tu rtcvez gibieen çëxJû verettr

sawurdl ürüngqa~ k;ine yesim gibiYllclizlan secn

UZildi qara qu~ qara qusu [Türklerdebir YlldlZ(ashnda gezegen) - Jupiterldizdi

tün kun éze yorgenur Gece gûne (gun geceye) döner

çeskël. Çanak, çómlek ya da çanak çómlek pareelan.

çet gën (çlgên [?J) . At! y öneltmeye yarayan, geroe bagh kayrs; dizgin.

çetük. Disi kedi (Dgu: Iehcest).

küvuk çeWk: Erkek kedi.

ç.~rüldi.
Çlgn çewrüldi: Çlknk çevrildi. Çevrilen herhangt bir sey için bu sözcük kullamhr.

çewrillur, çewrtïlmêk.

çewrûsdt.
ol menig birle oq çe.wrü~di : 0, benlrnle oku dóndûrerek [dengesinij srerre konusunda boy

6lç~. Herhangt bir seyi dairescl bir biçlmde çevirmeyi anlarmak için de bu

sözcûk kullamhr.

çewrtï$ur, çewrü~mêk.

çewü r di.
er oq çewürdi: Adam tJma9 özemoe doodörerek oku SlnadI. Sol elin bas pnrmaguun

çardtmryla ööndarclen herh angt bir scyi anlatmak için de bu sózcûk kullamhr.

olçlgrfnl çewürdi: 0, ÇII<n~1 çevirdi.

cewarër. çewarmek.

çewürge n.
bu er ol tdim oq cewnrgëu: Bu, okIan sneven acemor - bu smama nmagin oaermde

okundöndürülmesiyle çapïhr.
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çïbrq än

cibrq än . Hunnap sekerlemesi.

çibrqä n. Ciban. Kmmzlhgl ncdeniyle hunnap sekerlemestne benzetiimistir.

çrçàlaq. Serçe parm ak.

çrçämuq. Yüzukparmagi. Az bilinen bir sözcük tür .

çjg. G öcebelertn çadirlanmn içini böl ömlere ayumak için kulland iklan sazdan

yapilrms bir perde. Bu sazlar karmst an daha mee ve yurnusakur.

erg. Turk ars rru. Bu ólçü yaygm kullamlan arsmmm ücre ikisi kada rdir. Göçebele r
arasmda, özellikle kumaslan ólçmede kullamhr .

çig äy. Yoksul.

Su dize1erde de kul lamlrr,

Iwngiil kimnig holsa qab yóqçlgay

qllsa küçün bolmas aru toqbay

Kimingön lû yok, veesul oIu~ [kalben yoksul oIan]

Güçle tok ve zengin veplrn ez [manen zengin olamazj

çrgd r.

ol türgëk bàqmç/gd!:0 , bohçayr[baska bir seyi de olabilirJ ba\)ladl.

çlgàr, çlgmdq .

çrgrld i.

bàg (?)çlgl1dl: Bohça <lpya da tereer bir ~eyle) ba\)laOOI.

Ç/gl/ur, çlgI1maq.
çig üwär .

çlgJlwàr oql: xse ok.

Su dizelerdc de kulla mlir,

<D~manl anlatJyor)

utru tunpyagdlm angar k?Soql Çlgl1wdr

aydlm asg qllgu emcs sen laqlya1war"

Onunla ka~ karwa geldi\)imde seoeçrroen kse oklar çrkernp üzerine ya\)dwdlm

(Sonra) ona~mdi yaltaklanman ve merhamet için yalvanp yaeernen sena fayda

sa~lamaz· oeorn

ÇlgJr. Dar yol; patika .

çrgrrl äd i.

y?rig ÇlgIrladl :0 , erezoe bir yol belled i ve ïeem cen devamh ge çerek bunu bir oetee haline

getirdi. Kann zemini önmestnt vc birinin ayagiyla yol açmasiruanlatrnak için de
bu s ózcük kullamhr.

çlglr1dr, çlglrlamaq.
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çrlandr

çigrrt änd i.

y ër çJglrlanJl: Arazide patikalar, dar ycêerol~u.

çlgJr/an llr , çlglrlanmaq.

çrglädr .

olbJz çlgld/il: 0 , Turk~k~ óIçtû.

Ç1glar. Ç1glamdq.

çrgfand i

00z 'lglandl:~!~ bil~ de obbihr - TUrk~ àlSi dei i) öIçüdU.

çrglatu.

olbózç,glatll:0 (hefhangi bii'1e Turk~)~ólçt1idü . Turk arsrru yaygm kul

lamlan arsmin ûçte ikisi kadardr r.

Çlglatur, Ç1glalmdq.

Çlgn . Kûre

kok ÇlgriSl: GökseI küre.

çigrr (çagrr). Kuyu, degnmen ya da benzer seylerdeki cknk: her tür palanga: ipek

egtrmeye yarayan araç.

çrgrü dr.

yçr Çlgrûdl: Zemîn (ûzeffide çocfazla )'lir'ûrldUgj ve W oetidigi i;il) serüesti, Öncelen gev
sek olan ancak daha sonra sen tesen herhangi bir seyr anlatmak için de bu sözcuk

kullaruhr.

Ç1gnir, ç'gnimdq.

çlgruq .

Çlgruqyer: ÛZerroeçocfazlayliründül)j,çig~i i;:insetesenzerrsn.

Çlgruttl.

01yçrig ÇlgrultJ: 0, özerooe yürüyerek re mini sertle~di. Üzcrine bastirarak senlesttr i

len herhangi bir ~yi anlatmak için de bu sozcuk kullatuhr , omegin bir çuvalm

doldurulrnasr du rum u hu sektlde anlaulabtltr.

er Dg''" fSla 'lgruW: Adam OQIl.OJ~ lonu çocçaI~rar~ yetiPd~rdiJ .

{'grulllr, Çlgrufnlaq.

çijd i.

yagJrllg at{Ijdl:Yao)n om(eyeM~5OI"lJCU SlI'tI'lda Yl'"a~ at ÛZE!I'i"le binImek 5

teró:)i'lde (srtn kcrumak Çil) dzIerili brp aIçaId .

ç/jdr . Çljmdq.

çrla . Ahrrda hulu nan taze at gub resi.

çrland r.

plandl nlng: uesre rerraenor. Kök-biçimi çf1a ndl'du .
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çrlasd r

çflanûr, çrlanmaq .

at ç"andz: At teneo .
çil asdr.

ti manga ol Ç1 la~dl : 0 , baM kuru otu ~b brr~ de olabthr] lSSatrnakUI yaram e tti . Bu
sözcugün k öku zt'Vdtû1-erba'a'ya dahildir [bkz . çt], ancak göstenldtgt biçimde
kullarnhr.

çf~r, çila~mdq .

çrla tu

ol kcpth çl1aw: a,kepeQin [oo~ka bir ~}'in de olabtlir] nemleodirilmesini emetti.
ç,latur, çliatmàq. Kök-btçirni çflaw 'd lr; söyleytstekt ye (f) aulrmsu r.
olat lg Ç11atu:0, atn ter1etti.

çîn .

çln sse: DoO'U SÖl .

çl n kiSi: SöZlinegUvenilirvedJnJst acbm.
çm . Dogruluk. dogruculuk.

çm sózlèr:°~ sóyteyecel( oçeroe kon~.

çm aydmg: Dogruyu söyledin .

çm d än . Sanda l egacr.

çmddn at : KJZIla çaIar keJlvefeogi tefidj at.

cmgardi .

ol ÎSlg çmgardl:a,konunun kökenifli ara$tJrdl ve onuria 19i halcikati ortaya ceetn. K ók-biçi
mi söyleyisteki ye'yle (r) çingardl'd lr .
çfnganr, çingarmdq.

çmrqu.

só:::: ( Inlqtl: Söy\eoti ya oehctler~ .

Ç1mqdr.Ç1mqmdq
çml àd i.

ol ISJg (m/dlk 0 , iii'I dognJ$UrtI <Yapd.

çmldr , çmldmdq.

cmla tu.

olamg'sm(mlaw: 0 ,0lllJl sóyledigi ya oe iddia et:tigi~~~ em
retti.

çlll/aWr, çmlatmdq.
çmg.

qu./dqJm (mg ttti : KWQlmÇllladl. Pirinçten yaprlrms he rha ngi btr kaptart ra daçan
lardan çrkan sest artlatmak için de bu s öaca k kullamhr
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çrqu

çm~gd çufgtl .

yügun çmgl1 çmgd etU" Gem böylesl bir 5eS okerttr, Bu sesi çikartan herhangt bi r se y i

an latmak için bu ifadc kullamhr.

çnigrad r.

01 qongragu çmgradl :0, çanlançakf ve qemitmrdattr.

çmgnir, çmgramaq. Buna ben eer herha ngt bir sesi nnlatmak için bu sózcük kulla

milr.

çtrigraq.
çnigraq ûn: Gür ve purûzsûz ses.

çuigrau l

01 qongragu çmgrattl:0 çerae ncao ve gemi t lklrdattJ.-'

çmgratar, çmgratmaq,

p p . lnce dal , agacm sürgünü. Bu, çlplq söacüganûn kisalulrms halidir . Trpki to p :

top s ózcugunün IOIHq'm kisalulrms hali olmast gibi.

Çlpçuga . Serçe .

çlplq . Yas btr dal; agacm sarg ün ö.

Çlplqläd l

0/atln pplqladl: 0, atmay~bir dalia vurdu

çlplq/ar, çlplq/amáq .

çrpm n .

oi og/m çlpn-w : O, ogIunu yaSbir dalia dövdü ,

çlplrWr , çlplrtmaq .

ç tq . Yans ima bir sózcû k.

01 um urdl, çrq çfmedi: 0 ona vurcu, arcek 0 oe aCi hissetti oe de inledi.

çtq . Biri, baska birini tchd it ermek için çiq çt höreyin :Çlbnlokart oe [zaYlf bir sese tervet et

de, tösece meta ne t inij qórelim der. Bu, d ûsmanma kerst durmakta zayifhk g ösre

ren ktsiye s öylerur.

çiqa n. Teyze oglu.

çrqard rm

menam cwdcn çtqardlm :Ben onu evden [ha$ka bir ycrdende olabilir]çeerttm.

çlqdrur, çtqarmdq.

çrqu

er ewdin aou: Adam evoen [bnska bir yerden de olabilir] çlktJ. )U at as özünde de geçer,

huç çidln hirsc t örû Wn/uhten çlqar: zunm kerneen girince, tó re (yase ve edelet) bacadan

(pencereden) çikar.

çlqar, Çlqmaq.
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çïqdr

çjq d l

tonçiqdz: Giysi nemiendi . Herhangi bir seym kendi kendine havadaki nemi sogur

rnasim artlatmak içm bu sözcuk kullaruhr.

çrqär, çrqmáq.

çrqdd r.

ewdin çiq/ldl: Evdeo 1~kJ, brr)'trdcn de obbibrl~.

çlqrlur, çlqdmdq

crqrs Kazanç, fayda .

ol f~tQ Çlql~ yöq: 0 stehÇ Iwanç yOk.

çiqrsdt.

olar t;kki twdin çlqr~l: 0 ilásî evdençU1o:en~y~. Bu konuda yardrmlasmayi

anlaunak için de bu sözcuk kullamhr.

Çlq/~lir, Ç1ql~mclq.

çrqr äd r.

ti~ çlqrddl:~ godID; ~pug Çlqrddl: K/lpI gK:Irdbdl. Aym zamanda bir adamm bir

terusmade ya da benzer duru mlarda begm p çagmnaya baslamasim anlatmak

için bu sözcü k kullamhr.

çlqrdr, çlqrdmdq.

çrq rasn .

tf~ ç rqrQ~tI: C'*,; gtO fdadl. Gscïrdayan çok percab btr $ey için bu s öeca k kullamhr.

ç,qra}ur, çlqra~maq .

erqram

cl ti~n çlqraetl: 0 ,~ gordattl; bugra fi~n Ç1qratfJ : DarrvzI'; oeve~ gadatll.

Kapiran ya da kalemin g lClTtlS ml an latmak için de bu s özcuk kullamhr.

çlqratlir , çlqralmdq.

çrqnsdr.

blrblming ognhqmÇ1q~: Her00 bi" dgerm~ otaya~açaI~. Herhangi

bir seyt o rtaya crkanma konusunda rekabel etmeyi ya da yard unlasmayi artlat

mak için de bu sózcuk ku llam hr.

çlqn}Ur, Ç1qn~mJq .

çrqturdr.

olaniewdin Ç1qturdr 0, onun evden ÇIkart*nasn errretti.

çrqturur , çlqturmdq.

çrqtu rd r.

ol t6nm Ç/qlurdJ: O,Ol"U1 ç1ysisili1Slakbi'"~ekoyóJ,böytece~ nemend.

çrqturur, Ç/qlurmdq.
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çigil tigil

çrr . Giysinin yrrnlma sesinin yansinlasl.

alllg tonm çlr YJrttl: Orul (}YSierili ertcrt yrtb.

çrrgüy. Bir ok ucunun stvn noktast.

çtrgü y. Kaftanm iki yanmda bulunan. temden kusagrn geçligi ilmekler

ÇI W. Bïryuk bir kabm içinde kaynayan serbeun okanngi sesin yansmla51.

ÇIW1. Bir ctn toplulugu. Turklt'r, bir savas durumu SOz konusu oldugunda. savasm

iki tarafmm olkele rind e yasayan cinlerin, elbe ue bu tara flann hakan lanrun leht

ne, Insaulan n savasmdan önce kavgaya nnustugunu idd ia ede r. Bu iki cin toplu

lugundan hengist zafen kazamrsa, savasrakt zafer de 0 cln lerin ait oldugu ulke

nin hakarunm olacaknr ve hangi cin toplclugcsboeguna ugrarsa. 0 cinlerin ~

d lgl ulkenin hakaru maglu btyen tadacaknr . Tink askerleri savastan önceki geel'

cinlerin atuklan oklardan kendilerini koru maya çahs ir ve çadirlaruun içine sak

lamr. Bu, TurkIer arasmda yaygm olan bir inanç nr.

çrwî lád r.

hup Çlwflddl: KOPten ccoene se9~. Meyve suyunun kaynarken çkenngi sest

an latmak için de bu sözcûk kullamlrr.

çlwildr, ç/wlldmàq . .

çrwsádr.

çaglr Çl~l: ~a mayêlIand veUzerilde bipjk teceees okJ$tu.

oann Çlw~adJ: vern ek mideyîya1<tr ve eI<~.

{lw~är , ç/w~mdq (Çlw~mtk) .

çlw$äng.

çll\1dng çaglr:~ $Wa (ya (ja herhangi bi" meyve suyu).

çrwsatn.

ol çaglr Çlw~aUl: Adam [bir baskasl da olabilirl ~/IYl may/llönmaya biraktl.

sirkt qann Ç1w~etI : Srte~ ek$itti. Aym zamanda toprage d ökclen sirke nin,

d ökulduga yerde kabannaya neden olmasmr artlatmak için bu sózcûk kullamhr.

Ç1w~atUr, çlw~tmdq.

çi , Nero, rut ubet.

çi y~r. lM1.betfi zemin .

çigdi.

olhirgtk Mgm {igdi: 0 bohçcnn [baskabir ~yiTl de olabihr]ba9O~ .

çigtr , çigmtk .

çlgen. bkz. Ç('lgt n

çigil tigi l.

oq kl~ içrr çigilligil q/ldl: Oesadakta (böyIesi bir)sesÇlkartb.
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çigil

çigil. Üç Tûrk taifesintn adt.

Bu taifenin ilki göcebe bir halkun Barsgän'm ötesinde kûçûk bir y öre olan
qayäs'ta ikamct ederler.

Ikinci taîfe Taraz [taläs] kenti yakmlanndaki, Çigil adh dar bir bölgede yasar.

Bu adm özgün kaynegi bu bölgedir. Derler ki, Zülkarneyn, Argu ülkestne geldigi

zaman bulutlar cesmelermt açrms ve yollar çarnur içinde kalmis. Bunu gören

Zulkameyn, Parsça, Inçigune (çigil) ast: SU l"la5lI çamur (bu çerrcroen kaç~ yok) dern is.

Bu ncdenle 0 nokrada bir bina yapilmasim emretnus: bir kale insa edtlmts ve

adma Çigil denmts . Bölge bu sektlde adlandmhnca, burada yerlesik olan Turk/er

de çigi/i olarak amlrnaya baslanrms ve bu ad yayïlrms. Ûlkeleri bu kaleye çok ya

km olan Oguzlar, sürekh bir biçimde Çigil'le savasmaya baslarrus _ ki ikisi ara

smdakt dosmanlik bugene dek gelrmsttr. Oguzlar Çigil üslubunda giyinmi$ bu

tün Turkleri böyle kabul eder. Buna göre Ceyhun'dan (Oxus _ Amuderya] Yukan

Çin'e kadar olan bolgedekt bü tün Turkier Çigil'dir _ ki bu yanhsnr.

Ûçûncu taife Kd$gar'daki bir kaç köyde yasar. Bu k öylenn halkina de Çigil

denir. Bunlar bir yerden eikarak göç ederek dagi lrmsnr.

çigildi.

tagiln çlgi/di: OUgOm sikildr.

lpin d üg ümlenmesmr anlatmak için de bu sözcuk kullaruhr.

çigi/ur, çigilmt k.

çtgtllëdt .

01 aniçigilltdi: O,onu Çigil saydl ve o nlal1a il i~ilendird i .

çig illendi.

er çigi11endi: Adam Çigil gibi giyindi.

çigin. Ûzüm bagla rmda biten basakh bir cttur, hayvanl~ra yem olarak verilir.
çigln . lpek.

çigJnYlpl: lpekteldgi.

çtgln. Altm tslernelt, s üslü bir kumasi dikme üslulm.

çigln çignedi: SOslCr «mese cesener i$ledi.

çigindi.

a! yiikünçigindi: 0, yCrkünü bohçalama ve baglama ~i~i kendi Ozerine aldl.

çiginur, çiginmt k.

çigtt . Parnuk tohumu (Argu lehçesi).

çiglisdi.

1ügiln qQl)1ug çigli$di: Dügüm o labjldigince sikildt.

çigli$ûr, çigli~mek .
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c

ç;m

çigne . Trrmrk (Yagma lehcesf).

çtgn êd t.

qîz çikin çignedi: KIl ipek ku~ aitJnla~.

er çigne çignldi: Adam topr.,g. tmnddadl .

çigntr. çignt mih.

c tgt ürd t.

ol tûgt1n çigrurdi:0 [bchçadakr ra de bir baskayerde kil~n~rnasn errretti.

çigttlriir, çigtürmêk.

çaj . Demtr çivi - iki eklemleme noktast arasmdaki ze'yle (j). Zirhm uzenn deki do

namm\ar dahu sektlde adlandin hr.

çij tü rdi.

huyak a/Ig çij!llrdi: Yukûn aQRo:) nedeniyIe atJn bei ç6tlü. Srrtmda yaglr olan bir ann

ûzerine bir sey yüklenmeye ya da bin ilmeye cehsildigmda yepngr hareketi anlat

mak için de bu sözcûk kullamhr [bkz. ctjdr].

çij lûriir, çijtûrmtk.

çi k çik. Keçiyt cagurna k ya da yuratmek için kullamlau bir ifade.

çik. Asrk oyununda kullamlan bir ifade; asigm srm (daha culi olan ycelerden cukur

olam) yukan geldiginde (ik tu rdl denir.

çikir çikir. Bkmcgtn reindekt kûçûk ras parçalan nm ctgneme sirasmda dïslertn ara

smd a silcs masr ve dtslere çarpmasryla eiken ses.

çtkrëdt.

ttmtku tdSçikrtdi:~ çooe bli.Jnan tesparçaIêJl oset ÇIO"datb.

çikrér, çikri mi'k.

çik t ên . Eyer örtcs n.

çil . Beden üzerind e kalan dar p izi.

çil. Bir bedense l kusur (Ogua lehçesi).

çild ëy. Allo g ögsunun USI tarafmda ortaya çïkan bh oban. Bu o ben irin akmr ve

daglauarak tedavi edilir.

çilêd i.

tonug çi/cdi:Giysiyi loo~b bir~ de olabilir] haffçe setn . Kok-b içimi çilédi'dir, s öyleyis

teki ye (I) dasmc sta r .

çîlir, çiltmtk.

cilgû .

çilgii al: Ooruat .

çtli k çili k. Kectlen cegrrmak için kullarulan bir ifade.

çim . Bir seyin ctg ya da nemli olma du rumunu pektsn rmck için kullnmlan ügec.
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çim

çimyig et: (OIdoo;a) çig et.

çim Ol tOn: (ClatAdit)iice) 1SI8k~.

çim. Turba. Toprekten kopanimadan kuruyan ve yogun, k ömurlesmts. sik k öklû

yapïsiyla etes yakarken iyi bir tutusturucu olan bitki örtüsu.

çim bl{fI: TurbabiÇti.

çtmg ën . Otlak, turbahk.

çma xst . lslemelt bt r Çin Ipegt.

çing

çing tofu köl: Tamameo SU)'1a dokJ gölciJk. Agnna kad er dol u herhangt b ir se yi

anlatmak için çing tolu ifadesi kullamhr.

çipek.

çipch qargüy: «trreceve oereerbirk~.

çir . Yag.

~#,rt: {ir yöq: t eoce-eoe yag)'CÄ; Kók-an larm ~iÇyag·dlf; mtekim hu cue {ir yóq: bu

ene Ya9 yok dcnir.

çiring . Pirinçten yepilrrus käse ya da benzer seylerden eiken sesin yanslmaSI.

çirt . Birinin dislen mn erasindan tukuruk çtkartmastm anlarmak için {ir t Sû. r}ti den ir.

ç i} çi$_Bebegi lcccugu da olabtlir] tseunek için kadmlan n rekrarladrgi söacck: aym

zamanda at kosturulduktan soma biruci au rahadaunak için bu ifadeyi k ulla rur.

ctsëdt.

ogldn çi~èdi : Bebekhem~ hem de koka yapb. Bu sözcu k yalr nzca çocu klar söz ko-
nusuysa kullamhr. .

çise tri.

unigut /1ençin çi~lIi: Kadn bebegir1ln oaocsece oeveorresre ve ostö-e ceeresoe reoeo

<>do

çi~t'tur. çi~t'tmèk.

çi t . Kamtstan veya dik enden yapilan d uvanmsn cq.
çit. Ûzerine desenle r telenm ts s üslu bir Çin kumast.

çiwgin .

çiwgm ar [)oyl.rucu ve besIeyici bir yemek.

çiwginon~ set . i biek ÎÇil yecäen bi"ct . Bunun tam znu rinel iklere sehtp bit

besrn için bkz. kewgin .

çiwgin lendi .

olbil ~Ig çiwginlt'ndi: 0, bu~ do)UUCU ve besIeyici oIarak lcat:Jlj etti.

çiwgin!t'llÛr, çiwgin/t'nmtk.

çoçuq . Domuz yavrusu.
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comturdr

çödm. Tunç.

(oam çSiç: Tunçtan yapllml~ gü~üm.

ç óg. Genesin kavuruculugu, parlakhgi.

kun (Ogl: Gü~in partakli~l .

çög. Odun kor haline geldikten soma aresten çikan alev.

ÇOgl (çagr). Gûrûltü . Argu lehcestnde cim (ç) jethc'hdir [Arapçada a ya da e okutan

üst ün imi - çagr], ger i kalan riirklerde zemme'Itdtr [Arapçada 0, 0, u, ti okutan

ótre imi - çogr] ,

çogû ädi.

er çOoi/ddl: Adam ba~l rd l.
0' • •

(ogîlar , çogflamaq - bu sözcûk çagiládi biçiminde de kullaruhr. bkz. çagilä dl

çoglä d r. Bir filin bagrrmasrm anlatan çar ládr s özcügoyle aym anlama gelir.

(oglar, çaglamaq.

çogl än. Bir Qariuq seûntn adi .

çoglandr.

ot çoglandl: Ate~ alevlendi. Ga nestn panldamasr için de bu sozcuk kullamhr.

çóglanur, çoglanmaq.
çöh çöh. Atlan yönle ndirmek ya da gem vurmak için ku llamlau bir ilgeç .

çclq üy.

çolquy eWk: tcouqu perçalenms çlzme. Buradan hareketle "e li sekar clan bir kimse"ye

çolquy eliglig denir.

çoluq. Çolak.

çomaq. Çomak: ince dal.

çomaq. Müslüman (Uygur!ar ve Müslüman olmayan dtger haiklar tarafmdan kulla 

mlan bir sözcuk).

çomaq cri: MOsiOmanlann içinden bir adam.

çomdi.

oglan suwda çomdl: Çocuk suya deldr.

(omdr, çommaq.

çomrusdr.

01 menig birle suwda çomrusdl: 0, benimle suyadalma konusunee rekabet ettt Bu konuda

yard imlasmayi anlatmak için de bu sözcük ku llaruhr.

çomru~tir, çomru$maq.

çomturdr.

olam suwqa çomturdl: 0, onu suveoeioro.

ccmwmr, çomturmaq.
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çomu rd r

çornurdi.

ol cm suwqa çomurdl :O,onusuya daldirdt.

çomru r, çomurmaq.
comusdr.

ol menigbirle suwqa çomu$tk 0, beninie 5UYa WImakClOlJSlfldll rek<bet etn .
çomu~ur , çomu~maq .

Buna beneer bir biç imde çörnûsdû, çöm äsm ëk. çómli~ur de nir: bu da yine
dalmak an lamma gebr: ancak söz konusu olan daha derine dalmaknr.

çom us luq . Tuvalet.

çon'g.

çong el:Kemil<:siZ et.

çoparur

ogn eng çopart/I: HifSll. (adam)soyup soçara çevirdi;ooun malll"llefinden a1dl
copc rrur. çopartmaq.
Aym zamanda -0I'Ul 1'1'ldln ~veeliodeoMJO.l'ldarev".;a aIdI- anlamma geleeek
biçimd e copc rru sldi den ir.

çöq

çöq er: A1çak,3$3ga1tkeoem (Ogue lehçesi).

çoq d t.

qu~ Çoqdl: ~ (aniden yefe dogru süzUlerek) saldlrd:.

çoqdr, çoqmdq.

S~ duelerde de kullaruhr,

eren qamug artadl ningler udu.
tawdr ~örUp üslcyu esee çoqdr

Mi!Ja tamah etmel<.y(iz.Unden adêIrJjam atäJ bozuIóJ

erz.engi"Ilk~, ese~ êlI<tlatlëW gO ona saIcir'JyorW
çoqräd r ..

ç~iç çoqrdàl: t e reere (yani içindeki kov u klVamh hertalgi bir sev -~ma ya da ytjaf ~pasI)
kaynad. Tenceremn içtnde kaynayan se)' daha sulu. aktct bir seyse çoqr àdr yentie
qaynadi dentr.

coqr ädr.

mmgar çoqrädl: Plnardan su h,;krti - Pmard an dl$3T1 çrkan su. kapte kaynayan suya
benzeulmtsur.

çoqrdr. çoqramdq.
• çoq rama.

çoqrama Jul:sereeeuce akan, f~an kaynal<. .
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çöjüld l

çoqrasdr.

tepizler çoqra~dl : Batak verter fokurdadl. Yekpare olmayan b ir seyin bütün haliJ;lde

kabanp dalgalaumasim artlatmak için de bu s özcü k kullamhr.

hi~i b1rbir içinde çoqra$dl: lr1satU toepbdld:e~.

çoqra~ur. çoqra~mdq .

çoqra rn .

ol çSiççoqraltl:0, giil)jmi [beska bir~ deobbilirl kaynatb. Bu sözcûk, kaynayan suyun

azhgnu . bununla birhkte babarat ve tahil tane1erinin çoklugunu anlatmak îçin

kullamhr .

(oqratur, çoqrarmdq. "

çoq turdr.

01 q~ug qdzqaçoqlurdl: 0, dogan lnln, kam ïeerre lba:;ka bit ku:;un da olabihr) aniden saldr·

rresoseçeo.
çoqturur, çoqturmaq.

çoq üban . Pora (maden erume kabi) yaprlan ki l.

ç ör .

çör uragul : CnseI Ofgan oe- cUl kadll1. Oguzlar yogun. te içe geeruts dallara veya

yapraklara sahip bit kilere {lIr Ol der. Sözcu gun k ök-anlami budu r.

çotur.

çotUr kj~: l--tJysul,Meli kinse.

çowr. Holen y öneu m torestnee hakandan iki seviye asagrda bulunan kimselere

veri len bi r un van . Diger Turh/erin de benzet bir yónetirn tö resi vard ar.

çöwh. Tutm áç sü zgeci. Bu, bir kepçe biçiminde örolen çok tnce yas dallard an

yapihr (Kençêk lehçesi).

çögen . Cevgen oyunu nda kullamlan degnek.

çöjd i.

• .•:\ urdgut Yip {lIjdi : KaOn örgü ipIi ~di, uzetn Gererek uZilulabilen her hangt bir se yt .
, u ~ --o ömegtn urgan ya cia koyun bagrrsagr gibi seylen anlatmak için de bu sózcûk

kullaruhr .

çojer, ço)mlh - iki eklemleme noktast arasmdaki ze'yle (j).
, ç öjt ürdi.

olYlpig çlljtIJrdi : 0 ,(~k) ipi gerdlrdi. Koyun bagirsagm m gerdirilmesini anlatmak

için de bu sózcu k kull amhr. .

çojtûrur - iki ekle mleme nokraar arasmdaki ze'yle (j) .

.~.

)'lP çaju/di: (Gev~ek) ip gerildi. Sakrz ve~n gibi seylertn u~~ini
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çök çö k

anlatmak için de bu sözcûk kullamhr.

çójûlûr , çójûlmt k - iki ek lemleme noktast arasmdaki ze'yle (i),

çök ç ök . Deveyi dizlerinin üstûne çóktürmek için kullamlan bir ifade .

ç ökdi.

ollx~t: çóhdJ: 0 bey'n I~b birinin Onûndc de obbihrl órinde ól çóktiJ.

"')1 I{W~ çökdi: Deve dzIerilin iiz.etTe çöI<t:U.
"ti) (tmûr suwda çOkdi: Derrir SlJ'1Ul !~ka mr~n de olabillrl cooe~ çóktiJ .

V- I çoktr , çollmtk.

çökt ürd t.

ola,ugt {W{Si'n çóktt:i.rdi: 0 , 0"I..I'l de'veslniçölo:tlidû.

d ktimiQ; altûndun çökfiirdi : 0 ,~ eriy\:l oee çöcrnesini~aralc atn gU~

.....-
çöklûnir, çóktUnnt k.

ç ökürd i .

ol rçw{ çókardi: 0 , deveyi cöetöoö. BiT ada rtu d tzlenmn üzertne ç ökt ürmeyt anlat

mak için de bu sözcuk kullamhr.

çóhûn1 r, çókûnntk.

; ~ , ç ökü t .
\ çohtit ki~i : see boyIu adam [losa baskabir~y de olabtlir].

çökutlûk. Boyca kisahk."-çömçe . Kepçe (Oguz lehçest).

çömdi.

ordek suwqa çomdi:Ordek suda o ldukça derine ceio .

çomer, çommek.
Benzer anlama gelen çomdi sözcagandcn aym cdilmesin i saglayan unsut bunun

eylemltltgtntn hefli (h), digerirunkin in hafl! (q) olmasidrr.

c ömërük. '

çómt'nïh hi~i : Gözle1i~, keerrre eoem.

çörntûrdi . çomturdr'da SÖZ konusu olanda n daha denne de lmayr anlanr.

{Ómtû.nïr, {omtii rmt'h.

ç ömü l . Bir Turk kavrni.

ç öm ûrd i. çomurdr'da SóZ konus u c landan daha den ne dalma. bkz . çornurdt

{ ómf/ru f , çomii fmth .

ömüsdi. çomusdt'da SÖZ konusu cla ndan daha derine dalma. bkz . çomu~d l

ç öriggek. Denden yaprlnns sût sagma kabi (Çtgil lehçesi).

ç öp. Sarabm tortusu, aym zamanda he rhangi bir seytn dibindeki ç ökelu yi anlarmak



çugurd än

için de hu sozcûk kullamhr Nitekim degersiz kimse lere çop çep ki~lIér denir.

çö p. Tur m äç parçast.

blr çop yçgi/: Bir perçe t utm àç ve. Kesilmis enste pareelan de b óyle ndlandmhr.

çóp. Herhangt bir seyt» tortusu ya da sikildtktan soma geriye kalan kisrm.

uzûm çopi: Dzöm tortusu: yag çópi: Yal;) tortusu; oor çopi: $ara[.! testusu. Baska scyler

için de kullarnlabihr .

tutmaç çopi: Tutmä ç ya oe erete hamurundan kesi1en her bir parça.

ç öpik . bkz . s öptk

ç öp r e . Eski, )'lpranml';; giysi.

çöpü r. Keçi bh. Buradan hareket le sóz uzanrm yapilarak dcgerstz . eski bir csyaya

çopür çepür denir.

çö pûr leudi.

eçha çöpür/cndi: Keçinin killan uzeo.

çopür1cnur, çöpürlenmtk.

çörek . Çörck

çö rekl èd i.

olunugçörekltdi 0, oroen çö rek veou

çörek/er, çörchltmtk
-çul-çü . Emir ve yasaklarna bildircn [buyrum kipindekt ve yasaklayrct (olumsuz

buyrum)I sözcuklerin SOl1U1la gelerek bu sözcukleri vurgulayan bir ilgeç_

kelçü: Gel!; ber muçu: Sitrnel. Bu ek yalmzca dogrudan seslcnme durumunda kul 

laruhr .

çubulmaq. Kuru tulmus elma (Utluq lehçesi).

ç üçu. Bir Türk ozammn adr

çüg. Heybe , bohça
~

çuglä di.

0/ tónug (Ug/adl: 0, giysiyi [baskabir ~yi Je olabiltr] ~:?_ve ~adl.

çug!ar, çuglamdq.

çugland t

sû qamug çuglandl:.Askeri birlikler topl anarakbir araya geldi. Bir araya toplanen herhangt

bir seyi anlatmak için de bu sozcûk kullamhr.

çugla ntir, çuglanmaq

çuglatu.

ol rcmn (ug/am: 0, herhangi birinin kendi giysisini senpssrmeierresae sagladi.

çuglatar , çuglatmaq .

çugurd än. Ucurum: suyun önanc çckilen set.
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(TutsaklllirlóQnda) ()I"Ul ses kMctJ

Sav~(biz e) tesIin olfn#u

çu ll mä n

çullm àn.

çu/imdn 1$: ~indeoçlloJalNyan~. Kök-anlarm "durgUnsu"dur (Kençëk lehcest).

çuhq. Üveytk bcyuklcgunde alacah bir su kusu.

çulq.

çulq n riiR: samO$; kend;nden geçerek sald lr9,ull6$~ ki$l.

çumguq (çumuq). Ayak krsrm beyaz bir karga. Oguzlar gaY"'1 (g) atar ve çumuq
der. gayn'lt Cg) ya da hafh (q) bure n do rtyazacli sozcûklerde bunu uygularlar.

çu pan. Kóyun seûnm yardtmcisr.

çuqmln . Ç ömlegin içinde buharla ptstrtlen. kûçûk yuvarlak ekrne k. Bu en besleytc t

ve en faydah ekmek çesididir.

cur çu r. Hayvarun mernesinden SÜl sagma kabma aken süt ün çlkarmgl sestn yansl

mast . Herhangt bir sivmm benzer bir ses çtkartmasuu anlatmak için de bu ifade

kullamhr.

çurà m Haflf bi r okla yapilan aus. Bu ans . diger ok aum rnenztllerinden daha uzaga

ulastr. Adam smüstü yatarak ok u arar. boylcce ok en uzun mesaleyi kateder.

( u ram oql: Sözkorusu~ yapmak içinkiJliJ"lllan ok.

çurçur.

lçwÇ emgl rurrur: Deve sagthrken, sUti.neecre ç*ardM) ses.

çu rru. Turk doktorlan tarafmdan yaprlan muslu l

çuw är . bkz. cewär .

çuwga . Gtdecegt yen: cabuk ulosmak tsteyen habe rcinin yol boyunca degisurdtgt.

aktarma yapngr at lara verilen ad.

çuwga. Kesif yapan kimse , ktlavuz (Qlfçäq ve Oguz lehçelerinde).

Su atasözünd e de geçer,

!Ja/mqulan ÇllwgaslZ bo/mäs: E$ek söosö klavuzsuz oImaz. Bu atasöza baskesma uyma

nm daha uygu n olacagi bir tste. 0 kisinin reh berhgim kabu l etmeyt ögutlemek

için kullamhr. ..

çuz . Yaldnlarla suslenmts. kirrmz t ve siyah renkli bir Çin kumae.

çucá nëk (xu çü nêk). Talh , ge zel kok ulu azen çizgili bir kavun.

çügde. Kafanm kulakiarm arkasmdaki çtkmu yapan kisnu.

çû lukti.

er l}l (uluhti : Ammn görin.Snû twpériydi.

çuluktr, çrïlükmth. Su donlukte de kullaruh r,

(Sir tutsaglanlabyor)

lfl1l yçmeöçUkti

cri all içikti
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r~l taql çiilahti

sózin aflig hlm t«tar

OstO ces dökülüyordu

(Tûm bu feteketlerden sonra) onunsözüoü kim dinier

ç üvtt

"
çümêli. Kannca (Çtgtl lehçest) .

çümëli. Sicakten dolayi sersemlesen birin i anlatmak için çiimçli boldr; steekten gözü ka-

rardlve miskinleiti deni r.

çünûk. Çmar agaci [bh. sünük].

çüpek. Erkek çocugun ctnsel orgam .

çür . Fayda, kazanç

ol andm néng ç«rlédi; 0, enden çikersa~lad1 .

çürgü . Çocuga çisi olup olmadigmi sormak için ç~rga bar mu denir.

çürlendi.

ol andm néng çurlendi;0, ondan teaere sa~ladl.

çar/enur, çiirlenmék.

çü rletti

01 Qlldm néng çar/eW: 0, onun mallannln baZilanf)l iç etn.

çar/etur, ç«rletmèk.

ç üsek. Çayrr. otlak (Sogd lehçesi) .

çüvi t.

qwl ç«vit: Parlak kJrmzJ renk; al Çiivit: Kia tururlcu renk; kbk çüvit: Parlak mavi renk, yasl!
çavit: Yesil renc; sang ç«vit: 5an renk. Bu sözcügan nrrestmlr vav'la (ince vav - w)

bir degistk sesleurru vardir [çüwitl. Çûvi t sözcegcnan turn bu renkler için tür

beltrlcyen kapsayicr bir s özcuk oldugu unut ulmamahdrr; her degisfk rengt be

lirtme k için s özcagön basma rengin ózel ad! gebr .

24S



d

dä~ Atlara ve baska bayvanlara vurulan è mg:. Parstler bu sözc üga Tu.rkladen. al

misur. Bunun Parsçaya ait btr sózcuk old ugu idd ia edilemez; Turklale karnlas

nnldigmda Farstler hayvan surûlerine sahip degüdtr, dolayisryla dilleunde hu
sürü leri birbirinden aym etmek için kullamlan damgayi anlatan bir sözcuk 01

mast imkansrzdu. Aynca ben bu sözcugn Islam Devlen'ntn suur lan na dek tsu
tim .

dëg/d äg. "Yok, dcgil" an lamma gelen bir ügcç (Argu leh çesi).

d-;;;jaid"dgT 0, óyle degil. Eu s özc ügc Oguzlar Argulardan elrms ve dM cl
~ - ~

ifadesini teg öl: d~~ olarak degtsurmtsnr. OguzJar, Argulara korusudur ve

dillen bi~~ml$l1 r.

.. dang dong.

dang dong t;1Ii nt ng: Nesne dêIndJn etti - bö)-tesi oeses ceetn. Bu lang fong eu i: bóyIesi

bi" sesçkertn üadesme beneer.

dava . I1gm ageerrun meyvesi . Bitkisel boya yapnmnda kullamr.

" y d a va . Bekalerek halka sekline soku lup, el ile d irsck arasine geçirilen ve buradan
,..J".) -egrilen yün yurnagi .

~ dede. Baba (Oguz lebcesi).

• deve . bkz . tewe.

derigget en. Begum ya da yum ru .

dldek. Tahurevan pcrdesi. Gelin, bir yerde n bir yere giderken yabancrlartn g örme-- mest için bu ort üna n arkasmda gizlenir.

di dim . Gerdek gccest gd inin giydrgt taç.-d ik. Dik.
"

dik tlm:ll: DikOJQJ .

dûk.

duk urd,: Yurrruguyla yav~vurdu.

d ük.

duk ming: aoerce: dük ming yannàq: Binlerce para.

d ülek . Kmk çanak c ömlek. ömegtn agzl kin k bir tesn.

dan äsge. Yabani tere [Kençëk lehçesi).
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e/e/e/e. . c

ç. Turuncu renk tc sûslû bir kumas

çbit igi. Üzerine askeri birliklerin adlan VI' levazrm bilgilerinin yanldigi tomarm

adt.
ebe. Ana (Oguz leh çesi). Qarluk Ttirkmcn!eri bu söacoga epe olarak söyler.

ebëki. BiT seyt küçütnsemek, azunsamak için kullamlan bir sózcûk.

eçe. 'vesce bûyuk kiz karde?" anlamm a gelen eke sözcagayle esdegeru bir sözcuk. cim

(ç), keften (h) donusmüsrcr : upki Farsça!aki ca m-gum ["S1cak~] VI' cünbüde

günbed [vkubbe"] s ózcûklerinde oldugu gibi [bkz. cke, eae].

ççi. Yasça büyük olan erkek karde?

eçlqlrn. Haqanllcr "agabey"i [çci'ntn birinci kist eki alrms hali olan ççim'e] kaf (q)

eklcyerek eçiqlm biçiminde cagmrlar; ancak bu yalmzce birinci ki$i eh için ge

çerlid ir, ikinci kis! söz konusu oldugunda ççiqin denmez.

eçkü . Kcçi.
ed . tslenmte, imal edtlmts herhangt bir sey, ömegtn süslü btr kumas ya da

ben zerleri. Kjsalularak cd de den ir ~ bu daha d ogru iyi söyleytsttr.

cdgü cd: lyiyapllml;;bir oren.

eg. lytye isaret olan herhangt bir sey.

ig/ig tutzugl td bolur: l-aste eoemn vasiyetini soorres (on un için) iyidir. Bu atasözü basta bir

kistden vaslyetini teremek için söylenir.

f4erd im .
men am çderdim: Ben or-auydum, onun izlerini ta kip ettirn.

çderur men, çgermtk.

ederge n .
bu I( ol keyikni çdergcn: Bu kópek oairrevah;;i hayvari noveer. Her zama n intikam alma

ya çahsan bir adarru anlatmak için de bu sözcûk kullamhr.

ede rl ëdt

erat eder/êdi: Adam atJ'lba~kabir binck hayv"nllH da ol"bilir] eyerledi.

eder/tr, eder/tmck.
ederli k . Eyertn uzerine yerle;;tirildigi ahsap iskelet. "Sir eyere serc oIan kimse " anla

rmna geleeek biçimde sózcûk ntres imli kelle (ince kei - g) söylenir !ederUg}.

ClJgerdi.
ol hiçigsozüg eJgcrdi: BaZ I örerrslz sözrer duydu, ancek cidove allp bunlara göre davrercn. Eu

soaee k genell ikle olumsuz anlamda kullaruhr
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amgsÖZin edgermedi: a, onun sözöre kulak esrreo.

olyawuz nengni edgerdi: a,k6t iJ oren $eyidestekledi.

edgerur, edgermek .

etJgi~ (egtJi~). Ozcend'de yerlesik clan bir Turk kavmi. Kök-biçimi olan eggi~ g6

çûsmeye ugrayarak edgts haline gelmtsur.

edg û. ~Iyi, g üzel."

Su d örtlükte de kullamhr,

qo$m qonum ogl$qa Konuya korn;;uya iyilik et

ql1gl1 angar agzrhq ooiera sayglduy

erWt allp anungil Bkerreqen aldl11nda

edgl1 tawarugurluq Onun içiniyibirkar;;lIIQI reeroebulundur

edgû. "tyi, guze]."

Su dtzelerde de kullamhr,

kelseki$i atmaangàr örtcr kü.1-e

baqqll angar edgUlukun agzmkale

Birk~ sana qûlerek yakl~rsa onunytJzüne scsckuiler atma (onu utandirma)

Onu saygw1a ve gUleçbir y(izlekar,;lla

e~iz . Herhangi bir scyrn yükselmis hali.

eg iz tag. Asilamayan dag.

egiz yër . Yüksek yer (yüksek baska bir sey için de kullamlabiltr).
edi alend i

ol tagm ediZlendi: 0, bu dagl yüksek bir engel oterek gördü.

edizlenar, edizlenmek.

edialik. Yûkselti, yaksekltk.

edlëdt.

ol ed1fdi nengin:0, nesneyiallp isleyerek mal (ûrûn)haline getirdi.
•edUr, ed/emek.

e cj lel di.

egle/di nëng:Nesne, mal (ûrûn) haline g~tirilerek kullanllrnaya teseoo ~ layr u2amanda) sr $ey

ryiye eeet olarak kabuledildi.

eg/dar , edle/mek.

edle ndt .

e(/lendi neng: Nesne kullarlJabW bir mal (ûrûn) haline getirildi ve eu courroe blraklirnadl _

.. derfden kurk, keceden çizrne yapilmasi gîbi.

edlenar, eglenmek.
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çge tle ndi

edlesdt.
a1ar bir çkkindlni ed1qdi: Onlarka~hkh cerek saY91 bekledi.

edle~t1r, edlqmek.

edlettt.
0/ tewarm edleW: 0, bu maiin, a1j oenmoa clan rreien eesrosn çkarbllp kunarv\lr kilinrnasn

emretti.

edleWr, edletmek .

eglik.
edUk nêng:Birmal olarak yararlanllabilecekllemangi bir nesne.

edrrm. Eyerin üst üne yerle~tirildigi ahsap iskeletin alnndakt deri ve keçe.
. 'egd l.

01 butaq egdi: 0 , dali [baska btr óC-yide olsbihr ]egdi.

egër. egmêh.

egd i. Mezbaha.

eg ëd i .

ol biçeh çgedi: 0 "b!ça91[baska bir~ de olabilirl biledi.

bugra tf~m çgedi: Ayglr (öeve) disini glclrdatb.

çgër, "gemeh.
egdü . Kïhç kim yapmak için den kesmeye yarayan cgn uçlu biçak .

egcji~ . bkz. eggi~ .

çgême. Bir lavta çesidi.

çge~di.

ol manga lemur çgqdi: 0 , bene demiri eqelernekteyerdrrn etti.

çgqur, çge~mek.

çkhi bugra "ge~di: Ikl ayglr (deve) itr,;ti ve lllrla~tJ

Su atas ózunde de geçer ,

{kki bugra çge~u r otra kókëgUn yanÇl1ur: Ikldeve çarpl~lr, arelsmoa gök sinek ezër. Bu ara

sözu iki beyin savast siresmda sonuçta hep zayiflann öld öga nü belirtmek için

kullamhr.
eget. Gerdek gecesi geline luzmet için yollanan gene kiz.

egerlëdt.
01 qtzm çget/edj :°gilveyin evlne, iaZlna (geline) nlzrret etrrest için genç bir klZyolladl.

{getIer, çget/emek .

çge tl endi.
qrz {getlendi: Klz (gelin)kendisinehlzrret etrrest içinyollanan bir genç krza sallip oIdu.

çgetlemir, çgetlenmek.
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çgetltk (çgetlig)

egetltk (egetlfg).

çgetlik qarabd~: Gerdek gecesi gelinlebitlikte voleren ve era hizmet eden genç hl. Burada

gelin egerltg'ttr .

Bu genel bir kuraldir. Eger sonek ut restmsiz kef ti ise lsen kef _ k - -lik] anlam,

söz konusu adm oldugu yer Y3 da ad için hazirianrnts veya saklanrms bir sey ya

da bir eylemliktir. Aneak eger sonek rttrestmlt kefii ise [ince kef - g - -ligl an
lam bu üc Islevden birini üst lenmez ve söz konusu adm -sahibi olur ya da 0 adle

birliktedir. Bizim ömegimtade ad çget'ttr; egetlfk, geline hizmet etmek için gön

derilmek üzere bir genç kizm ham old ugu anlarruna geltr; eger ek sv« dönüsur

se sözcagümaa egerl tg olur ve bu, gelinin, hizmet eden bir genç krzla birlikte ya

da ona sahip oldugu anlamma gelir. Bu tür bir ek kullammmm oldugu turn ör

neklerde anlam bu sekildedir.

eg ildi.

Ylgaç egildi: Dallba~ka bir ~ey de oIabilirl e~ild i .

egi!ür, egi1mek.

Su arasözûnde de geçer,

qurugYlgäç egi/mts, qurml~ kili} tügülmts: Kt.ru aqaç e~ilmez, g&ilmî:;; yay ba~lanmaz . Eu
atas özu faydah oldugu suurlann öresine geçen ve ne kadar arzulamrsa arzulan

sm artik eski haline 'd önemeyecek herhangt bir seyi artlatmak için kullamlir.

egtlg ën .

hu butaq 01egilgtn: Bu dal sürekli~ilir.

egin. Om uz.

eg in. Eni bir buçuk kans, uzun lugu d ön arsm gelen bir bez Suviir/ar ticari mal
olarak buna sahipt ir.

egtr. Havhcan; k óklcri kann agnsrm geçirmek için kullamlan bir bitki.

Su atas özünde de geçer,

egir bolsa era/mts: E~er adam reaeen kökune sahipse kann aQnSIndan örrez _ çünkü kökli

kuäaneve iyile$ir . Bu arcs özü söz komlsu seye gereksinim duyulmadan önee onu ha
zir etmeyi ögiitlemek için kullamhr.

egirdi.

bçg /<end egirdi: Bey kenti ku~ttJ .

urdgut yfp egirdi: <erm ip eqirdi.

sc w kemIni egirdi: Sugemiyi oörooroo: ol meni fsqa egirdi: 0, beni 0 seye yönlendiroi.

egjrër, egirmék.

egtrg ën .

bu çS/ér ol te!im YIP egirgên: Bukadlnçok lp~i rir.
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..
egris tl

egtrs ëdt .
er egirsêdi: Adam kan[1 agnSlnl geçirmek için ihtiyaCiolan revicen kökûnu istedi.

urägut Y1Pegirsêdi:Kedmip~irmeyi ee ueo ve cune niyetiendi.

bçg kmd egirsêdi: Bey kaleyi kusat mek istedi

egirsêr, egirsêmêh.

egirtti.
eihüngkeY1P egirtti : 0, hizmet:çisi olan qerç eze ip e~irttL Bir kaleyi zapreun ek rem

çevresini n kusanlmasuu emretmeyt anla tmak için de bu s özcük kullamhr.

egirtiir, egirtmeh.

çgls . Antmak için eritilen he rhangi bir maden Elizinden gertye kalan pislik.

egisdt .
DI manga çogen egisdi: ° t ere çögën'l bukmekte yerorn etti. Bu kanuda inatlasmavr

anlatmak için de bu sozcû k kullamhr.

egi$ûr, egi$meh.
egit. Nazar degmesinden ve kern göalerden sakmmak için bebeklerin yüzane sürû

len btr ilaç. Ban sïfah otlar ve benzer seylerin safranla kansnnlrnasryle yapihr.

egmc. Evin kemeri.

egri. Bgn ; bukük ya d~ kivnk olan herhangt bir sey. Su atas öaande de geçer,

ytlänhendu egr1s'in bi/mts ~wç bóymn egri tçr: Yllan kendi egrisini bilmez, devenin boynuna

egri der. Bu atasözü aym aytbm kendisinde de olmasma bakmayip baska birini bu

aYlP nedeniyle kmayan ktmse için s öylenir .

egrik. Dokuma ipi

egrildi .

hend egri/di: Kent ku~ldl .

Y1P egri/di : lp~Idi.

egrilür, egrilmth.

egrim. Girdap Pl ; suyun toplend igi yer.

egrimlendi.

sew egrimlendi: Su [toplandlgl yerdej kabararak, käpûklenerek d óndu.

egrim/mur, egnm1enmth.

egrindi .
uragut Y1P egrindi: Kedo kend isi için ip eqird l - aym aamende " r eoo kendisi Çi1 ip egiriml<,;

gibi qórûndû, arre bunu gerçekle$tirmedt dernek için d e bu sózcuk kullaruhr .

egrinur, egrinmeh.

egrts ü

ol bçghe hend egri$li :0, kenti kusatrrekta beve yerorn etti .
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egsëdtm

qfzanasl hirle Y1P egri$ti: Kiz, ip eQirme enoe annesiyle inatla$tl. Bu tsre yardun etmeyi
anlatmak için de bu sózcûk kullamhr.

egri$tlr, egri$mth.
egs ëdtm.

menbutaq egsedim: Ben dali lbaska bir scyi deobbilir] eQmeyi erzueom ve bune niyetJendim.

egser mën, egsemeh.
egs ûdi .

egstldi neng: Nesne eksëdi.

egsûr, egst'imth.

egsuk. Eksik; bir seyin kusurlu, aksak, bozuk olan hali.

egsûh yanndq: Eksik para.

eg tördt.

ol çogtn egtûrdi: 0, cögënjn bükülmesini emretti. Egilen, bükülen herhangi bir seyt
anlatmak için de bu s ózcuk kullamhr.

egtürür, tgtûrmth.

ekdi.

ol tang cedi: 0 , tohum een (tcoreqa tohum serptj). Bir seym ûzerine roz halinde

herhangt bir madde ya da ilaç serpmeyi anlatrnak için de bu sózcük kullamhr
euër, ehmeh.

eke. Yasça buyük krz kardes . Oguz!ar buna eze der [bkz. eçe, eze].

eke ç. "Halkm kia kardest'ymts ("uhrû'!-qavm") gibi bilgece davranan kûçûk ktz
cocugu. Bu ad bir sevgi göstergesi olarak verilir.

ekek

eheh t;$ltr: Para ka~h91 ba~kalanyla cinsellliSkiyegiren kimse [bu önette kadin].

ekeklëdi.

«ragurm eheh!tdi: Adam keone sózlesaldlrdl ve ona fah~ dedi.

ehehler, thehléméh. "ti

ekeklik. Kadmm hafïfmesrepltgi, utanmazhgi.
ek êlëdi .

ol am ehélédi :O,onu bûyûk klZkerdeslolerek ça9lrdl.

ehtltr, ehé!tmth.

ekildi .

tang ebldi: Tohum ekildi (serpildi).

Bir seytn ûzerine serpilen baska herhangi bir seyt anla tmak için de bu sèzcük
kullamhr.

ehilur, ehilmek.
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,I
ekim.

blrekimyçr: Birsereroe edeeek bûyUklükte d an yer.

ekin . Ekilmis toprak (Oguz lehcest).

ekinç. Herhangi btr sey sayilirken ikinci olan.

ekin ç.

t;hinç nëng: Sir seyinikindsi.

ek indi.

ekindi tang: 8<i lmi~ toburn.

ekindi.

ol ozinge lang ekindi: 0 kendtsi için, kendi tesne tohum ékti.

ehinur, ehinmek.

ekindr.

"hindi nêng: (Bir~y sayJhrken) ikinci ÖÇJe.

ekindi. lkindi narnazi vakti.

ektrçgûn.

çhirçgrln i~: Yepmes:ya ca yapilmadan ~ra kllmasl konusuode tereddüt edilen ~.

könglum çkirçgun boldl: Kalbim yapma ya da yapma ma konusunda ikircikte kaldL

ekisdi.
01 manga tang eh i~di: 0, tene tohum ekmekte vardim etti. Bu iste rekabet etmeyi an

latmak için de aym sözcuk kullaruur.

eki$ur, eki~mck.

ekitti.

ol tang ekitti: 0, tohumu ektirdi.

Biri tarafmdan serpilen toz halindcki herhangi bir maddeyt anlaunak için de bu

sözcûk kullamhr.

ekitür, ckitmtk.

çkki. "lkt" saylSl.

ekkla.

çkkiZ oglan: lklaer.

ekstg . Eksi olan herhangt bir sey, omegin eksi nar.

ektürdi

ol tang ektiirdi: 0, tohumun ekilmesini emretti. Toz halindekt herhangi btr maddenin

serptlmestm emretmeyt anlatmak için de bu sözcûk kullamhr.

ektürûr, ehtürmëk.

ël. ll; ulke .

bçg ç1î: Beyin buyrugu altmdeki ülke.
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~ I

~ l. Aviu, açiklik.

qapug {li: Kap önUncIeki ~uk, avIu

~ 1. Atlan artlatmak için ku llamhr, çunkû adar Tarklcrin kanatlan gibidir. Seyisler

{1 ba$1olarak cagmh r. bun un lam çevirisi M ûkerY1 ya dil ~ ces' dir. ancak allara

bakan ki$i anlamma gelir.

ç1. lki haka n arastudaki ban s durumu.

t kki biJ: blrie çl boldr:~ bey brtliiyIe~.

çl ki~ i. Kötu , asagrhk kisi.

t i qüs. Akbaba.

eldn . bkz. elri.

ele . "Yavas" anlamma gelen btr ilgeç.

de d e: Yav~, yav~. Bu sözcage -gil eki eklenerek eltgil de denir.

eletu .

olqagiin eWRe çk fti: 0, evine I::.avun [baska bir SC)'de olabihr] getird.

çletûr, çletmek.

e lg èd t .

olun elgtdi: 0 , lSIlbask.1 bir~ de obbihr]eIedi.

dgtr, elgtmtk.

elgeld i.

une1gd di : Un lbaska bir ~y de olabthr] eeoo.

dgelar. elgdmtk.

elgend i .

urdgut un dgendi: Kadirl kendsîiçin uneledi .

dgenür, e1genmtk .

elgestt.

d angar un elgqt i: 0 , ona UlJ eIeme ~ yarcim em. Bu tste rekabe l etmeyi

anlatmak ktn de bu sözcûk kullamln.

dgqur, dge~mtk .

elgetti.

ol!in elget/i: 0, lJ1tJ eetn

elgetûr. e1gecmtk.

eli g . EL

Oguzlar dismd aki Turfder on]: elig: sag el de r, yalmzca Oguzlar buna wg dig der.

Bütün Türkler sol eie sol d ig der.

elig lik. Eldiven.

eltmga. Hakanm mektuplanm Turk yansryla yau n käup .
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ki~i î~m dûhltdi

erin alm belegledi

bll/un ba/up~l t lgdl

emg ëdt

çliq li

er ç/iqti: Adam~hl<. ve~di.

bt4 çliq!i: Vila Mthaplancli. Adet g ören ya da logusa kadmlann veya dinen kir lenmis

(u ndbct) kimse lenn bakismm nazanyla bozulan herhangt bir $Cyi anla tmak için

de bu sözcü k kullamh r.

çliqdr, çliqmdq. Su do n lukte de ku llamhr,

(Yaralanm~ ve beóeni git:til<çe sogumalcta oran bir edern lIn~or)

b~l anlg çliqli Onmvees mlerdi-

qàm yüz:üp turuqtl Kan~~ gooigani/lktl

bdbg bolup fagJqli Var'- olmasm~n dAQa trmanabildi

amdsarn kimyçltr ~md onakin~

elke bul äq . Bir Turk kavmi.

elhg.

el/ig yalll1dq: [IIi poya 100 rmktarda baslu brrseyde oJabiht].

elrt . Oglak deri si. Yazaç annnrmyla eldrt de denir.

ehik. Alay (istihza).

elûkl èdi .

olam duk/tdi:0, onunla cjay etti ve daIga geçti .

elûklêr, dûkltmek. Su d önl ökre de kullaruhr ,

tangur sUstn ~ihUdi (Dqnan) Tangut askeóEllri\ Uzeri'e gece,l<.eskil SOl)Jk

hal<rncensaldirä (bu reoeoe zafere ~rnaci)

(SorYa) orW 0Ilt.Jfia(~) OOi ettJer

(Ta ki)atlérll"l: ve askerlerini serere kadar

. ÇektiÇli SlklntJnedeniy1e~ öre e~ ild i (yani tutsak

<lilndl ve yUzû.'1ü girledi)

em . llac. Buradan hareketle büyucu hekime e-mçi denir.

em s ärn. Ilaç. sam sözcago rek basma kullarulmaz, yalmzca boylest bir ikilemede

anlamh olur.

emd i .

kençandsm emdi:~ annesinin memesini emdi . Meme emen herhangt bir hayvam

anla tmak için de bu söacük kullamhr.

emt!r, emmek.

emg êdi .

er emgtdi: AdamSlkJntJlar ve ZOl1uklllrta bog..J$tu Ieme!< rerceoq.

emgtr, emgimek.
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emgek

emgek. Zorluk [ve bunu asmak için harcanan caba anlammda emek]. Su atasözunde

de gccer.

(mgek egindeqalmas:Zortuldar yc;tsurWil ve eziyet çekenem orn..JZIorna '1'tW~ kalmaz.
Bu arasöz ü Cenab-r Hakk'm ayetine be nze r: "Evet, her güçl.ûkJe beraber bit koIayhk

vardu" [K. 94:61 - (inne maa'/-us,;yusral.

~--)
aydl smigûJu Dedim:~ geçti1

emgek tdim rdu °çetn~ yollannl

yum$Qr qaflg ûdu. Oedi: seniniçin kàtlal'ldlQlm zOOJldan gör'(4)dêIc)lar öoöroe end

hang/ûm sanga yUgnm (Bóylece) gönIûmsanadoÇ)"u koiU'fOr

emgek lendt .

olbui~lg emgeklendi:0, 00~ Z1hne tli Olarakgördû.

emgek1enür, tmgrklenmlk.

emgendt

olbu i~a tdim emgendj; 0 adamçok uJmetçekerek 00~ Ustesilden geIdi . Bundan ha
reketle xJn qar}:fqa emgendi; HakanS<Yaya~ denir. Bu, hakanm zorlu bir yolcu

luk gectrdigt ve saraya bóylece ulasngnu anlatmak için kullamlan bir söecuktur.

Bu kullarurn asm saygtYI hak eden bcyler \'e soylular için de geçerlidir. Ogtdar
s öacögcn bu kullarurn biçimini bilmez.

emgenûr, emgenmtk .

emgesu .

hu f~a boytmgq:l i:~oo meseledebiibilei i liiyl:eyon:lJ_

emgt$ur, emge~mtk .

enigent.

ol cm emgerti:0, onu yordu,usandIrdl.

emgetCl r, emgetmik.

emtg. Meme, g ögas. Erkek mernest de bu sektlde adlandmhr.

emtgl ëdt .

uragûtnl emiglid;: AdamkarrsIroin gö9silne .......du.

emigltr, emiglimik .

emiglig .

emiglig ~ltr: ~n 1<:iO'l. Su atasózunde de geçer,

tmiglig urJgur ktlsig{i bolûr:~kadrWl~~oti - doIaysyIaona1Jt!P101anre ve -

-'".
emik.

çmik kun: Uil<: güfl. Benzer bir sektlde soguduktan sonra tekrar tsmmaya beslayen .
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(Bdh<J") veoen~ ve da9 keçileOO~rOJ

Ërkek ve dt,;J ceylanlar bir ereve tcceoo

emritt i

ancak sicakhgi hálä yerennce gucla olmayan herhang t b it seye de çmih derur.

emlrçge. Kikirdak.

enutu.

tdm emittî: Dw<J"~ka brrlq de obbihr) neredeyseY*Q:ak kadêJ"egidi- egi1eyazdl.

kónglûmangaremi!ti:Gerijm om meyletti .

emitür, emitmi k.

Su d önl ükre de kullamhr,--qu/an tühil qoml/U

arqar suqaqyom/tII

yaylag tapaemifti

tizgin IUrup sçhri~u r

emlëdtm .

men am emiëdim; Benonu ~açla tedav i etOO1.

emllr men, tm/emik .

emleldi .

iglig cmle/di: ueste 0I1l/) ki~ tedavi edikJî.

t mldu r, cmltlmek.

emlendi.

er cmlendi: Adamkendikendine (ilaç alarak) tedavi lJY9Uladl.

t mlenilr, cm/enmek.

emlesdtlër.

bdhglar cmlC$di/ir: Y<J"aWoY bi'bR1itedêrvi etti.

em!q urler, cmle~mek .

emlenim.

men aniem1tltim: 8enonu io!Jçla~ et:üóm.

t mlelilr, cm/ttmen.

emrldi .

mt nigyçnim tmndi: VUCudum ka$lndI.

emrir, emrimt k.

emrtstt

etim barça emri~ti: (lJyuz ya da ba;;ka bir $ey nedeniy\e) vücudum ka~ndl.

emristlr, tmrismik.

emri tt i.

qasmmaq menig y?nim emritti: Ka~nmak bütUn vcccoorrco Q1dlklanmaSlna, ürpermesine
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ems ëdt

ned en o ldu. Bu sözcûk, bir kimsentri koltukaltmm ya da boynunun kasmrnasi ne

denryle bûtun vücudunun gidiklanmasr, tûylerinin diken diken olmast ve onun

gülmeye baslamast durumunu anlatmak için kullamhr.

emritûr, emritmeh.

ems ëdi .

hençcndsm emsêdi: Çocuk annesinin me mesini em mek isted i ve buna niyetJendi.

emsër, emsemeh.

em ûzd l .

uragutoglmga sut emûzdi: Kadln~Iuna sût emzirdi.

cmzûr, emüzmêk.

ên.

çnyçr: A~a~lya do~ru e~ im l i ver; çnyoq: Sir i ni~ ya oe vceos.

ën . En; herhangt bir seyin genishgi .

hu boz ëni neçe: Bubez in eni ne kadar?

ënç. Memnun, dingin. Nitekim köngül çnçmü: Için raf-etmi, memnun musun? dcnir.

ënç kend o e1-Mukanna'mn (Allah'm gazabi üzertnc olsun) halkina ait bir kent;

sirndi harap dururndadir.

ençikti.

er çnçikti: (Üzerine soquksudöküldügü için) eoern bilincini yitirdi, 5ilrslldl ve bir köseye büz~tü.

ençûiër. çnçikmek.

endek. Çan, dam (Oguz Iehçesi).

endi .

ol tagdm q041 endi; 0, dagdan [b aska bir yerdcn de olabilirl ~I indi. nun (n) lam'dan (I)

dönasm üsror [Ii-] . Ttpkt Arapçadaki raeul ~atnu rl-asa bir ve ~at!uhu (''hoyrat

parmakiara sahip een kirnse") ya da kabnu'd-dalv ve kabluhu (voert kebn kivnrn")

ifadelerinde oldugu gibi.

end ik. ,
endik er: Safdil eoarn. Su atasözunde de geçer,

endikume ewligni agtrlar: ~kln konu k ev sahoo aglrlar. Bu ashnda konugun agrrlan

masi gerekugi anlamma gelir. ?u dönlükte de kullamhr,

(Belerun 6rtüsünü klllclmlzla kaldlrallffi diyorve devam ediyor)

endik ki~i tçtilslin ( Öye kil~kln ~ aydsin

çl törü ?tilsiln Ülkeye refah yaYJISIn

toqlu böri yçtilsiln Kurt kuzuylabirtikte güdülsün

qa4gu yeme sawulsün Kaygl bizi terk etsin

çndurd t. bkz. rldurdr.
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,

çnedL

01 qoym çnedi: 0, koyununun kulaqma seret koydu.

çner, çnemek.

ëne u l.

ol qoym çnctli: 0, koyununun kulaÇllndan lsaretlenrnesini emretti.

çnctiir, çnctmëk.

entsdt.
ol menig birle ragdm çni~di : 0, benimle dagdan inme ecouscnoe ya~tJ

eni~ür, eni~maq.

ensë di.

ar kutildin çnsëdi: Adam çenoan lbaska bir yerdcu de olabïlirl inmeyi erzueo.

çns ër. çnscmck - nun (n) [dm'dan (1) dönüsmast ür [rlsu-].

enü ç. Katarakt.

en ûç lë dl.

ataçl kbZiig enüçlcdi: Hekim katara ktJiqözü tedavi etti.

enüçltr, enuçlëmck.

en üçlend i .

amg kozi enuçlendi: Onun qözünde katarakt olustu.

enûçienûr, enuçlenmck.

en ük. Aslan yavrusu . Sirtlan, kun ve kópek yavrularma da cnuk denir.

enük.

hirit/ik enilki: Kilidin di~eri.

enû klèdi.

It cnüklëdi: Köpe k yevrulao (enkledi): arslan enük/edi: Aslan yavruladl

enuklcr, enüklëméh .

enüklend i.

It enuklendi: Köpe k, eniksahibi oldu.

enuk1enur, enuklenmch .

en üklüg .

enuklug arslan: 'revruen oian esan.

eng. Yanak.

q1zf! eng: KirmlZl venek.

erigdt.

er erîgdi :Adam ~?Ird l .

enger, engme'h.
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erigek

e rigek. Agzm iki yamnda bu lunan çene kemikleri.

erigek. Kadmlann pecelenru baglamakte kul landiklan tp.

erîges.
enges kiS!: Sonki yaba~ gibisa g.na score baklnan eoem

erîglik. Alhk - kadmlann yanak lanna surd ukle rt krrmm boya.
erigt ürd i.

emi engtii.rdi: 0, êldarOO bu konureeooe eereso kan$tlrdl.

eng lii rilr, englllrmih.

ep . Btr pektsurme ve vu rgulama ilgeci. Bir seytn güaelhgtru. tytltgint pekisn rerek

söylemek için tp edgil ning:çok: çok iyibi" ser demr.

e pe . Anne (Qarluq Turkmtnlerince). bkz. ebe.

epck. Bebeklenn "ekmek" derriek için kullandiklan sózc ük.

epmek. Ekmek (Yagma ve Tuxsr lehçelerinde , aynca Oguzlann ve Qifçdqlarm banla
nnda). Beylest bir degrsimrn lp üe I arasmdaki degistm . epmekeetmek] Arapee
da da bi r karsihgr vardtr: vcv'm be'ye dönasmest. Bu d önusam eklemleme nok

talan nm yakmbgi nedeniyle gerçeklesir : np ki yemin ederken s öylenen billahJ
vallahf tallahf ("AlI.Yl halOO çn") sózünde vcv'm re'ye donüsmest gibi. Ancak hu
kural 'Iurkçed e ender olarak uygu lamr.

ër . bkz. y~ r ya da lr.

er . Erkek. Çogulu eren'd ir, ancak bu kullamm kural distr hr: çünk u çogulluk g öster

gest -Is r'dir l-Ierl.

erdem. Erdem. terbiye . Su atasózunde de geçer ,

erdem~ tz1: &dernin~di- iyi~bîlenló$isayg gêlrU.

e rd i.

ol andag erdi : Oöyle oldu - 0 öyleydi.

ere r. ermtk.

ërd t. "

er çrdi: Adam yalll:zdl - bi"yol~n yol<sllldu.

ol tam ërdi :°duv arda Ibaska bir yerde de olabilirl biT gedikeçn.
(ri r, {rmtk . j

erd in i. Ernsalsiz bir inci . Kadm lara yönclik olan ernm ó;:ilk: bu emsaIsiz na gO errsesz

bi" li'ÛOJdUeen kêldlll SÖZU buradan harekerle kullamhr - dal (d) benzestme maruz

kalarak Ir Ct) olmustur: trpkr [Arapçedaki] k ök-biçtmi mudlaki r ("hatJr1ama") clan

muddakir sözcaga gibî. Burada da dal ile re aresmd a benzestm illskis! SóZ konu

sudur .

er êj 0). bkz. en nç.
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ën tdi

eren.

eren tUz: Terazi (mfzJn) TakJmYlldlzl. Aym zaman da bir burç adidi r .

eren. Erkekler - kuraldrsi bir çogul [bkz. er].

e re t t i .

oglan erem: çocukerginle:;b ~ bir erkek olarak kabul edildi. Bunun k ók-btçimi eredti'dir

ve [dissiller, yani t ya da dj benzesime maruz kalrmsur: np ki [Arapçadaki] ed
dikr ( "hatJrlama") ifadesinden gelen muMakir ( "hatl rlayan kimse") s özcugunde meyda

na gelen benaestm gibi

eredur, eredmêk.

e rg ürdt . l.

olyagergurdi: 0 , yagl [baska bir scyide ob bilir] eritti .

ergumr, ergurmêk.

ergürd t.
(ol) a$qa agurdi: 0 , orteoan kalkmadan örce verneqe vetsti . Herh an gi bi r $eye tam

gittigi srrada yettsmeyi anlatmak için de bu s özc ük kulla mhr.

a gurur, ergurmek ,

er güz.
erguz saw: aet em tesoce buzlannerarestsonucu olu~n su. Su donlukte de kullaruht,

yay yanibanergtîzi

aqtl aqmmundu.n

tugdlyaruq yulduz1

tmgla sdzem külgilsil:Z

seteon~fagl söktil

Kar sulan ve CO$kun seller aktJ

eenleeyen Y1ldlzdogdu

($a?lrtJaoseer da) sózjerirn gülmeden dinle

eng.
aig nêng: Yag va da yaga benzeyen, eriyen herhangi bir sev - [benzcr bir sektldc] donduktan

soma eriyen herhangi br sev.

erig.
~rigyilql : C€vvai, etkueyid hayvan. Buradan harekerk ~ri'g at: görkemli at denir. Oguz

larbu sözcagü bilrnez.

çr iglik. Hayvanm çevikl igi, canhhgi.

er ild t.

er ~rildi sanldl: Adam kederve pÎ$manllkla sesao.
~rlür , ~rilmêk.

ër tldi .

tam çrildi : Duvarda Iba, ka bir yerde de olabilir] bir ged ik açlldl

çrilür, çrilmek ,
Buradan harcketle ay çrildi: (aym sonu yakala$bkça) ay giderek kuçülmeye ba~ladl denir.
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er tn

enn. Dudak.

erinç. "Belki de" anlamtna gelen bir ilgeç.

ol keldi ermc: Belkide 0 geldi.

er inç. "Belki de" anlamma gelen bïr ilgeç.

ol bard, erinç: Belki de 0 (gidecegi yerej verdr. [Ana madde olarak bu sözcu k, sözlûk
Ie iki kez yer alma ktadr r - cn]

er tn ç. Huzur, raharhk mutluluk. Bazi lehcelcrde iki eklemleme noktast arasmdakt
ze'ytc (I) , çrèj biçiminde söyleni r.

er tnç (er ëj [?J), Rahathk, mutluluk. Baar lehcelerde iki cktemleme noktast arasin

dak! ze'ylc (j), çrçj biç iminde sóylerur. [Ana madde olarak bu sozcûk, söalükte
iki kcz yef almaktadrr -çn]

enndt .

er f~qa erindi:Adam, kendisi için sëco c lan 0 i$i yapmaya Ü;;endi.

erinii r, er!nmtk.

erk. Yetk i, bir ~eyi yapabilme kndren.

e rkeç . Dalga .

suwerkeçlendi :Sudalgalandr.

erke ç. Erkek keçi. Su ataso zunde de gcçer.

emecct!em })o!ur, eçka etiy<! bolur: Erkex keçinin eti tedavi edicidir, di$i keçinin etr midede
gaz yeper .

erkeclendt .

sûw akeçlendi ' Sudalgalandr.

erkeçlen lir, erkeç!enmt h.

erke k. Bûtûn hayvanlann erke,gi.

aheh taqagu :Horoz.

er ke k le n di .

sûwakek!endi: Sudalgalandl. "

amg y~n i fr'keMendi : Onun tüyleri ûrperdi.

a/,ek!cnür, ahe hlenmth. Birinin erke klik taslamasim anlatmak için de bu sözcük
kullamhr. )

erken . "Ikcn" anlamma gelen bir iIgeç; açtk ciarak betirulmemls bir zamanda _

man zama ndn-, gerceklesen bir eylcmi anlanrken kullamhr.

ol he/lir ereen Ilö rdam:Ogelirken görd üm.

erk i Kusku belirten bir ilgeç .

a! helir mü erh!: Ogelir mi kl? - 0 geliyor mu, gelmiyor mu? Bu ilgeç som ekimn yerini
ahr.
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erl endi.

unJgut eriendi:Kadlneveoo.

er/enur, rr/enrnlh.

erlesdt .

oldr çkkierlqdi:01Iar~ er1<ekIik koousunda yafl$U.

rr/esur, er'e~rnlh .

erl ik. Erkeklik.

er meg ü. Tembel, miskin. Su atasózû nde de geçer,

emttguke !nlll!ylik bolûr: Miskil ki'jye blAJt:(bUutun góIgesI)biIe yü( 0111.

erne k. Parmak. erngck'in deg jsik sesleurrn.

enfg ëk. Parmak. Su atasózûnde de geçcr,

bç~ erngi k tuz er mës: Bes pannak blrbirine denk c\el;'Jildir - benzer bir sek tlde insanlarda

birbirinden Iarkhdrr.

errigën.
emgtn er: seee-eoee. Su atasózunde de geçer,

a ngi nke ellig qan ooZ1ln urn !ukimis: (Yabana 00 o-e tulU dikmeyec~i çn) ei éql

cezoen bile teker ereeqe pantoon çërrez. Bu l1tl1SÖZÜ biline evlenmestnt ögc tle m ek

içtn kullamhr.

errigey ü. Alu parrnagr clan adarn.

errigey ü. Çok k1S3 boylu adam - boyu neredeyse iki arsm clan adam.

ersek.

efSCk ~lir: ~~. Su atasozcnde de gecer.

mekerhe tegmts ~weh ewke legmts: AceIeci f3"1~ roek bulamaz (çunku bu i$te~ tel<f,i

onres niyete uygun degildir; oereer bir biç:imde) eceie eden adam eve varerraz (çünku hzIa

sürooQü t:t1ek hayvaru txrsèe SQlYa Y0f9U11 dÜ!jer). Eu ikinci durum, Peygambe rimizin ,

~ Bin~ ölûncc yoku çaresiz kaldr, ne gida:eti yere varabildi. ne de arnk hayvaru sage"

kissasiyla örtusmektedir . Yukandaki atasözü arelee tlikten uzak durmayi ögmle
mek için kullamhr.

erseklendi .

çsltr ersehlendi:Kaàn nu-asli t* biçimdebi' er1l;~ easeo.

erseklenür, ersek/enmên.

ersi nd i.

ogul ersindi: Çocuk erke\diksergiled.

t rsiml r, ersinmi k.

e rsü . Süfli, ahlaksr r (Oguz lehçesf).

en e. Sabahm köra .
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e rt ël ëd t

enë lëd t.

er ,~ çrUltdi:Adam ~ Çi\ eeen kaIctJ .

çrUltr, çrti/tmth.

enik. lslek yol.

er üs . Yç mëk bozkrrlannda bulunan bir nehrin ad. llrus) . Pek çok kola sahip olan

hu nehir b ir göle eka r: ertis SUWI olarak amhr. Bu ad ert is: biryerden bi" vere çeçer

ken Ilangirnizr'l daN gU;lU ok1JgtnJ beillel,iE'k içn~ boy~ kökunden turenus ur .

erusn.
olmenigbirlt arslandan ertisti: 0, eseon IkorkulUcu ba$b bir~ deobbilirl yanndan geçme

konusunda benleboy~.

erti~ür , ali~mtk .

ertü.

N leg erUi : l&'1"lIln qeçtr .

er ewinden erlli: Adam evirin yiRldan~ gitti. Herhangt bir yerin yantndan geç

meyi an latmak için de hu sözcük kullamhr.

er t ër, trtmè'h.

e rtürd i.

arugyàzuqmerturdi:O,gûnah,nl ba<;l,~attl .

amg fsm er/Lirdi:0, ~ni olanakh kilo - kabuIettirdi. Bir seytn bclli bir yerden geçmesine

izin veri lmesini anla tmak için de bu sózcûk kullamhr.

ertunir, er tU rmiR.

ert ût . Beyin 13 da baskabir soylunun huzu runda sunulan at 13 da benzeri bi r hedi
ye; sonra lan turn hediye1er bu sek ilde adlandmhr otdu.

er ûdt .

yilg erûdi: Y<lQ [baska bir ~y de olabihr) eridi.

erûr. f'rUmè'h.

er ûk . Seftalt. kayis r, enk gtbt meyvelen anlatmak lçin kullamlan genel bir ifade.

Srfarlar aracihgiyla btrbtrtertnden aynhrlar. Nitekirn tu.lug truk:~ ltû).'(l - I.

sdng eruit: ka)1Sl jsan - Jve oara erUit: eriIo: lsiyah - ]derur.

e ro k. Deri sept lemeye yarayan he r sey.

teri enlklldi:Deriyi sepiledi.

er ük . Duva r ya da d uva ra benzer seyle rin üzeri ndeki gedik veya çatlak. Su ataso

zünde de gecer.

kunde {rUk yoq,~de qly'q yOq:~ çatJak yoktJs, bpla beyde vercigi sözden dónme

tJJw oImadil) go. Bu atasözü beylere vaatle rin i yerine getirmelerini óga rlemek

için ku llamhr.
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esik

erükl êd i.

leri erilkltdi:°deriyi sepledi.

trilkltr , erûkltmtk.

er üklen dt .

YlgdÇ erilillendi: Agaçlar rreweve durup~ftali, kaYJSI ve erikdoldu.

eni hlrntlr, erûlllenmch.

e ruklö k. Eriklik; $(ftali baheest.

erû ks ëdi .

er eruhstdi:Adamn earl $eftali lkaYJSI ya da enk de olabillrl sted.

eraksër. erühsemth. '"
•

e r üsdt .

ydg tril~: Ya9 lba$b bi T~y dl' olabibr] tama rnen eriCÎ.

trtlsur, t rtlsmik.

ercnt.

olyägcrii.fli:°yegl [baska bir ~yi de olabihr] eritti .

erurar, triHmth.

l's . Ymtct hayv anla n n avr olan hayvan.

esdi .

olYISlg esdi: 0, ipi[baskabir~i deolabilir]gera .

es ër. esmtk .

esd i.

a in esdi: Haft ve tati bi"rûz9Yesb.
tang esdi: 0, bUQdaYll~klI bIT$tyi de olabilir] $aIIlIiJ"(j; tllneIeri 1<abugundan a~. Rüzg är

estp tozu topregi havalandrrdrgmda da bu sözcüge basvurulur. Bu sözcûk hem

gcçi}li hem de gectsstz olarak kullamlabilir.

ese n . Herhangi bir seyin saghkh ve iyi durumda olmast (sälîm).

esen milsen: Iyi1Ti:sil?

Bu s ózcuk, esende {wek yöq: Eserlkte ecee olmaz aiasózunde oldugu gtbt "esenltk

(seldmet)" anlarrunda da ku llarulabilir. Bu atasózû birine sakin ve yavas hareket

etrnesini ögürlemek için söylemr .

esenlédi .

olmanga t5enltdi:0 beri seiIIl'ri:Ki vee/irTi sen.
esenler, tsenlt mi k.

esg ü. Harman savurma tstnde ku llamlan sepet.

estk.

tsik yçr: l.lzayfll}den bozIo:nlra 5itlip bi' ûl::e.
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esildi

esi ldi

YlSlg esi/di: lp [baska birscy deolabilir] gerildi. lpi baska biri gerse de bu sözcuk kullam
hr.

esiiur. esi/mek.

esrlgën.

buYIP olesi/gên: Bu olabildiOince gerilen bir iptir.

estu. Esinu, hafif bir rüagar.

es indi.

al esindt: At keçrnak ~in ipi zorreo, onu gerdi ve nereoevse koparryordu.

es rrg ëdt.

ol esirgêdi nêngni' n .bir ~yin kaybl nedeniyle ûzûntû duydu.

esirger, csirgemek .

est rgendt.

er tawànnga esirgendi: Adam servetin i kaybe~i için keuenenol.

esirgcnur, csirgcnmek.

estsdt.

01 manga YIP csiSdi: 0, teoe ipi çekmekte yarorn etti. Bu i~te rekebet etmeyi artlatmak
için de aym sözcuk kullamhr.

csisur, esismëh,

esftri

ol uruqmcsitti: 0 , ipi [ba:;kabir ~yi deolabïhr]gerdirtti .

esi/ür, csitmt'k.

çsle. Yaramaz, ele avuca sigmaz çocuk .

es talendi

oglan {siziendi: Çocukyererraztastr,

çsi:dcnur, {siz!cnmeh .

es ialik. Kótûlûk 't

eski. Eski, yrpranrrus herhangi bir sey.

cskiUin: Ume lime olmU$giysi.

es kirdi.

róncskirdi:Giysi tb3~ka birsey de olabthr] eskidi.

cshirur, cskirmek.
esn ëdt.

estn csnt'di:Hafrfbir rüzgar esti.

er csnedi: Adam esneci.

esn ër, csn ëmëh,
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esdi

esneru.

tengri esin esnem: Ceneb, f.lak rüzgàr estrei.

yek am esnetti:$eytan or-u esnetti.

esneWr, esnetmek.

esr i. Kaplan.

çsn YI~lg: Siyah ve beyaz iplikçiklerden oäeèn ip. Benzer hir biçimde , iki renkli olan

herhangt bir sey, kaplarun renginden hareketlc esrt clarak adlandmlir.

esrll ëdi .

01 kidizni çsrflecli: 0, keçermûzeme kaplan derisi cesera ~edi.

esrûër, çsrilemell. '-

esrûk . Sarhos.

essta.

çssiZ ki~i: Yûzsûz, erse, hain, utanmaz edern. sin'in katmerlenmesi pe kistirme içindir.

çssta . Bir kayhm arkasindan üzclmeyt belmen s özcük. Arapçadaki ya esefa ("YaZik!")

Hadestoe benzer.

çssiz amgyigi tliki: Yank onun gençJiGine\

estürdi.

uruq estiirdi: 0, ipi [baska bir ~yi de olabtlul gerdirtti.

ol qawrq estiirdi: 0, harmanln savrulup dannln kepekten aynl~nr emretti . Savrulu p ayns

unlan her talul için hu s özcck kullamhr.

esturar, estürmek

esü rtti.

stiçig aru esürtti: Serep onu sarho~ etti.

esanar. esiirtmék.
~~ . Arkadas , yotdas. Samirni tavirlan olan ktmseye ç~lig dcrur . S17 donlukte de

kullaruhr .

amg f~rn keçûrdiim

ç~in yçme qaçurdum

ólumötm lçiirdiim

lçtibolup yûzi run

(Onu óldûrerek)bu ise bir son ve rdim

Arkada~nm aceleyle kecrresoe neden oiourn

Onaçrres içinö1üm iksirinisundum

Yüzünû burusturerek bunuiçti (onaölümûtatnrdrn)

esdi .

ol qaY!l"nl e$di: 0, kurnu bosalttr , Unu çuval ya da çuvala benaer bir seye koyrnayi

anlatmak için de bu sözc ük ku llamhr.

athg e$di: Atlr tms gitti [dcrtnele SÛrdû].

e~iç qayna qdi: Kaynayan gügüm tasn.

qer , e$ffiek.
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esgek

esgek . êsek. tki Iehcesel deglsik sesleumden biri: digert ('~y( k'tir . ye (y),

katmerlenmis yazaçlardan birinden d önûs ûr. Bu tür bir d egfstrne Arapçada da

müsaade edilir; öm egin tegaaaa'J-bàzf ifadesi -kök-biçimi tegaddaqi'dir ("~

anidensaldrdO- ya da Rabbin su ayet len nde: slimme zehebc ile ehlihi ytUmetla'
Cscnra çahmsatarak ailesine gitti" [K. 7S:33 )) - k ök-biç im yt temeUatu'dur; ve gad
hdbe men desw hd (~(YarankJara taparak) Onu alçaltan da ziyana u~ml~lr~ [K.

9l ;10 ]) - k ök-biçim dessasaha.

esgeklendt .

er e~gekl endi: Adam bi"~ sahibi ok!u . lki degtstk seslettmden biri.

~gehlenür, e~gehlt'nmtk .

esgût t . lpekh einsinden sushi VI.' ~Iemeli bir Çin kornasi.

estc. Tencere. gcgum. Su arasoz ünde de geçer,

{~iç ayür !upüm allün, qam rç ayür men. qanda men: t ereere der dibim altm, kepçe der

"ben neredeyim? Bu aras özü kendisini çok iyi tamyen birinin yanmda gercek 01

mayan seyler söyleyerck böbürlenen kisiyi artlatmak için kullamhr .

ç$içlendi.

er n içlcndi: Adambi'" tereere kazMdl .

ç~içlenûr, ç~i, lcnmth.

çsiklik.

t;~iklih Ylgàç: ~prya ~k yaprnakiçfi kuUanilacak tah ta peçes lbaska bir~y de olabilir).

estldl.

qum e~ldi : K!sn [br$ka bir~d(oIabilirl~.

e~lu r , q;ilmtk.

es ll ër . bkz. esl ër

es tlgën .

bu qaYlrol e~ilgl!n : SU her ZdlT\'lrl kdayca akan birkul'l'ldu".

estsdt . '\

ol manga toprdq e~5d1 : 0, band toprag )çuvala] dc>ki..rmakta yMdlm etti, Bu tste rekabel

etmeyl anlatmak için de bu sózcuk kullaruhr.

e~i~ilr, e~i~mth .

estut.

qulaq n i/5e kóngul bilir, kóz kórse adigkdlr: KI.ä: ($ÓZlell)~gYU (b.r'arl) t*, gjz (sev

~)gin:n:e arzuuyarw.

eskin .

q kin topraq: Aklpgiden toprak (ya da kum) "Uzun yolu htzla giden ath haberci' yi

artlatmak için bu s özcûk kul lamlar.
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eskin. Dórtnala gitmek. Bura dan hareketle qkinçi: en hebere denir.

eslèr . Kadm . Kök-biçimi ~~ner: soylu eecrse'du .
Sözca k çok sik kullamldigi için hafil1etme amacryla ye (I) dû$mû$tür. Bu, tekil

anlamda kullamlan ashnda çogul bir sözcökrör. Bu adm venlmestne tltsktn uzun

bir hik äye vardit.

est tldi
bu sik t;5fi!di: Bu sözrec [baska bitsey de olabilir] i$itI di.

t;5filur, t;5tilmêh. r

ç~türdi.
ol mangaeqgü sóze5Wrdi: 0, benirniyisózlen ~itmeme izin veo. Köi<-biçimi katmerlen. ,
mis te'ylc (z), t;5iW1rdi 'dir.

t;5WfÜr, i;5türmek.

estürdt.
01 qum qwrdi: 0, topraglo (bir vere)bo 7lttlimaSiol emretti. Çuvala un koyulmasml em-

retmeyt anlatrnak tctn de bu s özcük kullamhr.

e~tünlr, e5türmeh.

e~iid i.
ol angaryogurqan e:5udi: a, onun ostcoevorçeo örtt ü. Herhangt bir .;;eyin öaertntn ot-

rclmestm anlaunak için bu sözcck kuUamhr.

esûr, c$umek.

esû k . Yatak örtüsü.
e$ük. Bir bey ya da heken öldagc zaman , ona duyulan saygmlll bir isarctt olarak

mezannm uaenne örtûlmesi için yollanan tslemeu kumasa verûen ad . Bu ku

meslar daha soma [akirler arasmda payla.;;unh r.

esü klük.
e$üklüh barçm: c$uk yaprnek için kullaollan kuma';; .

Böylesi bir kumasa sahip clan kistyi anlatmak için kef (h), utrestmlt kefe (mee

kef - g) dönoscr [qüklüg] .

es üldi .
amg uze yogurqan e5ü1di:Onunteeene yorgan örtüldü.

e$ülür, f5ülmëk.

es ütü.
ol manga yogurqán qütti: a, ba.;;ka biline benirn üzenrre yorgan örtmesini emretti.

Herhangt bi ri, baska birine. , bir :;;eyi saklamaslOl em rettiginde yine bu sózcûk

kullamlrr.

e5uWr, e5utmêk.
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Ozgürtük verip onu b reknrn

(Bana fidye sundu ve ben) f idyeyi onun yerine tastorn

eren esin e~üttum

yakinbarça 6zi Çlgdl

Kayalann dibini dóver durur

,
Enl rerrt ekerdurur

BallklarIf'kar durur (ço;)alm~r)

(Onun) ta~SlYla dolup tesen gölcükte

e~yek

Su dórtlükte de kullaruhr,

(SirtutsaQI anlatJyor)

uJu bçrip bosureum

tawdr ya/ug ta~uttu m

Adamlann cesetemn örtülmesini(tcoreqe gömülmesini) emrettim

Onlann sen(kend isine yartfm edeeek kimseyi bulamayarak) yükünü

kendisi ccocseo
esyek. Esek. esgek bir degistk sesleumdtr: ye'li biçim [esyek] boeulmarmsur (jaslh)

et. Et - e1ifte i~mdm [bir yazacm astl sesctl imini vurgulama] söz konusudur.

elyçr: Yurnusek yer, yurnusek toprek.

etek . Etck.

eteklendi.

tOn eteklendi: Giysiye etek yap lldl.

etek/enar, etek/enmek.

eteklik (eteklig) .

eteklik bóz:Hek yapmak için kullanllan kurnas.

Bger bir giysi özel olarak etegiyle tarumlanryorsa,

etek1ig rén: etekli giysi denir.

etiç. Çocuklarm "ceviz oyunu'uda hedef olarak kullandiklan çukur.

et lçlik. "Cevtz oyunu"nda hedef olarak kullamlan çukurun acrldigr yer.

etikti.

ogltin etikti: Bebek bûyûdû, geli:;;ti .

etiker, elikmeh.

eti l. Qrlçä q clkestnde akan, Hulgàr denizine dókulen bir nehrin adi [Volga]; btr kolu
Ras ûlkesi boyunca akar gelir.

Su dortlukte de kullamhr,

etil SUWI aqaturur

qaya tüpiqaqa turar

baliq tdImbaqa turnr

k61ûng taqr k6~enjr

eulgën.

menig rsm edgülakün {ti1gen ol : Benim j:;;im rep iyililikle ba~nya ula~r.

etl êdi .

01 qÓYlg et1edi: 0, koyunu kesti ve yemeklik et vaptr.

eder , etlemek.
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etsent

etl eldl .

qöyelleldi: Koyun kesildi ve yernedik et yapldl. Baska canhlar için de kullamlabilir.

etldtl r, eddmik.

etle ndi.

ogul el/end;: Bebek bûyûdû, ~. Zayifken semrren, bu yüyen her seyi artlatmak

için bu s ózcük kullamlrr.

etienür, elltnmik.

ettesdt.

alpldr f'lle~i: 5av~g:.gus gó9Useça~.
etle~ûr , ellqmik. \.

etleni.

ol qöy et/mi: 0, koyu1u kestir() yemeklik e t yaptlrttJ.

etletClr, etletmik.

er llk . Et asm aya yarayan eengel. Kesîlmek için hazrrlanan koyuna da tuik qóy: et:Ji(

koyun dernr .

etlig.

t llig ki~: Si$man eree.
Aym zarranda ere sahip ola n kimseye de etlig k4i denir. kef (k) ytne ntrestmlt
kef e Cg) d önusur. (Bu küaptaki) niyetim hu torden bmun sifarlan bel irtmek de
g:il: ancak ezel olarak belrrulmedtgi takdird e bilinemeyecek olanlan vu rgulamak

tsriyorum .

etmek. Ekmek.

euneklendi .

er tl meklendi:Adamm ekmegi çogalck- ecern z~.

etrneklenur, etmeklenmtk.

Adlardan ra remts boylest pek çok eylem vard rr. Be. kullammm Arapçada da

benzerleri görölcr. ömegtn aderrun çok Iaala SUIU oldugunu belirtmek tctn
d/.l(-nt'r·racûl l~adam sUt S1Üli old.tl denir ya da ~çok fazla kao;)t~~.

anlamma geleeek biçimde esha' I' 'eoem~tJ derur.

er rek. Cö run üs ü sagbkh (al yannkh) adam (Ogua lehçesi) .

e ts ëd i

er efsim : AdoYTTl C<Y'I et istedi .

ers ër. ttsemek.

ersent.

ol meni ersenï: 0 bef1im et sterrerre neden oIdLJ .

ttselUr, e!stlmi k.
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Onukovelerken tez oeverom

Benigörûnce tüy1eriOrperdi

Çok k~urup gOcOoü zaYlftattJm

(Ta ki)atlmla ene yetsere keder

ëtti

~tti.

tengri menig î~lm çtti: ceret» Hakbenimi$imin ba~nya ul~maSlnl sagladl.

01 yükünççtti : °namaz kildr(Oguz lehçesi). Oguzlar yapu klan herhangi bir scyi çt
ti: vepu s öacügayle ifade eclerler. Diger Türhler bu amaçla qrldr söacügünü kulla

mrlar. Ancak [OgilZ/ar arasmda ] bu ikinci s özcük cinsel Iliskiyi anlatmak

amaciyla kullamldi iç in, kadmlan urandrrmamak amaom da güderek. [Oguzlar]
bu sozcügö sarf ennekien kaçmrr ve dtgenni kullamr.

ërer , çfmeh.
ëtt ürdt .

ol menig fSlm çrWrdi: 0, benim rneseem oaemoekarara vanlmaslnlemretti.

01 ewh ~ttürdi: 0, çizmelerininonanlmasml emretti. Baskaseyler için de kullamhr.

çfWrur, çttürmeh.

etûk. Çizme.

etü klen di .

er eWhlendi: Adam bir çizme edindi.

ewklenur, eWhlenmeh.
et ûkl ük

eWhlük sagn: Çizrneyaplminda kullanllacakoIan deri.

evet . ewet sözc üganen esdeger t [Ild eklernleme nok tast arasmdaki her je'ntn (w)

vev'e (v) dön üsebilmest ne ihski n ómekler için bkz . uvur].

ëw. Ev- elifte Ce), ismàm [bir yazacm asil sesctl imini vurgulama] söz konusudur.
Kïsa biçim bozulmarmsnr (ew - faslh).

ëwdi .

er çwdi: Adam acele etti.

çwer, çwmeh.

ewdt.

er çwdi: Adam ecele etti . Su dörtlüktf de kullaruhr,

(Sir kurdu avlay~ru anlatlyor)

udubdnpükÜ;; çwdim

tdim yónp haçi kewdim

aflm bir/e tegü awdlm

minikdrup lüsi agdl

ewdl dt .

olyinçü ewdJdi ; 0, incitoptao Ayru zamanda her türlû rneyveyt toplamayi anlatmak
için de bu s özcûk kullamhr.

ewdlr, ewdJrmek
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ewrüldl

ewdildi .

ewdildi neng: °~ tcceoo.
OYdiltlr, ewdilmtk.

ewd indi.

ol6zinge ytrm;~ (wdindi:0, kendisi i::;in rrewe [~biT~ de olabihrJ tcceo.
m dinmik.

ewdindi neng:Bi"~ gerfye l<alan l<mnblar; herhangibi-~yin reseo I<aIOOldIktan sonra top

e-en Ül"Ün

ewe . Ogu:darm bir kolu. bkz. yçwe ya da yeve.

çwtk. \.

(Wt'k a: TezcafiI, eceeo eoem.

eweklik. Ivedilik, acele.

ewet . Evet. -Peki, teren" anlamma gelen bir tlgec. Bunun üc degistk seslennu var

drr. Yagma, TUXS1, Q lfçäq ve Ogue kavimleri ewer, geriye kalan Turkier ise emet,

evet ya da yemet der.

ëwtldi.

f~qa çw il di: Meseleye dair birtees söz Ic:Cl/"l.ISlJYdu.

?wiltir, çwiJmt'k.

ewin (evin). Talul tanesi, tohurn. evtn degtstk sesleumdir.

ewtsd t.

ki~lt'r Î~ çw4dl :Hak 00 ecocoe teesiçináeyó.

Pfl$ur. ?wi~mt'h .

ewlendi

ay ewlendi:Ay halelertdi.

cl bu ewni ewlendi: Adam bLJ evi kendoe mesken edindi ve Ic:end ini ev~ sakJ1lerinclen bii

se><,.

twlenur, ewlenmt'k.

ewlesri .

beg (a mg) birk ewl~li oymlp: Bey twisolaralcortaya bi" e>I koyarak ClIUi9 oynadI. Bu bir

remel-ilkedir: kumar da üzertne bahse gtrüen ~y . lq li sonektyle birhkte am hr.

ewle~"Û r, ewlt~mt'k.

ewren . Demirei ocagi biçimînd e yaprlan ekmek lmru.

ewrü ldi .

er twrà!di: Adam izledigi yoklan (gittigi yóoden) çevridi. Güngt dogruhuyu degtsnren
herkes için bu söacak kullamhr.

~rûhtr, twnl.lmtk.
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ewrü stt.

amg birlc te:lim ewriJ.:; ti:0, herzaman onunlagüçya~f1r .

01amg qaçmfs allgewriisti: 0, flrlaylp eeçen aurngeri döndürmekte ona yardlm etti.

ol manga tavdr ewnW i: 0, ~yayJ t ers çevtmekte oeoe yerom etti.

ewresûr, ewriSti r, ewrusmek.

ewsëdr

er ewstdi : Adam ev'.niözIed.

ewsër. ewstmik .

ewsë dt .

er çwsedi: Adam ecee etrree istedî.

ewsër. çwsemek.

ewseu i.

oglum meniewsere: Çocuqum neöeniyle Sliahesretiçektim.

ewsetur. ewsermëe.

ewsindi .

olbu t'Wni ewsindi: 0, bIJeYikend evleffiden bfi saydI ve buraya yerlt$.

ewsinur, ewsinmik.

ewsak . Direk. ktns.

ew ûrdt rewurd t.

er lawdrlg (wurdi ttwu.rdi: Adam mali~~ döndltercl: her yeme i)W:e baktJ [e'o'i"di

çevi rdq. Burada kok olan sózcuk ewerdt'dir ve tew ürd t ona uygun olarak ifadeye

eklcnir (ttwuri r, tewurmêh).

ewürdi.

ol ment yoldm ewfi.rdi:0, beni yoldançeyjrdi; ol ayaq ewurdi: 0 , kab!cewot

ewr ér, ewurmek.

ewiirgèn tew ûrg ën.

bu er ol fSlg ewtlrgln lewtlrgen; Bu seem~ eWipçem rocarette kumazdrj.

ewe ëdt .

olsOznjangar ewzidi: 0 , bu Sózlef1e ona [herh;ongihifi obbilirl ilbra etti, lcaraçald.

ewe ër. ewztmik. J

eyëgü. Kaburga kemigi. Cadmn çubuklanna da cylgO denir.

cytg1i yçr.~ otesooe bUunanbeid bi'"yer,örnegn bi'")duJ$.

ey êgü . Bir hayvanm ya da herhangt bir canluun kaburge kemigi.

eyme ndi .

01 mendin bu f~ta cymcndi:0, benden uteno ve bu ~ scocrrreve ceseret edemedi.

eymenur, eymenmek.
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eet ürdt

eys ildi.

o:..s.E3.!. rtcng' nesreeksildi.

eysililr, eysilmek. bh. egs{\d i

o \ ~z . Topraktaki ya da derideki herhangt bir uzunlamasma çizik

q1zll ~z: Ka$gar da.glannda birkl~a k

\ eadi .
olyçmi çzdi: 0, topeen teert-e lb~ka birscyin-üzcnne de olabilir] çizik ettr - 0, deri"lin oaeo-e
çzik attr.

ezër, çzmch.

eze . Yasca büyük krz kardes (Oguz lehcestj -bkz. ekc , eçe.

~zig . Dendekt uzunlarnasma çizik.-~zild i.

anJg eli çzildi: Onunetiternelene. Uzunlamasma her tû rlû çizik ya da siynk için bu

sózcûk kul lamlir .

çzlür, .;zjl mck.

eai t t i

01 oglan quläqlrt .;ziW: 0, çccuqcn kula.glndaincebir yank açu. Uzunlamasma yimlan ya

da srynlan her ;;ey için bu sózcuk kullamhr.

.;zitür, çzitmck.

eetu rd i

alogil quldqm çztürdi: 0, ~unun kulaglnda ince biryank ecu . Deri ya da toprak üzcrtn 

deki herhangt bir yank ya da çiagiyt anlatrnak için bu s özcûk ku llaruhr.

çzWnlr, .;ztürmch.
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f

furxan . bkz . burxän .
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g

ge~(ir/g?zrî. bkz . rurma.
-g u. Eylemlerin buyrum kipt haline [gövdeye] eklcnen ve onu zamam, mekani ya

da aract anlatan bir ad haline genren ek.

bargu y~r: ve-en ver; turgu yçr: Dunsenyer .
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h

ha na . bkz . ana .

h ata. bkz. at a

heç heç. Atlar doludizgin, turn hnlanyla kosmak tstedfklen zaman onlan dtzginle

mek için kullamlau ifade. Bu ifade Arapçaya da uyar [had . Ancak Turkçe ses ku
rallanna tamamen aykmdir. çûnkü hl sest içerir. Tü rk lehcelertnde hi ç bir
s ózcûkte hl scst yoktur.

heç heç. Atlan dizginlemek için kullamlan bir söz öbegi. Kök-biçirni rç ec'ttr - c,
he'ye d önasmc st ür . Bu Arapçadaki hachacta bi'l-ganem ("inat etti~i zaman [ko yune]

baglrdlm") tfadesine de uygundur.
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111

i. Redd eune (jn ka r) bildircn bit ifade . ö'yc beneer.

rçgm d r.

olqu~ru digdin lçgmdl:0 ,~ etemin ara5ll"ldên~ gtmesi"le izil Yefd.

Su atasêz ûnde de geçer. r

yaqdddql yalgdgall digdfki lçgmü r: Yakasndakiti (blJ'aya~ yemeQi> yalay;yl~

(verrekyedigi kab! ya dl! benzerini)yiti rT, Bu atasözü bir klstye, tsredtgtnt alarmyorsa

elindekiyle yetinmesini ögc rlcmek için k\I11amhr.

er '(gmd!:Ad<rn bi' insantopilAUgu i;inde kendi ri tutamayarak os ruq~ ve bu nedenIe

"""".
lçgmur,lçgmmdq.

id rld i.

tutgun liMd,: Tutsak (ya oe bagI.lInm~ adIIm ya ca beruer bir~~ durumda bI.Ulan kim·

se) setest twak*:ll .

'dl/ur, ldllmdq.

rd m çu .

ldmçu saç: Erke1in UZUl sère topIu tutuldIJktan soera çözülüp serbest b1rakJlan seç. Aym

muameleye maruz kalan baska seyler için de bu sozcük kullamhr.

/(jm(lJ. y,lql: setest bralcdëf\ 00QaYa saIrlMI hayvan .

uj l~dl .

ol mariga er/ftt /(j'~I : 0, be1'lirne heóyeI~ti - birb'rirrize hediyek::!' verdik.

Karsthkh olarak yollamak ya da serbes t birakmak konusunda birt stylc rekabct

etugtmta herhan gt bit $Cyi artlatma k için de hu sözcük ku llamhr.

lJI ~ur. ld'~maq.

tdma .

rdmayl!ql: Serbest bJ"akilfTl$hayvan.

ids ädi.

0/ qulm manga ,dsdd,:O. kólesili bana)'Ollamak isteci.

IJsar, 'dsamaq.
ilJ,1I

01manga at rdt/: 0 bam bir at [baskabir eer de olabilul yo üaor,

lengr;yaldwaç [,jU: Cenab-l Hak peygambeJyoll/Idl.

rdûr , idmdq.
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rduq

rduq. Kutsantrus (mubarek) herhangt bir ~ey . Kók-anlarm rduq: serbest blrakllm~

hemangi bir heyvan'dir (yusayyibu). Sahibinin tannya etngi b ir yemin nedcniylc hu
hayvana yuk vurulmaz, hayvamn sürü sagürnaz ve yünü kirkilmaz.

I~Uq tag. Geçit vermeyen ve uzaYlp giden dag.

rglädi .

oglan 19ladl: Bebek agladl. Ylgladi'nm degi~ik sesletimi.

19lar,lglamdq.

iglasu .

ogldn 19la~ tl : Bebekler agla$tl. ye'li (y) bielmin [yrglas-] degtstk seslenmt .

19la}ur, 19la}maq.

rla . Bir nehtr adr [Ili]. Kryilan boyunca iki Türk kavmi, yani Yagma ve TUKSI, ayn

ca bir tailc Çigil yerlestkttr. Bu nehir Türk alkestrun Ceyhun'udur [Amuderya].

rlal . "Ever" anlarmna gelen bir s ózcük (Haqanllehçesi) . Beylen ve hakaulan yamt

larken kul laruhr.

rld urd i.

olani tagdm lldurdl: 0 , onu dagdan lba-;ko bir yerJell Je olabilir] indirdi.

J!duru r, l1durmaq. nun'la (n) degtstk bir sesletimi vardir - çndürdi.

rle nç. bkz. flenç.

rhg. bk z. yilrg. (Oguzlar ve Qlfçaqlar liEg, d iger Turkier Ylhg der.)

rh sdr .

ol menigbidt tagdm qodJ Jll}dJ: 0, dagdan~I inrneeenusoroe benimle boy öcustü.
rlJ}ur, lll}maq.

ils ädr.

er tagdm llsadl: Adamdagdan l ba~ka bir yerdendeolabilirJ mmeye niyet etti

r/sdr , rlsamdq.

lmga. Hazinedar.

m anç . bk z. înanç. ~

mandim.

men angdr mcndrm: Benona güvendim,itirnat ettim.

mdnur, manmdq. Nitekim "kendisme göventlen bcy''e manç bi;g denir.

. md äg (?) . Elegtn çerçevesi

mga

mga er: Süfii ve ehleksrz eoam. Rezil ve a~aglhk her sey mga stfatryla tamm lanabtltr.

uîgrandr.

ingën mgrandl: Di~i deve [baska bir hayvan daolabilirl inledi.

mgranur, mgranmaq.
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m~grattl .

ol arn mgraw: 0 ,cnJ illetti.

mgrattir, mgratmdq.

Iq. Soguk su içilip hemen sonrasmda ekmek yentldiginde onaya çrkan hickmk.

allliq (Uw: Onu1'I:;kri: tuttu.

iqtl áç. HIZh, çevik at. Su atasózundc de geçer,

alperigyawmma Itp1dç arqds.m yagntma: Yll)/t ldWe liFS~ cnJ zayt ocsörre. çe-.-ic

"tin SlrtJn yar" yiIj)f'M. Bu atasöeuyie beylere ögur ven lir.

Su don lukte de kullaruhr,

up1dçlm eng boldl

crig bolgu y{ri kördi

built lIrüp klik örtüldi

tuman IUrup loh yagdl

Çevik attm tez~ doIfJdzgin kC$J

ÇiinkU tU1un gereldi oIdugUI"lJ górW

Gó;j u kaplayan bulut yûkseldiginde

(Ve) reve rcseoc, dolu~nda

u . bkz. Ylr.

rrg ädr.

olYlgdç lrgddl: O(meyvesili~ Çi1)eçeo saIad. Baska seylert sallamayi anlat

mak için de kullamlabili r

Irgdr, lrgdmaq.

rrgag. Kaynagmdakt buzu depoya çekip görarmek için kullarulan çengeli dem ir.

rrgaldr .

y'gaçIrga/dl:A~aç seaeoo. Silkelenen. sarsilan herhangi bir seyt anlarmak için de

hu sözcuk kullamhr.

Irga/ur, Jrgalmdq.

rrgandi .

Jlgdç IrgamlJ: Agaç sikeleod i ve sallanQ.

Irganû r.lrganmaq.

rrgatn.

olYlgdç IrgalU: 0, eçec [~ka bir~ de olabihr] seaetn .

Su d örtlukre de kullamltr,

<B< ,00; """""")

yigitltrig r51aru Gen;leriç.alr$Jaak:

ylga,yanis /rgalu (Or4ara)~ S<lIIcq, meyve topIatarak

qulall keyikaw/alu Yaban~ri ve va~ ha}-vanlan il\o1atarak

badram qllrp awnaltm Bayramyapp ZaflWl geçireIim

irq Gaipten haber vermek. kehanerlerde bulunmak. sakh olam Hsa etmek.
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rrql äd r

rrq lädr.

qdm Irq/del!: Sarren kehanette bulundu.

rrqldr, lrqlamaq.

rrra . Utanç. Hem ir hem de rrra biçiminde ku llamlabihr.

tsrrdr.

lt lsrrdl : söceksro.

Su atasózunde de geçer,

lt enmas, at tepmës tçmc: Köpe k rserrez, at tepmez deme - çünkü yapmalan olasi
olan hareke iler bunlardu.

isuu r, ISlrmaq.

tsrrgän

lSlrgdn l t: tscen kócek.

isirt n.

ol angar ctmëk IWW: 0 , onun ekmeqi [baska bir oeyi de obb\l ir] IS/IlTIaSInayol eçn. Birinin

bir seyi rsrrmasma ncden ohm herhangi bïn için de bu s özcûk kul larultr .

ISlrtu r,lsl rtmdq.

rs ra . "Burarun otesinde, ileris inde" anlanuna gelen bir ilgeç.

01andan isra01: 0 , bundarr ileridedir. bkz. asra.

isnldr.

etmëh: Isnldl: Ekmek [baska bir seyde olabi lir)lS lnldl.

ïsnlur,lsnlmaq.

isnm.

rsnm hi~ i : Dj;;lerini Slkm~ ve (öfkeli bir biçimde) ka$lannl ,Çatm~ edern.

rsrm di.

er lsnrldl: Aoernótkeyledislerlnls en. Bunun kok-anlami kamabnhar veya benzer sey

lerin uzerine iyice pismeden ónce soguk su d ökulm esiyle brrlikte bunlan n aruk

pisemeyecck duruma gelmest V" çig kalmasiyla iliskilidir . Yumusak huylu bit
kimsenin hasinlesmesmi anlatmak için de bu sózcük kullamhr.

Isrmur, lsrmmaq.

tsrrq. Göz degmesi vcya nazara maruz kalan cocugu iyilesnrmck içm soyleneu btr

sözcük. Magdurun yûzüne rütsü tutularak Isnq Isnq: ey ein lS lnlml~ Dj! denir.

rsnsu.

<hhi aàglr birlc Isn~tr: Iki ayglr [baska illlyvanlar daolabihr] birbirini e re .

rsn~ü r , lsn~maq. lsirma konusunda vardim etmeyi ya da bu konuda boy ölc üsme
yi anlannak için de bu s ózcük kullaruhr.

ISS IZ. bkz. ÇSSIz .

282



,

ts . I ~ ; mesele: olay.

"eî~lng bdr: Ne~var?

l$gun . Ravendiye, rskm lkarabugdaygrllerden. sus bnktst veya sebze olarak yenstt

rilen . yapra k veya saplanndan recel yaprlan. redavi edic t olarak da ku llamlan bir

birki -cnl .

ts landi.

er 1~larull: Adam~ yaPlYOl"~ gibi gózûkti.i.(

tw I~andl: I>urnMl eve sinlj ve 0flU eeretn. Giysi ve benee r seylenn tsten kararmasun

artlatmak için de bu sózcuk kullamhr.

f~lanur, f~lanmdq U~ lenmtk).

IC köpek.

u l ádr.

ol aniuIlidI: 0 , OM hakNet etn ve0flJ~; 0flJ bi"k~ gb gOreXI.

,dar , lfldmaq.

llli g.

Il 1lg ew: Köpe9 oIan ev.

tWlq _Sikhkla kayahk arazîlerde ve cöllerde görülen di~i ceylan.

rymdr.

(ol) er lymdl: Adam S1Çarken lkJnà.

lynur, lymmaq.

Izdang . Bahk avlamaya yarayan bir cestt ag. Inee çubuklar de reyi dik kesecek bir

sira olusturacak sekilde suyun içine dizilir ve ortalan nda brr bosluk btrakrlt r;

bu açtk agam cld ugu yere ag auhr. Bahk terne gtrd tgi an ag htzla çckilir.
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iç. Herhangi bir seyin iç kisrm.

içqur: k; k~~I, uçkur; iç SÓZ: Yürektekigizli ~ey, sir; içet: Cigereya~l k een irce et tebekas.

içd i.

er sew içdi: Adam su lbeska bir ~ey de olabilir) içti. Bir seyi içen ya da bir SIVIYl emen

herhangi bir seyi anlatmak için bu sözcük kuJlamhr.

içër, içmlk.

tçëgü. Kaburga kemikleri tarafmdan cevrtlen seylertn tüm üne verilen ad.

tcgerdt.

01 atm ('wilt içgerdi: 0, abni [baskabir seytde olabilir] evin içinesoktu.

içgerur, içgermèk.

ol ctu bçghe içgerdi: 0, onun neacroe beyi [baska birini de olabilir] yan!r? bilgilendirdi; ona ff'tia
etu.

içiku.

er içikti: Adam ocsrrene boyun eqdi ve onlannsefire geçti.

içihër, içikmek.

lçfldi.

sew içildi: Su [b3ska bir *y de olabihr] iç~di.

táur, içi1mek.

için . "Arasmdahk'' tfade eden bir ilgeç.

o/äriçin {tisdiIer:Onlerkencli erereoroa bari7Jlar.

içisd t.

ol menig birle siif içisdi: 0, süt [baska bir seyde olabilirl içme ecooscooe benirnle~k etu.

içistir, içismek.

içkln .

iç/lin er: rerer degi~tiren ve esaeen oosrren oIdugu seneroa ~mdi kendisrne koruma 5agJanan
adam.

içkü. lçilen herhangt bir sey.

iclêdi.

olWngug içledi: 0, giysiyeesterdikti .

iç/er, iç/emek.

içlendi .

tang iç/endi: Ekin içlendi, teosec qelisti. Ortast yenilen herhangt bir seym hu kisrm-
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i4 i

run olgunlnsngnu artlatmak için de bu sózcük kullamltr.

içlcniir , iç/cnmek.

tçlik. Eyer kutnast.

içr nek Koyun ya da kuzu posru.

lçmek lendl .

er içmcklntdi: Adam kuzu postl.ll}Yd. loJzu costereseoo CÖJ.

içmcklrnur, içmcklenmth.

içr üsdi .

olmanga suw içrû~: 0 , tere su ere~ y,ydlm etti. Bu konuda meydan oku-

maYI artlatma k içm de bu sózcuk kullamhr. •.

içrü~ûr, iç rû ~mêh .

içs ëdi.

ol süw içsldi:0 , su IMsb brrsry de ol'\bihrl içmek istedi .

içstr, içsemek.

içronland r. bkz. i!;i IOl\landl.

içtu rd i.

ol manga süw içturdi: 0, tere su loo$ka brrsry de olabihr] i:;irdi.

içtfirQr, içtarmêk, Aym anlarïu veteeek sektlde içürdi de denir.

Su atasózunde de gecer.

sëw içûrmêskc sufbçr: (Sana)suiçirmeyene i:;mesi içf'1 Sût ver- Sana kctulük edene. iyi

hkl e karsrhk ver.

içuk. Samur ya da sincap kûrkû .

içukl ëdt

ol tOnugü;fikltdi:0 , giysisine (samur, sincap ya <latenzen~1ar3 ait)kurj( d ilctirdi.

içühltr. içuklemt'k.

tçurdt .

olangar saw iÇllldi: 0, ooa su [~b biT:oerde olabilir] iç.-di.

içunj r, içurmêk.

tr ürg ën

bu er olldi m süçig içürgtn:Su adams': s*. ir6o'lIara seeo verr.

Id ls . Kadeh. Yagma, TUXM , Yemèk, Ogua ve Argu lehçelertnd e her tûrlü çanak. kap

ya da tas idi$ olarak adlandmhr.

i<;li. Efendi (seyyid, mcvld).

igim ne tçr: Hendim ne der? AllahiHedla'ya da i(ji denir [hu sozcü k malik , sahip vc

Allah an lamlanyla cesnlt ömeklerde kulla mlrrusnr -çn].

idimizyarllgl: Ratbinim~ .
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i<]rig

idrig Kan clan he rhangi bir ~y (Argu lehçesi). Kök-biçimi irig'Ur,

Ig. Hastahk.

igdiJd i.

ogul igdildi: ~ek çccx [bit baskast da olahiliT Iye~(j.

igdi/ûr. igdilmik .

igd uk . Sût ve kestlmts SUl kansurundan yaprlan, peym re benzeyen bir ytyecek.

tgëdt.

ol migar igiJ!: 0 , ona k~ inatçlve itaatsizoeveoo.

igtr, igtrntk.

igendi.

al igendi:At~, itaatsizIkgösterdi.

igmllr, igenmth.

tgesdllër .

kj~ltr fsta brr bJrhe ige~ltr: A.clêlrriêlr,bu meseledebit:lileiebel~lgUvefdeq.

ige$ur, ige$rntk.

tgtdu. bkz . igitli.

igl~ . Huysuzlasrrus. de ncumden c knus hayvan [ayn ca bkz. ugii.'1 J.
Ign . Yalan (Ogoe lebcesi).

Tgit séa;Yalan SÓl..

igitti (Igid tl},

ol ani igiW:0, onuye~rdi . Kök-b içimi igiQli'd ir - zei (r]) beneestme maruz kalarak

te Ct ) olmusur.

igidû.r, igidmtk.
igl ëdi .

er ig/idi:Adam lbaska bm de olabilir] resteeoo.

ig/tr, igltrntk.

igle ld i. '\

I t:gm t: tllrlûg ig igltldi: (0) her ttJr1ü hastèllÇJa y/lkalandl .

ig/dllr, igldmih.

iglendi.

Urdgul iglendi: KiKlrn doQUrn yaptl.

Hafif bir hastahk gectren bir crkek için de bu söacek kullamhr.

tglesdt .

Yllqr angig/esdi: St:)"iyi:e resteeoo.

igitfiJr. iglesmik.
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tlerdi

igleui

bu yçrom ig/cW: Buyeronu besteetn.

iglclür, iglclmik .

tgt ü. Alurda beslenen hayvan.

tgrûlëdt.

ol qóy igrûlidi:0, koyl.ru l~b biT h.3yvaruda obbllitl besledi .

igcultr, iglGlimik. r

ik. 19, kirmen Op egtrmekte kul1amlan araç). ylk'in degtstk seslet imi .

Iklëdi .

olyçrig iklfdi:Oyeri lbaska bir~ Ik obbilir\Qgledi.

ikltr, iklemtk.

iklesd l.

oldr qamugadaq ihle$dilir - b u "bir~ oteaese biT biçimde ayakla çiqneme" ya da ~bir

~n t oplulugunun belli bir~ ûzerooe u~n anlamlanm tastyen bir ifadedir ; aym za

manda ~orft(bi"~) ayllkla çigleme kClOUSl.Oda brtWIefine yllrdlm etu " demeknr.

iklQur . iklqmlk.

ikletn.

ol angaryçr ikletli:O,ona yeri [oo~ka btr~ de olalnhrl~tti.

ikle!ür, iklelmik.

ildi.

tiken tÖPlug ildi: Diken r;jysfye [~ka bir $e)"ede obbilir] taJ<*:lI.

er tdgdln qod"ld,:Adam dagdan I~ka brryerdende clabihr]~ 00.

Gems zaman söz konusuysa ~dicenin~ t.!lk~rTlaSlw iler, wdagdan jn rnek" tse i1urla

anlauhr . "Inme'yt anlatan cylemlik I/mdq, "takilma'yt anlatan eylemltk ilmlk 'tir.

ildrük. Sedefotugtllerden bir bitk i [bkz. tlrûk].

ilenç. Belli bir meseleye dair g örcscn ün hatah oldugu anlasddigmda sahk veren ki

stye y önelulen serzents [bkz. ilenç].

ile nd i.

à angar ilendi: (Bel biT rreseieoe Ql"U) ycrgsna gûvenip bu yöode davraooktaO sonra,

bunun tam ters çöroe tutum erreson daha M ceceç orteva ÇlktJgl Çi'1) 0, ora stern etn.

Ilenç: serzen~ sözc ügû buradan gelir.

ilinll r. ilenmik.

i1erdi.

menig /Wzûme ning ilad;: "*'rt'langi bir $er (kManhk ya oe uzaI( t* mesere sóz konusuyken)

anahatlarJ).1a göI'I::KlW.

Su donlukte de kullamhr ,
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ilers ûk

qaq/ar qamug kó1erdi GöIcUk.Ief suyIa doklJ

tagldr ba}1 iierdi Oaglamatveert~yle bóyIe seçildi [sduet,haljnde gërüodû

ujun (Jnl Ylhrdl CUlyarmsolugu iIIdI

tu /Û ,~çek çerge}ur (~çi:;* dlrdu, tOfl"WOJIdiy "ÇtI)till.J tur1u çiÇek S1faL:ni

ilersûk . Donu n kusak kisrru; uçkur.

ile rtt i

01amgkOzrnge bir "eng Hr rt/i : 0 ,006 hayal meyal secsetseo,~ bile ooirgin oereven

bir~y göst erdi.

i/atiir. ilrrtmtk .

i1i

ili qapug: Anêtlt.YS12: ececaeo bil'kap (ya oe sisgfJ) .

ilik. Kemik iligi (Oguz lehçesi). Diger Turhler }'ilik derler.

Hindi.

tiken tónqa ilindi: Dikenljysiye taklkjJ.

i1nuf . ilinmik. Su d öntukte de kuilaruhr,

yabdu manga ilindi Vabó.l~ tutslIk: olaroIc eere~
emgik korii olmdr St...1td<w1lI boo:'Ju'?tu vey~ u<dld

ql1mrsmga ilcndi ~n oIdu ve yaptJklCfi nedeni)1e keflClini suçlaYlPoooo

tutgun bo/up ol qatár (I utsak oIdugu ç in)0 huzuru(huzurdoluy~)~ sertle;;ti

er yagrqa ilind,: Adam dli$mana tutsak oIW.

keyih tu.;::aqqa ilindi: Av tuzagaya~.

i1i~di

çhki nfngbint: ili~i: ~i ~y brome takJldI, i~,

ili~ur, ili}mell,

qançlq i li~i: !;:rkek köpegi1 cose orgcn,~knfl iÇi'lde 5IkritJ.

çkkiadglf ili$di:ki~JatyaditdeveOlabili1~ .,
i1i~di

olmenig bint lopiq ili~di: 0, top yakalama konusunda benirlieboy~;h<J1gmizin oeoe iyi

bir yakalaytOoIdu9unu qó rrriek jçintere rneyoen okudu.,
i1i~il r. i1i~meh.

ilk. Herhangt bir seytn binncisi. önce obm.

ilkStn oofgt1: ooce sen çjt.

ilrü k Sedefotugillerden bir bitki - Uç lebeest [bkz. Ildruk].

ilt û rd!

ol manga heyik iltür-di' °beneaVI(tuzekla)vekeiernerruerrretti. Iterhangt bir seyi yaka-
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rn

lamayi anlatmak için de bu s özcük kullamhr.

iltürür, iltürmëh.
tm . Askeri birlikler arasmda kullamlmasr için hakanm belirledigi parola; bu btr

kuscri veya silahm adi ya da bambaska bir sözcuk olabilir. lki birhk karsi kers t

ya geldiginde bu nlann yanhslrkle birbirlerine saldrrmamalanru ve kendi adam

lanm tammalarmt saglamak ictn kullamhr. tki adam geef kar$lla~tlgmda btrt

dtgertne "tsarer' '' sorar, eger digert dogru parolayi söylerse onun kendtsiyle
aym topluluktan old ugunu anlar ve geçip gitmesint izin verir: ancak isaret tn 50

rulmas t sureriyle kendisine meydan okunan kisi yanhs bir parola s öylerse

tsaren soran kisi ona saldm r. Su arasöaönde de geçer,

im bi/seerólmts: ~reti bilen eoem(onu tsoverreven ki$i tarafindan yanllsl lk~) ö1dürülmez.

imdi. bkz. arndi.

Imir. Sis, pus - Ogue lehcest [bkz. iugirJ.

Iml êdim .
men angär imlèdim: Ben ona göz keptrn - onu (elirnle) gösterdim.

(~ler men, imlemeh.

Su arasöaünde de gecer,
dytolun boM e1gin imlemes: Ay dolurey oldu.;Junda parmakla gösterilmesine gerek yoktur.

Bu atasózü, bir konunun zaten vetennee açtk oldugunu belirtmek için kullaruhr.

tmleldi .
hi~i imleldi: Adam dikkat çekti (qóz klrparak ya da bir beden hereken yaparak).

imle1ür, imle1meh.

tml esdt.
01anJgbirle eIgin imlqdi: 0 , eUyle onu seret etti ve ka~ndaki de tereer bir biçimde onu

göst erdi.

imlr~iir , iml e~meh .

imlettim.
men cm imleWm:Ben birine eliyle isaret edere k ya oe qóz klrparak c nu ça.;JlrmaSU)1emrettim.

imleWrmen, imletmeh.
im rem . Ülkedeki bütün taifeler gözü pek btr biçimde bir ise gmsuklert zaman

onlan gene! olarak anla rmak için bu s ózcük kullamhr.

imrem tepre~ti : Topluluk terekets geçti.

imtili
bu j~lg imtili qJldl: Bu~ t eemoe kafa yormadan, gel~(jzel yaptJ (çïgn lehcest).

m . Aslan, tilki ya da benzcr yimci hayvanlan n ini , yatagl. yin [bkz . yin] de denir.

In . Koyun pisligt ye'h (y) biçiminin degisik sesletirni [Y In - bkz. yin] .
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in äl

ln ál. Annesi bir Qáttm, babas i tse siradan biri olan genç erkege verilen ad. Bu kök

anlarmdir.

tnanç. Güvenilir, emin . Buradan alma rak inanç bçg: kendisine itimat eosr bey denir .

bkz. manç.

tn ëg ü. Göbek deltgtnm tam arkasim denk gelen be lgede kendini hissetüren, kann

egnsma benzer bir hastahk.

ing ek. Inek.

ingek. Disi kap lumbaga (Oguz lehçesi).

ingën. Disi dève . Su atasözundc de geçer,

ingen mgrasa bom bozlar: D~i deve inleyincevevrudeve (yanlt olarak) romereere. Bu ata

sözü akrabalann birbirlerine ihtiyaç duyduklanm anlarmak için kuliaruhr.

ini. Yasca küç ük kardes .

iûgir. Alacakaranhk - karanhk ilc aydmhgm kansurn. Oguz!ar buna imir der.

iûgliç . Kehapla vene n. sanmsaga benzeyen bir dag bitkisi.

iprük. Eksi bir sey yedigi için kabiz olan kimseye mushil olarak verilen, taze sût

ve yogurt kansimmdan yapi lan bir içki .

Ir (êr [?J). Dertye ya da köseleye dehk açmak için kul lamlau stvn uçlu bir alet.

ir . Utanma bildiren brr ilgeç .

er ir holdl: Adam ute ndr,

irjdi.

Ylgaç indi:A~aç [baska bir ~l' de olabilir] (ya~lil lktan) çürüdü. Kemik dokusunun bozulma

Sint anlarmak için de bu sözcük kullamhr.

inr, inmek .

irig.

irig neng: çürürT"ll4 herhangi birsev; irigotûng' Yevesyavesçûnryen yakacaktahta parçalen.

irig.

irig er: Sadlk ve becerikl iacern. Su atasözqnde de geçer,

irig çriniyaglrg, ermegü ba~l qanlfg: Becerikli aderrm dudaÇl ya~lI, tembelinbes kanh - Bece

rikliecero çok çall~t1~1 i:;i1 iyiyeme~i ve yagll etr hak eoer, bóvlece dudaklan y~lan l r; tembel

olen,çah~ya erinense çokdayakyer, bup edenle bes kanar. Bu aras özü çok cah smayr

vc tembelltgi brrakmayi ögürlemek için ku llatuhr.

i rig.

hig nêng: Katreen hertlangi bir sev [bkz. idng].

irig. Uyuz olmus bir in in kafast (yara kabuklan nedeniyle bu biçimde ad landmhr).

irin~g . lrin. cerahat .

irinçü . G ünah .
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Irpeut

irk . Don yastndaki koyun.

irkild i
.su [dim irkiJdi: BUyUkbi" orw tccero. Sayisi oldukça artana kader bir araya gelen ya
da bid rarahndan bir araya getirilen herhangt bir ~yi anlatmak için bu söecök

kullamhr . Hem geosh hem de ge~siz olabil ir.

irkilur, irkilmcn.

irkin .
t

irkin sUw: Bel bi"yerde~ su. Bir araya gelirilen herhangt bir $'Cyi anlatmak

için de bu sözcuk kullamhr . Qarluk seûertne veulen btr unvan olan ~ lrnin:

oru'\ zeees t* gólete doIan SlAar r;pbiicrTli$ ve çolctLf" ifades i buradan geltr.
•

irkin

irhin yagmur. GUtiefce SlJen yagnur.

irkindi
olo.::inge ncng irnindi: 0, kenósî çn mal , rnJI: [b.>ska bir ~y de: obbihrl birikti"d.

irkinur. irkinmen.

i rki ~t i

ol manga tawdr irki$li: 0 , tere mal binktirmekte yardlmetti. Bu konuda rekabet etmeyi

anlatmak için de bu sözcu k ku llamlu.

irkisur, irkismcn.

irk l èdi (Iklë di) .

olyçrig irkltdi: 0 , yer i [baska bir :;cyi de obbilirl <;i;)'1eá.

irh1cr, ir-klemtk - tkledfrrin dcgistk seslenmt .

irkti.
er lawar irhti: Adam mal, muik, para [baskc bir oey de ob bihr] biriktirdi

U'ki r, irkmeh (irnemen [?J).

irp ëdt

01Ylgdç irptd i: 0 , eçec testereye cl<::gadl - tiXltaYl cerceereayn"dI.

ol r~ lg irpédi:0, ~ dÜleltmek iste rkeo iyice bczëu.

irper, irpémeh.

irp el di .

YlgdÇ irpddi: Agaç: do<)'dndl- teote oerçeereaynldl.

upelur. irpdmek. Su atasózûnde de geçer.

ongdll irpeldi iS: ~ dü:zeltil me\( istendi, ancakt:()Z!Jdu

irpe tri .

oly'ga, irpelti:0, agocm do)'arYllil5Il'l (tMtaoo parçalara ayrjrnasn) emretti.

Irperur, irpelmek.
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irtèdt

ir t ëd i .

er iSlgirtêdi: Adam meseleyi ara~rdl .

irter, irtemeh [bkz. Istëdi].

irteldt .

inddi neng: °sey ar~nldl, on un pesncen k~uldu .

irtdur, irtdmeh. Su dörtlükte de kullamhr,

(Bir aglt yakJyor)

hönglüm için örtedi

bütmlS ~lg qortods

heçmlS ödüg irtedi

tün hün heçüp irtdur

(Kaybln ve rdigi aayla) gönlüm içten içe yandl

Onulmu~ yera (tetrar) 3ÇlidI

Geçm~ QÜnlenn pesooen kostu

eece çore gun geceye denerken 0 arar u 10,geçmi~ gunlen

araYlP dururken zerre n o na çoktan yetJ~~tiJ

Irtes . Belli bir konu üzertne insanlar arasmda ortaya çikan hesap sorma isregi.

irtq oopdi: Sorgularna istegi olustu.

irtesril ër .

a/ar hu Sóziig irtqtûêr : ()rlar bu söan (va da meselenin ya da benzer bf- seyin) iç }iizüntJ

ar~rdl.

irte~ur , irtesmeh.

irtetti.

olam irteW:0 ,onun ar~tlrllmaSlnl saQladl.

irtcWr, irtctmeh.

irwi. Hindistan'dan gelen bir ilaç.

irwi. /

irwiqulaq: Sivn, mee kulak.

isldf
- " Imün isi ài: Çorba [baska bir seyde olabili r] S!cakçaydl.

temür is1"di:'Demir [beska bir seyde olabilir ]lSIndl.

iSlr, islmek.

isig k öl. Barsgän'da btr göl. Uaunlugu otuz, eni on fersahur .

isig.

isig neng: scee herhangi bir sev.

isig hun: scek gûn .

isigl ëdi.

er isigledi: Adam vezn Slcaglnda ya da ëglen gun~indeosa n çktr ,

isigler, isiglemeh.
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isttdi

is iglendi .

olbu ugurda barmdqqa isigltndi: (Adam)gtmek için 0 ar..-. ÇOk SlCak oIdu9Unud4UndU.

isigltnur, isigIenmtk.

tsigltk. Srcakhk.
isiglik. Ask, sevgt.

klH"lgül isigliki keri k: yLrekte~~oIrnakdr.

is indi.

mrn angdr isindim: Bencru sevorn; d ótqa isindi: 0 ,~ kenannc:la kendR 1SIttJ: d
künke isindi:O,g~n~~ek uzeoo.,
isinûr, isinmek.

isi rgend i.

arog bas! isi.rgendi: Qrul~ isfi1ef1e kapl<rd (ç(ri:ii UZU1 zamandr ees~).
isirgenûr. isirgenmt k.

tstsdt.

isi~di ni ng: Nesne eoo - S!Càkkk onJn içi'le yaylid .

isi~r. isipni k.

C~erimdeki yara}'1 (iyile$fOOSÎOe ka~n) tekrar eçum

Kaçan Tam cesoe 04wm

isitti.

ol mun isiW: 0, ÇOfbayIISIttJ. Demir ya da baska bir seyt isumayi anlatmak için de
bu s özcük kullamhr.

er isitti: Adam eteseoo. 11k kullarurn geçisli, iklnci kullamm geçtssudir.

isitur. isicmtk.

Isk èdi.

olyang isktdi:0, tiiy lyûn - ~kil bir.serdeolabilirJ yoIOJ.

iskër, isktmek.

iskend i.

at ot iskendi: At, çimeri ecceo (çrnerln iist klsrrn yedi). Tuy ya da kisa or koperen

kisiyi anlatrn3:k içm de bu sözcûk kullamhr.

iskenur, iskenmt'k.

tst ëdt . irt ëdt'yle aym anlama sahtpttr.

isCir. isUmtR.

Su donlakte de kullarultr,

Ylglap uau irttdim

bagn m ba~m qartadJm

qCl{mi~ qUlUg istldim

yagmur Rtpi qdnsaçdr
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ist êk

ist ëk lnceleme . taktbat . arasnrma.

islik qopdl:A1~ ba$ladI.

is teldi .

is!eldi /lcng' r-esoe arzulardl, ar<Y13n bil"~ oldu.

istelur. istelmi'k.

tst eutm.

mencm istettim' BenonunWêlfYTlêISI içtl <Ykasn:Wl adam yoIadm.

istrrUr . istrrm eh.

i ~ Is. kandil dumaru; duvarda ya da bene er ycrlerde bulunan kuturn.

IOn iS bold,: Giysidt.manlaisIendi .

ise ndi

01 manga isenJi :0, bIJ iste tere gÜVendi.

isemir, i$fnmêh .

i ~i1di

anJg d gi fsqa iSildi: Orul ei mesIege [~hu sere de obbt hrl yatlon ree gelei.

isilur, isilmih.

isküm. Hakanlann ön ünc kenau. b üy ök , canak bietmindekt tcpsi. Ayaklan yoktu r.

i ~lêdi

er is/edj: .soen [~ka biri de olabïhr] çal~tJ .

islêr, i$lêmeh.

isleldi .

ISi$lddi: Amelyeri1e gettridi .

is/d ur, isldmeh.

tstesd t

ol menigbirlf i~lcsdi: 0, bu ~te benirnle rekeoet etti. Bu lsrc yardimlesmayr anlmmak
için de bu sózcûk kullen tbr.

isle$ur, isl~meh .

î~letti

olangar rsis/eui' O,ona i$i yaptJ"dI.

is/elür, isletmch.

is tonla nd t (Ictonla ndr).

er iSlollland, : Adam don giydi. Kok-biçtrnt içtonlandr'd rr , ancak eklemleme noktale-
nnm yakmhg r nederuyle ztm (ç), sln'a (s> dön üsmustcr. .

is/Onlanur. is/Onlanmaq.

ilëgu . Degtrrnen rasmin üzen ne yerlesunldigt ahsap çerceve. Eger unun biraz kalm

cimast tstemyorsa bu yükselnhr: eger tnce. beyaz Uil tsteniyorsa bu alcaluh r.
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itti

itildi.

itildi neng: Nesne itildi.

aglan itildi: Bebek kendini ileri itti, emekledi.

itilür, itilmen.

t ülg ën saprlgän .

bu er 01 itilgen sapllgdn : Bu tel~ bir eoerror, bir sten bir se kosustu rur durur.

iulgën. Atlan etk tleyen bir hastahk. Atm vücudunda ebamar erker: bu çrbanlar ke

silirse at iyilesir .

itinçü .

itinçü neng: ltilenherhangi bir sev. "

itindi .

itindi neng: ltjen h€mangi bir~y.

iti ndi.
ol ndtu itindi: 0, sarörerek diger terare geçti. Baska bir seyin uygllladlgl kuvvetle yu

varlanen herhangi bir ~eyi anlanna k için de bu sözcük kullamhr.

untu, itinmek.

itifj . Birbirlerini elleriyle iten tki kisi.

itiedi.

olamg birle iti~di: Onlar kal?lllklioIarak birbir1emi ittiIer.

iti~ur, iti~men. Bir seyt iterken yardimlasmayi ya da bir seyt itme konusunda boy

ölçcsmeyt an latmak için de bu s özcûk kullamhr.

itl ind i.

ta~ itlindi: Kaya [baska btr~y de obbilir] iti ldi.

Bebegtn emeklemestm artlatmak için de bu sözcök kullarulrr.

Aym aamanda öfkeliyken menigyuzdin it/in: çekil kersrroan denir.

itlinür, itlinmëk.

it lisdi .

itli~di neng: Nesneler birlikte iti1di.

itli~ur, itli~mëk.

i ts èdi.

o tQ}lg itsMi: 0, ta~ \ba~ka btr ~eyi de olabïhr ] yuvertarne k iste di.

rrsër, itsemek.

itti.

olcm iUi: 0 , OI1U eliyle ya da ayaglylayere itti.

uër, Urnen.
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lrr ürdt

lnurdt.
ol angarbilik itCûrdi:0 , CX'\afitj büct:Crw. Bükulen herhangt bir seyt anlatmak için de
bu sózcuk kullamhr.

fuunlr. lttûrmth .

Iwrtq. lbrtk. Bu sözcûk hem ses hem de anlam açismdan Arapçaya uygundur; ancak

Türkçede be (b) je'ye (w) d önûs müstûr. Su dörtlükte de kullarubr,

jwriq~' qazIayu bign~ kal: (kam boyrll) gibi

sagrdq tolu IWzleyu (Ve) kadeh doIu göz gibi

saqmç qo@ kizleyû (0 ZtYTBl hayd) tl,jzn(J on.J1 Çile gömefrn

run kiln bile sewrJtlirn 6ece g(Ild(a resecooe 00Im

tytk . bkz. ik.

iz. bkz. ~z .

izi . Geleeek yildan senraki yil.
arqm izi:OrUnïzdekivebrsavald)'ll.

Iali k Deve posrundan yaprlan TUrk çangl. Su atasózunde de geçer.

fzlih balsa er Old/mts, îçlik balsa atyagnrnas: Ayagma çanc versaadam yalnayal<: gitmez, w·

bnda eyer~ varsë etnsrtJ vara cerez. Bu atasözc. insan lara ih tiyath olmayr cgur
lemek için ku llamltr.
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,

Karil,k1zJl kurt göl"diim

Sert. ve gUçIU y.!lYUTI gerdm

(Kut) d6rJjp becoce beni gör"dU l0çMak tepeye tJ'mandI

k

-ke. 'ï önelme durumu bildiren bir tlgeç. Sonek olarak gelir.

01 ewee bardl :0 , eve verdr, Aym zamanda "-e, -yc, içine" anlam lan da vereb ilir.

olewne kirdi :0 eve girdi. Yine -li ilgecinin anlanuru tasryabilir.

oltake mrdi: O,uaetli segi't:i. bkz. -<lOl . r

keb ezlik (kebeahg). Pamuk tarlasi. Bir insani tasvir etmek için hdJa./ig er: pamuk

sahibi oIIln eoem denir.

kebit . Dakkan.

keç. Gecfkme.

h~, he/dj: Geç geldi.

keçe . Kece (Ogu: lebcesi).

keç e . Kerpua , hryar ya cla benzer seylen tastmaya yarayan sepet.

keçe. Gece. Su d örrlükte de kuUamhr,

h{çe wrupyonT erdim

qara qlZl1bori kördllm

qGlflgyam qura kördiim

qaya kOrup baqu agd!

keçi . Keçi (Ogua lehçesi).

keçig. Nehi rdeki sig yer. yani geen. Su atasözunde de geçer,

qayndr ógUz keçigsb: bolmds:~ netT geçitsiz oeree. Bu atasöz û. saskmhk veren

bir sorunla karsr karsryayken, "bir çikis yolu olmalf demek için kullam hr.

keçildi.

süw keçildi: Su I~b bir~ de olabshr]geçió.

keçi!l1r, keçilmêk.

k èçild t.

i~ kççildi: ~geciKti .

lIççililr, hççilmêh

keçindi.

er sew lu{indi:A<»mSU'1\lgeç~glJiy~ .

neçinur, heçinmên.

kects . Bir nehir ya da deredeki geert. Su atasözü nde de geçer,

d keç4ni snw çletti: 5eI 0 geçidi ';Ok: etti. Bu atasözu gecmtste kalan ve arnk

ulasilmasr olanakstz olan seylen anlatmak için kullamhr.
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keçtsu.

01 menig birle sew keçi$ti: 0, suyu geçme kc:nJSUllda berIirrieboy~.

keçi$ur. heçi$mth.

kectnt .

olangar scw ecçiui :O,onuscoenqeçrtti.

'Ieçilûr, keçitmtk .

keçitti.

ol f$lg III;çiW: 0 , ~ erteledi.

kççitur. kççitmëk

keçrûsdl .

oldrbh blrnigydzûqm heçrü$di:0rW birbineri'1in suçunu ettetti. Iki kismin nehri geernek

için yardr rnlasrnasuu anlatmak için de bu söecak kullamh r.

heçrii~ür. keçrû~mtk.

keesent.

olmenisuwdm heçserri: 0 bendesudan [~bbir yerden de olabihr]geçme isteQi~dJ.

keç~tur. keçsetmtk.

keçti

dy kUn heçti: Ayvegûn geçti.

er sew keçfi: Adam suyu ~ka btr ~YJ de olabiltrl geçti.

erheçti: Adam qóçtû (6Idü).

heçer, keçmlh.

k ëçti .

er kW i:Adam be lli bir mese lede ddukça aQlrhareket etti.

hççër, kççmlk

keçtürd i.

01am Sllwdm keçturdi : O,ona kendisil i sudan geç irmesO emretti .

keçWrii r, keçturmëk.
këcürdt.

ol i$lg k{ÇIl rdi:0, ~ erteledi.

kç-çûrur, h{ÇIl rmtk.

keçurdt .

olmenisuwdan keçûrdi: 0, beri SUCWi geçrcj,

bi.ganmgyäzuqm keÇllrdi: Beycn..nSUÇU"lJ~.

heçurûr, ke(Ûnntk.

keçûrg tn

hu b{g olyazuq keçurgtn: au, hataI<YI afreden br beydI".
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kedirdi

keçarg ën.

buer 01 tdim rsheçürgên: Bubeceridive ~inde azimli bir eoe-nor. Aym anlarru veren bir

baska ifade de ewürgën tcwücgën'd ir.

Su dör ûükte de ku llaruhr,

(ÖlmÛ~ bir eoe-on eroemem saYlYOf)

yagl ötmöçûrgên Seves alaOinda oösrreo eteslnisörooreo oydu

töydun am kóçûrgcn orte-n ordula1ll11 ~nd1 bezet

l~lar iizüp keçiirgên Karenbirevlern adalTllydl encex

tegdi Oql óldiiru Kaderinölümcüloku onu yere YlktJ,
keç ûrt ü.

olangar saw keçürtti: 0, o-e suyu[oaska bir~yi de obbilir} qeçirtti . BeUi bir mesele, çö 

zûlmesi için baska birine havale edilmesini anlatmak için de bu sözcük kullam

hr.
keçiirliir, keçiirtmêh .

ked (ked). Bir scyi betimlerken vurgulama ya da abartma amacryla kuJlamlan bir

ilgeç.

keJ at: Ne iyi at; kednêng: Ne iyi ~y.

kedgirdi.

at kedgirdi: At ileri auldl,kaçmayaçali$u.

kedgirêr, kedgirmck.

kedrim.

hedrim et: Derisi Slyrilml$ et.

ked ûk. Kecedcn vapilrms baslik. bkz. keyük.

ked ük . Tuyle söslenmts baslik. Kece bashga benzedtgt içiu böyle adlandmlrrustrr.

ked üklük (kedü klü g).

hediihliik kiJiz: Yagmur1uk yapmak çin hanrIanan keç e . Bu keçenin sahibine kedüklü g

dentr.

kedg ü. Her türlü gtyilecek $ey.

kedildi .
rön kedildi: Giysi[baska bir seyde olabilir] giyi ldi.

kedlur, kedilmêk.

kedlndi.

kedindi IOn: Sik Slk giyilengiysi.

kedtrdt .
01 qöyug kedirdi: 0, koyunun delisini yüzdû ve etisettier halinde kesti.

kedirêr, kedirmêk.
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kedl ëdt

kedl ëdi .

er heJlidî: Adam bûy(jk cece receove eocee gO:;ri l::Inselemyapabi~i bi" e)iefri gel"'

ç~.

keJlir, k~dlimth .

kedrildi.

qöy kedrildi:KD)Uleti~ halinde kesildi.

kedrilur, hedrilmtk .

kedrtsdi.

01 manga el hedrî~dî: 0, derisi yüzülm~ eb oec eea aymla sooe ceoeyardlmetti .

kedri$ur, '<tdri~mth .

kedrütdt .

tön h~dritldi : Giysi [~ bir ~yde oIabibrl biri tatafndan,~brne~.

h~driilUr, h~drii'mtk.

kedrüsdi .

oler çkhi tön hedri.i?di: 0rW bitli1efi"lin gysiIel'oi gydilef.

hedrü~ur , hedrü~mih .

këdri .

er ton kidti : Adam cjysi lbaskabrr~ de olabihrl giyd.

kidir, kidmtk.

ked ürdt .

ol manga tonhtdürdi: 0, barn giysî(hasb bir~ de ob bJiirl giydl"d.

hedürür, ktdürmth.
ked ürs ëdi .

01 manga tön hedürstdi: 0, oere giysigiydirmeyi enseo.

hedürsir, hedürst mth .

ked üt. Bir giyim esyast. Bu söacugün ku llar urm genellikle dngunlerle. gelinin ve

guveytn akrabalanrnn onlann onuruna giydigi belli bir giysiyle suu rhd rr.

kedUt bçrdi: O,ona bi'"sayt} ~etiolan fjysiit verdi.

kegtrdt.
er lu;girdi: Adam gegird.

hçgrir, hçgirmi k.

k êh k êh. Kópekleri cagmnak için çrkan lan ses.

kek. Öç almak, intikam pestnde kosmak. ~~i'

óçlüg hekligki~j: Oçalmakiste)eladam. (l','--- - 9& .\
kek. Srkmn. guçlük. \ J"tI!..'/.WI..z 'Y .

. 'f 'fJf'fÁéR' 'j
kekkiJrdi er: AdèImSlkXrtJyIa~. \ I., ...... _..~"" ..~.......~
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kehgsëd im

keklik . Keklik.

kekmek.

hekmek er: BelaM:!, felaketJer1e ÇOk h~r llE$ oIdugu iÇn~, merhametsi~~ adam.

Bunun k ök ü kek: s*Jnb,gûçll':'tur. Bu terden stfatlar, kurala isnsna olusturmakta

drr: ku ral uyannca olsa bu sözcak ktkmtn olmahydr.

kekre. Develerin dgnedtgi act bir OL

kektesdi .

01 çkki hehte~di : 0'1Iar birbirlerine ka~ hlflÇ besledilef .

hehu$tlr, hekte~mtk.

kek ük. Sahin. Kemik leri buyecölükte. ulst m ve ask iksi{i yapirrunda kullarulan bi r

kus.

ktkü? Urlann red avisinde kul larulan, "beyaz çopleme" bilkisinden yapilan bi r

merhem.

keldi .

er twkt heldi;Adam eve [ba$ka bit ~re de olabilirl geldi.

helir, nelmen. Su atasözünde de geçer,

birqarga lJirl~ ql~ helmts:er katga)4a kJ$g:!ineZ. Bu atasözû binne aglr ha reket eune

sini ögutlemek için söyle ntr. böylece ona yardim edeeek arkad aslan kendisine

yettsebilt r.

kelda rdt . bkz. keltûrdi .

kel ëçû. Sözcuklerle anlatrna, kcnus ma (Dguz lehçesi).

kelëgû. Tarla SIÇ3m soyundan , uzun arka ayaklan olan kuç ük bir hayvan.

kelep . Turk yaylalannda buen, davarlan çabuk semirten k örpe bir ot .

keleplendi .

täg he/eplendi: DaG kelcp otuyla keplenc.

keler. Kenenkele.

kelgin . Gelgit d öngüsunde sularm kabarmast ve bu nedenle olusan seller.

ke lgird i

01 mangahdgirdi:0, bere geleyazd.

heIgirtr, helgirmtk .

keligsëdi .

olmanga keIigstdi:0 , bana gelmeyî arzu\ad; .

heligstr, heiigstmlh.

kehgs ëdt m

men sanga keligsedim: Ben sere ge lmek istedim. kelsëdtm degtstk sesletimidir.

helst r men, helsemeh.

lOl
~-m.J'
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Ha nehrini geçtik

Gerniiçerisineoturup

Uygur üaeme yöneldik

Mmg!aq'l lbir ver adl] tethettjk

kel imsindi

kelimsindi.

01 ben"i he1imsindi: 0, bizedogru qeliyormus gibi gêrünctü .

helimsim1r, kelimsinmëk.

kclin . Gclin.

kelts.

heli~ ban$:Gel~, gid~ . Buradan hareketle "konukevî'ne hd~lig ban~11g cw: geli~ gid~ evi

dcnir.

kelisdi barrsdr .

0/ manga keli~di ban~dl: 0, bere geldi, benona gittim.

heli~ur, keli~mëk

ke lsèdim. bkz . keligsëdim.

keltürdi (keldürdf) .

olmanga at heltiirdi: 0 , bare bir at getJrtti

heltürur, keltarmtk - Eu sozcuk Oguz lehçesinde fyle, diger Turk lehçelerinde

d'yle [keldûrdt sekltndel kullamhr. d'yi t'ye ve e'yt de d'ye çevirrnek Oguzlarm

bir uygulamasidir ve dtger Turk Iehçelerine ters dasen bir tutumdur. Turhler
tçwe, Oguzlar deve der. TC/rhler "dahl, ûsteük" anlarmnda taql, Oguz/a r daql der.

kern. Hastahk.

at hem/endi:At [baska bir catlh da olabilir] testeieno.

kemdûk.

kemdak sünguk: Eb S1ynlml~ kernlk.

kemek. Islemel i ve çizgili pamuklu bir kumas: bundan harmamye dikilir. Qifçaq!ar

ise yagmuriuk yapmunda kullamr.

kemi. Gemi , sendal (Oguz ve Qifçäq Iehçeleri).

kem i . Gemi , sanda l (Oguzlar drsmdaki Turh/erin lehçelertnde). Su d örtlükte de

kuUamhr,

k"miiçre oldurUp

Ila suwm keçtirniz

uygur tapaba~lamp

mmglaq {lin açtlmfZ

kemisdi .

0/nëng kemi$di: 0, nesneyi etn,firtetti .

ht:mi$ur, kemi$rnth. Su atasozünde de geçer,

eJgr}lühni SUl" Qljaqlnda kemi~ ba~mda tile: (Insanlar içinyaptJgln)iyiligi suyun dibineat, 0 yine

suyunûzerindegOrünürolupyOzer. Bunun baska bir yommu da sudur "Erzaglnt derenin

a~gl$IfIB brek yukanslnda bulursun."
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kend

kemlëdi .

at kemledi· At hastetenc. kemlendi'nin degtsfk sesletimi.

hem/er, hemlemeh.

kemlendi.

I

buoe atlghem!eUi: Bu sarren OOn [~ka bir hayvanm Ja olabilir) hastalanmaslnél neden odu.

hemletür, hemletmêh.

kemr ük. bkz. kertük.

at kemlendi: At [baska bir ha)N3n daolabilir, ama k ók-anlarm aüera il~kindirl resteeno.

hem/enur, hemlenmeh.

kemletti.

kemrû sdl.
olar "hhi sünguh kemrüsdi: orer kem~in içindekîilik svesru emmek için birbir1eriyte kepsti.

kemmsür, hemrüsmeh .

kemardt .

01 silngük kemÏlrdi: 0 kemiQin içindeki ilikSNlSlfll emdi.

hemürür, hemürmeh.
ken . Dogu bölgelerindeki baron kentlere verilen genel ad. kend sözcügûnün

lcselulmis biçimidir.

k ënç. Bebek. Aym zamanda btr hayvanm yavrusu.

kênç liyü. Hakanlann sölenleri ya da bayramlarda kurulan, hcrkesin gönlünce ,

yagmalarcasme yemek yedigi bir sofra. Bu sofra minare gtbt uzar gtder. nere

deyse otuz arsmdrr.

kençê k. Bir Türk kavmi .

kençëk se rigir. Taraz [Taläs] yakml:mndaki btr kentin ad i. Bu bir Qrfçä q smmdrr.

kençekl endi .
er hençehlendi: Adam Kençëk - 00 bir kavimdir- gibi giyindi.

kençehlenur, kençêklenmek.
kendo Kent. Bu sözden almarak Kdsgar'a ordu kend: hanin ikamet etti<;Ji kent (beledü'l

ikdme) denir: Çünkû Afrásiydb guzel havast nedentyle burada yaserdi, burast

A~agl Çin'dir.

Su denlakte de kullamhr,

(Uygurlar üzeme yapbklan aklnl anlatJyor)

hdginleya aqtlmlZ (Onlam ûzerine) segibi akbk

hwdleraze pqtlmlZ KentleriüzerineçiktJk

furxanewin ylqtlmlZ Puthanelerini Jo1kbK

burxan üzc srcnnuz Putlar [Budha heykellenl üzerineSiÇbk
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kend

Müslüman lar tem bu bir ädettir: brr käfir ülkesini fetheui kleri zaman onlan esa

grlamek için putlarm kafalarma siçarlar.

kendoKóy (Oguzlar ve onlarla bitlikte olanlar arasmda); kent (Tûrhlerin buyük bir

krsrrurun lehçelerinde). Fergána'nm merkez kent ine oz kend: kendimize, ózûrmze ait

kent (beled enfusina) denir. Benzer bir biçimde Farsçada Semerkand olarak bilinen

kent , buyuklag ü nedeniyle senuz kmd:besili kent olarak adlandmlnnsnr.

kendü . Kendi.

olkendü aydi . 0 kendi söyledi.

ken dük. Un ya da ben zer seyler konan fiçr benzen toprak kap (Kençëk leh çesi).

kenpe . Bir bitki (Kencëk Iehçesi).

kenzf Kmmzr, yesil, san ve daha pek çok renkte olab ilen bir Çin kumast.

kçng

kçng neng:Geni~ oIanherllaogi birsey.

Su atas özûnde de geçer,

kçng ton oprämas, k0gë~lig Mig artämas: 8cJI gelen gfysi yiprervnaz, nasihatla perçinlenen

zekè kótûye uesrrea . Eu atas özü tsler yur ütülörken baskalarma da damsilmasnu,

tek basma hareket edilmemesini ögürlemck için kullamhr.

k ërigëd i .

01 manga kçngëdi: 0, rneselesini benimle gör~tü .

kçngër, kçngëmëk .

keriges .

kçnges sûw: Slo) su. Kolay bir i~i anlarmak için de bu sözcük kullam hr.

keriges . Nasihar alma; d üsünce, görüs ahsvensi.

kë rigesdi.

ol manga kçngqdi:0 benimlecörcs al~er i~ veon.
hçngësur, kçngësmek.

ken....gtrsldt.

çSiç kmgirsldi: Tencerenin dibindeki ~y yandlgliçinkoku yükseldi.

hengirslr, hengirslmeh.

kerigrendi .

er lsqa kengrendi:Adamdûzenisöroörme konusunda zorbir durum y(l$adlo)lnl kabul etmek is

temedi ve kendi kendine söylendi.

hcngrenür, knigrenmëk.

kerigründt.

01 kçngn"indi:Adam bir sore bOyûkbir rahatlik için de ya~dc .

kçngrünûr , kçngrünmëk .
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kereklëdi

kërigûdi.

yçr hçngüdi:Mekan [ba~ka bir sey de olabilir] geni~1edi.

hçngur, hçngumeh.

kçngürdi.

erewin hçngiirdi: Adam evini Ibuska btr ~cyi deolabilir] geni~etti.

hçngrii.r, hçngiirmeh .

kerigütü . ,
erC\\!in h~ngiitti: Adam evlni [baska bir seyideolabihr]gen~letti.

h~ngtitur, hçngtimeh.

k ëp. Herhangt bir ~eyin kalibt .

herpiç hçpi: KerpiçkalibI.

k ëp. "Benzcr , gibi" anlamma gelen bir ilgeç (Oguz lehcest).

bu er amghçpi: 8u adem onun gibidir, one tereer .

kepek. Kepek.

hepehyinÇÜ.: KüçOkinci.

kepek. Saçtaki kepek.
kepeklik. Kepegtn yapildrgi ya da konuldugu yeL Kepegtn sahibini anlatmak için h,

g ye d öncs ür [kepel/lig].

kep êh. Kelebek

kepldt.

ton hepfdi: Giy$inin yüzeGi kurudu.

hepfr, hepfmek

kepitri .

yçl tonug hepitti: Rüzgär giysiyi kernen kuruttu

kepitur, hepitmeh.

kerdi .

erylp herdi: Adam ipi [baska biT ;;Cyi de olabilir] ge rdi.

bçg yöI kadi: Bey, yolu kesti. Bu bcytn gözcu yerlerine adamlar yerlestirdigi ve

onun bilgisi olmadan kimsenin girip çkamayacagi anlarmna geltr.

u herdi: Köpek havladl (Qarluk lehçesi).

eerer . kermek.
kerek. Gerek. Bu, keren mii: gerek li mi sorusuna yamt olarak kullamhr. k er ek : evet,

gerekli demr .

kerekl êdi.

ol am herenIedi: 0, onu ózledi, varhglnl yanlnda istedi

kerel/Ur, herekItmek.
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kereklig

ke rekhg.

hu nlngolbizkdtrdilig: Bubizin Çil gerekj oLY1 bi'~.

ker ëk û. rurkmin la arasmda "çadtr" anlarmna gelir; yerlesik haik arasmda ise ·kl~

11k ev" demek tir. Su atasoe ünde de geçer.

l/t'k hbrdi hertküyüdti: (Yakla~n) teh likeyi çorccveçadlflnl yüklendi tereoen uzak l~tJ).

kerëk ûlendt.

er kt rektilcndi: Adam Çadlr Io..I'dJ ve içinegirdi

kerern. Yeralunda bulunan ev; ikametgäh (Yukan VI.' %3P Çin lehçesn

ker ëy. bkz. yûllgü.

kergtik. Koyunun midesinde bulunan, ucencö mideye benzeyen bir $Cy [kirkbaytr

(1)1.

kertldt .

er kaildi: Adam esned ve gerind.

uruq kerildi: ~ [~bir ~y de Obb llir. deny;tda~I gOOdi.

henltlr, kenlmek.
kerüg ën .

bu ntng olken/gtn:Bu, herzaman gergin OJran bi'~ - çeri fri$ oet ya (ja oeçeoo zivesi

boyunca uzanan bulutJar gibi

bu a 01 telim heri/gtn: SU herzaman gerioen veesneyenbr adamOr.

kerim. Desenli pe rde .

tam henmi: Ouvatl~a yarayMlórtU.

ke ris Tirmamlabilecek bir dag zirvest (Oguz lehcesi).

ke r ts . Yagrr: an n sim leyertn açllf;!. yarayla kansnrtlmamahdrr -çn].

heri~ yagn ogulqa qalir: ~rttaki vareOl).ilaoe kal.-- ç(lnieü bu"3SI eklemlerin~ oynak bi"

yerdir ....e buradaki yaralar kolay kolay iyile$mez. Bu atasözü ann simrun korunmasim

ögade mek için kulla mhr.

kerts . Kavgada, eensmade direnç gösterme.

keris , Kavga, çausma.

ntluh heri~fÎng: Heden k~ ettil?

kertsdt .

01manga Y1V keri~di : 0, tere ç.i [baskn bir :;cyi de olabilirl gererken verom etti. Ipi ge rme

konusunda yan~maYl artlatmak için de hu sözcük kullamhr.

ktri~ur, ken~mth.

kertsdt.

olarug birl~ ktri$di:0 ,~ kcnJ Uzeme)Cll"'triaka-.ga etti.

ken~{jr. keri~mtk.
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kertü

kentri

o! Itm keritti:0, këpegini nacetn.

furitur-, keritmek (Qarluk lehçesi},

k ërj ü. Misker: saçrna - ik! eklemleme noktast arastudaki ze'yle (j) .

kerki . Kerki, keser.

kerpiç. Kerpiç.

bl~lg kerpiç: P~mi~ kerpiç; tugla.

kers ego .
kersegü at: gntmde yaralar bulunan (yaglrll) at.

kçrtgund i. t.

qul tengdke k~rtgü/]di: Kul, Allahin birligini ikraretti veO nun peygamberlerini kabul ettr Kisi

nin kendi s óylcdigi ya da yapllg;l bir ;.eyi ittral etmesini anlatmak için de bu

sözcuk kullamhr.

kçngünur, kçrtgünmek.
kertik . Ekmcgm ya da benzer btr seyin çetelesini tutmak için ralnanm uzerine act

lan eernik . bkz. kertuk .

ker tildi.
Ylgil{ kertildi: Tahtanln özerne çentikler açildl.

qu! boymkerti/di: Köle küçük d~ürüldü, r cdaro.

Eu ifade boyna eentik açilmasi gibi bir anlam tastsa da, asagilama belirtmek için

kullaruhr .

kertilur, kmi/mek.

kerttsd l.
01 mm-iga YJgdç kerti~di: 0, tere tahterun !ba~b blr seymde olabthr] czeme çentikler açma i?in

de verom etti

kerti~ ilr, kerfi~inek.

kertt i.

01 Ylgdç hert/i: 0, tahtarun IbJ~ka bir~yin de olabiltrl t ee o- e çentikler een.
01qu!m boym kertti: 0, kölesinin ooyn unu kertti - bu , kölcnin horlandigi , asagilandrgi

yan-anlamml teeren bir Hadedit .

kater, kertmek.

kert ü . Yemin, ant .

ker t ü. Yalruzca ha kikatin oldugu yer. Ólmus bir adam için 01 nçrtü yçrde 01 :° yelrszce

hakikatin oId~u, yalana izinverure venye rde deuir.

01 tengrlke kçrtündi: 0, AUah'a inandl (ye Oncn pev çarnberterini kabul etti) ifadcsi buradan

gelir [bkz. kçrtg ündt ].
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kcrt ük

kertûk. Tahtarun ûzerindeki çen tik .

herriih kemnlh: Çentilder ve yarlldar. bk z. keruk.

ken ûlëdt .

ol anr hç...rolidi: 0, 0lUl sózlerTe i"lard.

kçrtt1lir. kçrtilltmih.

kert ürdi.

olanrg rënm hunhe kertiirdi: 0 ,giysisini'1 gJne'$ln öoee serirnesi>i errretti.

01 yip herturdi: 0, ipi [baska bir ~yi de olabihr] gerdirdi.

herttlrilr , kertürmêk.

ke s . Herha ngi bir seytn brr pa rcas t.

bir hes etmtk: Sir pece eerree.
ke s . KIÇ debgtnt temtalemek için kullamlan bir parça kunnulmus kil.

kesbe . Köyun sefinin ark ya da çesme yaplmlM kanlmayan kimselerden aldlgl

tazminat (Çtgtl lehçest).

kesd t.

olYlgaç hesdi:0 , eqeç r~ka bir ~yi de olabllir) kestl .

heser, hesmt h.

Su arasözunde de geçer,

uygur ytgd( uzûnhes femur qlsga hes: Ey Uygur, eçec UZI.I\ dem kse kes - ç(iri:û demir

uzatSabilir. Uygurlann tellallan vard tr ; bunlar her gun bügece bir söec halk arasin

da bagtrarak dile genrt r.

kesek. Herhangt bir nesnenia bir pa rçasl.

bir heseh olmik: Sirperçaeerree.
kesgük. Kopegin boynuna taktfan derair tasma.

kesildi.

kesildi ning: uesoe kesildi.

kesilûr. kesilmik.

kesitgën.

buYIP olhesilgin: Su,her UIITkY1 <Yliden kClP/I'l bi"~ .

kes lndi.

ol ózinge el hesindi:0, kendsi içi1br cece et l~ka btr~y deolabilir) kesti.

hesinur, ht sinmt'h.

kesi sdi .

ol manga Ylgdç hesi~j : 0, eeoe eqeç kesrnekte yilrdlm ere . Bu konuda rekeber etmeyi

an latmak için de bu soaenk kullamhr .

kesi$1lr. hesiSrnik.
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k ëterdt

keslëdt.

ollClg keslidi:0 , ki parçaLan atHak. kópegi koYO.i.

ktsltr , htslimth.

keslesdi.

htslt$di nbig: Ne91eninÇlknblan kesid; nesnepeceee êI}ftd .

kts le~ur , hes/qmlh .

kesltncü. Büyük kertenke1e .

keslindi.

lit slindi neng: Nesne kesildi.

heslinlir, heslinmêh. \.

kesrne . Demirden yaprlrrus, gents bir remren.

kesme. Perçem.

Su donlukte de kul larultr,

(VygurlarUzerne yapö:San akn alIatlyor)

lûnlt bile basrtmLZ Orb'a gece sa!Qrok

rt~ yangaqbusnenz Her yand5 pusuya yatti::

kesml/m'n kestimiz Atl<n1nperçemem kesti:

mmgldq erinbJÇtirruz 0k1i(Ïj: Mmglàq'n~ yeraalbütiIn erkelderri

kesmel endr .

qiZkesmelendi: KazOOfIend, perçerri uzad .

kesmelemjr. hesmelcnmih.

kest em . Onceden soalesmeden. aniden konuk o\arak gelenlet için verilen ziyafet.

kest er . Çanak cömlek (Uç lehçesi).

kest ürd i.

ol angarYlgdÇ hestiircli: 0, OOi!eçec l b~ka bir $t:yi de ol:1bilir] kesme vazifesi ve ro.

hestürür. hestLïrmeh.

kes ûrgü. Dert heybe: dagereik.

kç$. Sadak. Oguzlar ve onlann Q,fçàq kardesten bu sözcuga bilmez .

kesmlr. Turk ûlkesindeki btr kentin adi . Hz. Süleyman (A llah'm salat ve selami

onun ûzerine olsun) tarafmdan kurulmustur.

keten . Zahmet, stkmn. Sikmnlarla bo gusan bir insan için keten kordi herikû yilc# i:

(O l0c;WçOk) W1by!a~~ kaIà IQ, (k$;eI ewalafl'Wl azlIQ! 1"'oedefWYe) ÇlOn (t ek~)

yUIdencj (tawat*fl) denir.

këeerdt .

d lt4lg yöldan hçterdi: 0 , t<r;;I yoIdan 10IdlrdI. Herhangi btr seyt kaldmp yerini
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degisnnneyi anlatmak için de bu sözcük kullamhr.

kçteriir, kçtermêk.

kçti~di.

alarblr çkind'iJln kçti~Ji: 0 ikisibirbirinden aynldl .

kçti~ür, kç ti~mêk.

Su d örrlükte de kullamhr,

(Kazanç elde ettikten soma kend isinden blr seyler gizleyen ortaÇ'jlnl anlatlyor)

yaragbulupyagu~dl Sir fuset (aradlg!firsao)yakaladl

ortuqluqm sökü~dj Ortakl.g. êl)rn"d:

qulun qapup kçti~di Bir tayael koyup keçu

sürdi menig q6yuml Benim koyunlanflll da sûrüp göwrdü

ketki.

ketkiat: Sirtr çökük, göÇ)üs bölgesi geni~ at.

ke tmen. Topragr parça parça yapmakta kullam lan sey: çapa

ketti (kedu).

er tonm ketti: Adam giysisini giydi. Kök-biçimi kedn'dir.

kêdêr, kêdmtk.

kern.

eryçrindin kçtti: Adam venoden uzakla;;b.

kçter, kçtmek.

ketü . Çolak (Qrfçäq lehçesi).

ketüt.

keWt ki~i: Aksive nuvsuz Ya?11 eoem.

kewçi . Uygur'dan KQ}gar'a kadar kullarulan bir agirhk ólçûsû On ntl'a denk gelir.

,4 kewdi.
~ ~ (1)' j.. - k d

C-? ._ (>'ll er sózüg ~,::::- i; Adam k~kelegi.

(......':l Bunun kók-anlamt tançûm kewdi: lokmayt (aÇ'jzmda)ç~ durdu, ama y~tmadl ifadc

sinde verilen anlamdrr.

kewêr, kewmêk.

~ kewel.,,,7J e-.,.. kewe1 at: I-llzh ve çevik at .
,;'

(.i kcwgêk. Konusurken kekeleyen kisi .

kewgin.

kewgin af Doyurucu, besleyicolmayan bir yemek [ya da ot]. Bu çtwgju'in zundrr.

kewig. Bunmdaki kikrrdak
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kewse ng

kewildi.

er kuçi kewildi: Adam.güçten dû~tiL

kmi/ûr, kmi/mek.

Su dortlokte de kullamhr,

tegre aWlpegrelim tosreoo etrafinl çev irelim

crrm tii~llp yugrelim Atlanmlzdan inip(ûstUne)k~llm

arslanlayu kökrelim Aslanlargibikûkreyellm

huçi anmg kewilsun Bunun etkislyIe gücü zayTf\asln

këwli. Su]~ma arkrmn agn (Kençëk lehçesi).

kewrëd i.

amgkuçj kewredi: Onun gUcü zaYllladl. Cevseyen, yumu$ayan herhangt bir sen $eyi

anlatmak için de bu sözcûk kullamhr.

kewrh , kewremek.

kewrek.

hewreh neng:Herhangi bir esnek,yumu$dk bitki,öme~in kenecru.

kew retti

olamg huçin kewretli:0, onungikunû zayll\attJ .

hewretur, hewretmek.

Su dórtlükte de kullamhr,

DçJleg hllni tawralar

yalnguq hllçin hewrettir

erdin ~iun sewrerèr

qaçsa taql artalllr

Zerrarm QÜnleri tuzla geçer

Insal1ln güçlerini zaYlflatmak içini

OUnya)'i adamdan [Afrdsiyäb ve yanda$lannl enetrrek istiyor]

veesen kllar

Birixeçsebile (ö1ûmden, öoro cru izierve ersen yakalar)

soruçte yitip gitmeye mahkumdur

kewrik . Dikenli bir agac.

kewsedr

tçwç ot kew~edi : Deve gevi$ getirdi.

qurç neng hew~edi: Sert sey yumusedr.

eews ër,hew~emek .

kew~eh etmek: Güze!mayalanml$, iyi pi~mi~ ve besleyic ekmek.

kewsek.

kew$eh nt"ng: Yumu~k ve esree herhangi bir ~y, ómeqin ince bir giysi.

kewserîg. Harman temizIendikten soma tahthn yrgilmasma yardim eden ktstye ve

rilen yemek etasinden armegen.
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kewsendi

kewsendt .

tçwç kew~mdi ' Deve lbaska birhayvan daolabilir] gevi~ getirdi

kew~em"jr, kew~enmëk .

kewsesdi.

tçwç oe kewsqdi: oeveer birbirlerine bakarakqevis getirdi.

kewsesur , kew~esmek .

kewsent.

01 qatJg nengni kewsetti' 0 , sert ~yi qevsetti - katrbir nesneyi yumusetn.

kew~etur , kewsetmek.

01 tçwçsin kewsetti : 0 , oevesme gevi$ getirtti. Eylemlik [ve genis zaman] kullamrru

aymd rr.

kewt ürd i.

ol amg kuçin kewtürdi :0, herhangi birine onun qûcunû Ia Y1ftatma qórevi vero.

kewtürür, kewtünnëk

keygën. Qayäs'ran Ila vadisine akan iki nehrin adr. Kûçugûne hiçig keygen, b üycgaoe

u/ug keygen denk

keyik. Kök-anlarm olarak herhangt bir seyin vahstsi demektir. Ancak kullammda

özelhkle geytk ailcsine mensu p hayvanlan ya da et! yenilebilir avlan itna eden

bir anlamla snurlanrmsur.

keyikkiS!: Yah$i(ilke!) ecem lnesnasl.
heyik sögüt: Yaban söcooo. Benzet btr biçimde herhangt btr evci l bitkinin yaban i

hali de keyik sözc ügay le anlanhr.

keylik. v ahsi adam. Buna bcnzeulerek bir 0 yana b ir bu yana d önerek deltyrms ya

da yabaniynus gtbt hareket ( ": ~n kisiye de heylig kist dentr .

keyük. Keçeden yaprlmts bashk (zen (d) ye'ylc (y) degisurenlerin lehçelerinde).

bkz. ked ük [heduhl.

kez

oq hezi: Okun Ozerirtdeki cent scgez.

kez. Bir yiyecektcn gcrtye kalanlar .

njç hezi: SOlve un gibi~ylerin, kezarmdibine veesen ve kalJnarak alinfTlilSl gereken kallnblan.

kez . Sü slà bir Çin kumasr tür ü.

kezdi .

01y?rig hezdi:0 , ülkeyi gezdi, ocesu.

hezer, hezmeh.

keagerdt.

er oq kezgerdi: Adam, oeu çentikledi - oku yaya uygun hale getird i.

312



kiçidi

kez.ge1Ûr, kez.gmnlh.

keaig . Dönûsûmlü olarak yapilan bir iste stra.

senighcdi ng keldi: 5erw-. grangelá.

keetg. Cesare r.

hu 4ta sanga htzig kerek: 9J i$te sana ceseet gerek:. Aslmda bunun artlamt da ilk
anlamdan gelmekredtr - -setVJgran geld, cese- olnW'lgerek .•

kezrk. Ates ve tit rerne.

sang htZih:S<rik Mst.aIi9.

keatsdt .

olmanga yçr hezisJj:0 , te-e Wnyayl~ k:orustnda meydan okuriJ.

kfZj~r.keZi~lk.

kezitti.

01 meni yçr hezit!i:a , tera oeeoe gezdirdi.

hezitiJ.r. kezitmëk.

kea l ëdi .

oloqm ka/idi: 0, do.nrI gem d:JzeItl:i,ayar1ad.

kezltr, kezllmëk. Birinin teneerede kalan yemek amgr m temizlemes ini anlarmak

için de bu sözcuk kullaruur .

kezlen di.

oqkezlendi:Ok geZ1enci.

ç~ç kezlendi: Yr,oecek êrtJQI tencerem dbine y~.

kn:lenur . kezlenmtk .

keetesdt .
ol angar oq k t:zl e~d i : 0, oku gezlemekte ene me-oen okudu Eu konuda yardimlasrnayt

artlatmak için de bu sözcûk kul lamltr .

kezk~lJr . kezlqmth.

kealeut .

oloqha leUi:0, ok1sl geznn 0l'\iYIh'TJaSIr ayarlarVnasn ewem.

hezletür, kezletml'h .

kezlik. Kadmlan n kafranlarma tutturulmus clar ak saklad iklan kûçûk bir break .

kibe . Az sayrd a gün (Ogua lehçest).

kibe boldi: KM bt soe geçti .

kiçidi.

trim kiçidi: VÜOJdu m ka~ndI . Baska hayvanlann kasmmasuu anlatmak için de hu

sözc ök kullamhr.

kiçlr. kiçlmtk.
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kiçig

kiç ig. Herhangt bir seytn kcccg ü.

kiçiglëdi .

ol am kiçiglldi:0, oou küçUksaydl.

hiçiglir, kiçiglêmeh.

kiçindi.

unigul lUçindi: Kadn~o-se êJZU)4a y~ b.JtJ.$J.

Aym zamanda kiçinnu : di!)''* i:;i'll:::~ denir. Kök-anlarru et hiçindi: vi.cut~

ifadestndekt anlarmdu.

kiçimir , kiçinmtk.

kiçitti.

amg wJa l l kiçi/ti: 0 , ona l/'y\JZunu~.

kiçitur, kiçitmtk.

kig iz. Keçe.

kigizgèk.

kidizgek qdgûn:Tazelig ka"yt>e~ ve keçe~~ 1::a'.\Jn.

ki4 iz lik.

kidi:::::lik yUng; Keçe yaprnak Çil hamlnan yUn.

Bóylesi bir yünun sahibini artlatmak tem sózcük mresrmh kifle (g) söylemr

1ki4i,Ug].
kigrûldi.

fawdr (Wkt kigriiJdi:~eve l~bir~re de olabdu]getrid.

kigrulilr, kignilmtk

kikçürdi .

er biçill Ilikçurdi: Adam blçaglba~k(l bir bJçaga sü~rek onu biledi.

ol (hki er hillçûrdi:0, iIá adam birbir\efine ka~~rttJ .

hikçÛri.ir, Ilihçûrmik .

kikdl .

biçek kikdi er: Adam bIçagI l:::~di - blçaldanbitlR'le sarteree tied.

kiner, lUkmin.

kim. "Kim" anlamma gelen btr soru dei. ~bu kjm~ derur. Tekil ve cogul için kullant-

1Ir. Ogul lar, ~boy kim:~ngi t:loy(lal9l~ der. ~Boy~ bir toplu luk adrdrr.

kimtsge. Nakeh brr Kd~gar kecesi.

kim sën . Bashklart ses lemck için kullarulan aln n varak.

kin yipar . Misk kesesi.

kirigüt . Uy~ur simrmdaki bir ken un adï.

kirdes . Tek bir mesken içinde birlikte ikamet edilen korusu
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kirlendi

kirdi.
ol twne kirdi:0 , eve lbash bir ~re de olabilul girdi.

Ririlr, Rirmt'R.

kirgin. Aygmn kmsma zatnam .

bugm kirgini hirdi: (Deve) éJ'I9f kwSb, ezo.
kirigstdi

ol t'\o't'Re kingsldi: 0 ,e-.te ~ka 00-~rc de obblhrl girmeyi arn.ea.
kingslr, hingsimtk.

kirikti.

t6n kinkti:Gttsi [~ka btr~y de obbihrl ki1enc:t . ..

kinkt r, kinkme:k.

kirildi.
twke kin/di:~ve~ka bir )~re de olabilirl çjrti.

kinltlr, hinlmik .

ktrhnsindi.
01twne kinm5indi:Adamevegrerm~gb g)rUnO.j .

kirindi .
erstlwda kirindi: Adam suyun içindeylirudü ve)o'll<andl.

er ewke hirindi: Adameve girer~ gibi görûndü.

hi rmir, hirinmth.

kiri~ . Ktrts: yaym iki ucu arasm da gerili olan tel.

kiris . Bir kisintn mulkleri nden edtndtgt gelirt.

ktrtsdt .
01menig birle r~qa h iri~dj : 0, tejn bir i~ l oo~ka bit $e ye dc 0tlb ilirl giri~me konusunda benimle

rezetet etti.

ki ri~u r , ki ri~mtk .

kiru. Anaht ar. Bu söacö k Arapee ,kl/cl söacaganc yakmdir. elif (l) dûstükten soma kaf

(q) kefl e (k), lam (1) re'yle (r). dal (d) te'y\e Ct) yer degi~tirmi~lir .

ktr ttl ëdi.

01 qapug hiritltdi:0 , kdDlYllcilit\edi.

kindt r, hintlCmt'h.

kiritl ik (kiri tlig). Kilit.
hirilligqapug: j(jitl i kaDI ("Kide s.:hp ceo kapl ; ~ kef (h), uucs tmh hef e ûnce kef - g)

dönü~tü!'!.ünde sözcugu n sahip olma anlenu yüklcndi!'!,i hanrlanmah -cnl .

kirlendi.
16" kirlcndi: Giysi[baska blr';Cf de obbilirl krerd.
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kirpi

kir/emi r, kirlenmtk.

kBz b rlendi: Gözklzardl, kerseno.

kir pi. Kirpi. oqlug kirpi: oklu kirpi de dcrur.

kirpik. Kirpik.

kirpllendi

ki$i kirpilendi:Adam krPoereet kabMQI ÇMe S1Sat esn

kirpiltnllr. kirpillWmik.

kirpiklend i

aflig kOzi hirpik/(ndi: o-w Qpideri ozeo.
kirpihlenur. hirpihlenmth.

ki r se n . Ûst ûbeç (isj fddc); bcyaz boya.

ki rsen lendi .

uragut kir~ enlendi: Kadm yûzüne bever boye söroa - yûzünu ûstubeçle kepteo

kir$enlenur, 1lir$enk nmt k.

kirtuç.

hirtiiç ki$i: Heft:;ese Iàn besIeyen ve huysu z kf;.i.

kirt ürd!

olam twht hirrurdi: 0 , orul eve !"basb bit yere de olabihr l gebi' lesn errretn.

kirrurlir. kirlunn i k.

kis . E.? zevce.

amg kisi:Onunkan5l. Ban lehcelerde bu sózcûk iyelik ekiyle kullamhr.

ol kisi a/dl: °bires ad.

kis Samur. Bun un kuyruguna hls qUdruql denir.

kis êdi .

ol allg ki:sfdi: 0 , at! bukaglladl (keçrre mes çn ayaglna demir kóstek taktI); er qulm kisedi:

Adam kölesini~

ki~r. ki~mik .

k i ~i _ Ki$i (insdn). Tekil ya da cogul. eril ya da d i~il için kullamlabilir.

ki~i. E~ (eevce). Yag malarm. Ma evIeodi mr anlamma geleeek biçimde cl 1$ ald, mu
diye sord uklan m duydum.

kisn ëdt .

at hi$ntdi:At~; qat lr kj~ntdi : Kabrarwdi.

kisnt r. ki~ntmth.

- kiye. Kuçültrne eki. hrfli (h). rik/lat'in [incelik] vc imàle'nin [iki ses arasindan . asil

seslere dahü edilemeyecek bir ses çtkartma ] s öz konusu oldugu sózcüklerle

kullamhr.
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erkiye: Adamcag!Z; yçrkiye:vece .

ki a. Misk ku tusu. sandik veya heybe gibi scyler. Herhangt bir kutu veya dolabt

anlatmak için de hu sozcük kullamhr .

kizdeki kiZYlpdr:Kutudasaldarw1 bir mtsl< eeses - hu ifade gene kizlann mis kokulu

nefesini anlaran bir benzerme olarak kullamhr.

ktal ëd t.

olkizledi nlngni: 0 , r.esneyi gizled.

kklër, kizlemik.

kiz.lençû . Gizli. Su atasözunde de geçer ,

kizknçu helinde:GizJi ~yanzca gen:;zevreyie t:Ulf"U(~0 iyi$eYIeri ecces içWl sakiY) .

ki alendi .

ol tawdnn lri.::.lendi: 0 , malnsa~gibigönjnOj -MêlIamkenci~sald.xII_

kiz:/enur, kizlenmtk.

kialesd t.

olar çhki tawar kiz:l~i: ClnWmauUl lbaska bir $l;'yi deolabilirl birbi1erinden giz\edler.

kjzJqUr, kiZlcvntk.

ktaleut .

olmanga sOz kiz/eui: O,sózIefri [baska biT~yi Ik olabihr- snnl saldarrwn konusunda I9"l!Ietti.

kizlctur, ki.::letmtk .

k öç. G öc : yerlesirm bir yerden bir yere tastmak ya da ordunun sefere çïkmasr.

sUkàçti:Orw hareket etti .

k öc. Saat ya da belh bir süre .

birkóçkadgil: BirsCJ"e belde.

köçrü m. Ani vesidde rll korku; dehser. Krrsalda yasayan haik guvenltg t için kentle

re sigmmaya baslad.gmda b öylesi btr dururn söa konusudur.

köçri.

sUkóçtj: O w ~ bir lq Ik ob bilirJ rereeet etc.

kóçtr, kOçmik.

Tttresimsiz ses lerle i1gili olarak $U söylenebiltr; geçrnls zaman kipinde dal'm

(d) akl~ma'nm gaaelügt için te'ye Ct) d ön üsmes t daha tercih edilir bir kullarurn

duo Turestmsn sesler sunlardrr: p, ç, q, k. Bu isnsnalar bir yam, geernis zama

mn dogru söyleytst dal'ladlr Cd). Su d önlükre de kullaruhr,

run1e bile lWçilim Gecel rn g6çelim

yamdrsûwm keçllim YamaTsuyI.II"lJ (ne/Yill) geçelim

temguksëwm ;çtlim SlZan sudan(kaynalctan) çeen

yuwga yagluwulsl1n Bizden korkan dli$rnar"ll aVOJmuzuncooe ezelim
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köçû k

k öçûk. Koyunlann yagh kuyrugu: insarun kalçasr .

k öçukl ëdi .

01 og/m h6çiihledi:0, ogIU1"1lJneecesre vurdJ.

k6çüh1ir, hóçllhli mih.

köç ürdi.

olaniewdinkóçiirdi: 0 , 0IllJl eW1den aynImasn ya<lagöç etmesi'1i S<'JQIaó.

ol bitig hóçiirdi: 0, kitabln bt SU"etri çlkartb. Bir yerden baska bir yere aktanlan

herhangt b ir ~y için de bu sözcü k kul latn lir.

olkóÇiil kCçiirdi :0 , cmbiryerden~ bi" yere göt:frdO.

kc)ÇUriir , R6çürméh.

k öçûrme.

köçiirme açaq:Ta~nabilir Imn yaoe ocak.

köçûrme.

kOçtirme oyun: "O"1dêrt" ad! verilen 0)'l.J"l - Yere d ört çizgi çizilir ve kale yaprhr; som a

on çizgi daha çizrlerek kepilar meyda na geunltr. Pmdrk ya da benzer seyle r yu

varfanarak oyun oynarur.

köçût . At.

köd üg.

r~ kodiig: ~ ve zahfTlet. kedcg sözcuga asla tek basma kullaru lrnaz, yalmzca bu iki

Ieme d e gorelar .

k ödögl ûg

f$llg Jwdilglag er:Emekhal"caYan,Slknb çeeenedem. kö!juglug sözcuga rek basma kul

lamlmaz.

köljezdi.

olmdnga kö{lczdi:0, bi"$S'yi benim iÇil seaeo.
ol meni hóçJczdi :O,benibetdedi. Bu sózcuk hem "saklarnak" hem de "gözlcmek" all

lammda kullamhr.

hódiz ur, hódezmih.
Bunun k öka köz: a ltI : bil" $S'yi korumak çn gözIerirli cn..n üzecinden aYlrmadl'd lr. Bu

sözcagan degtsik seslenmt k ören t'dir.

k ög ën . Kûçûk srgirlann ya da SUl verdtgt strada tneklertn baglanrnasmda kuilamlan

kernent.

yçl kogtn:Gökk~1.

k ög örcg ûn . Gaverem.

k ög üa. Gögus.
kök. Gökyüz u. Su atasózünde de geçer,
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k öklesd i

kJhke sudsa yûzke til ~ilr: Göge dOgru tükürürsen, tükLriik yUz:lI1e~. Bu atasózu , bas
kastna kótû davranan btrtnin sonuçta bu tavirlann ceremesm t çekecegmi artlat

mak için kullamhr.

kOk.

Mk ren: Y.c;r)ou~reNtte~ . Gökyuzuna n rengtne bonzeyen her renk böyle ad
landmhr.

kok.
t

kend köhi :Kentin çevresi, os bölgeleli (bu ralann y~lIigine gönderme yapilrn/lktadf").

kök. Eyer bagi.

Su arasózunde de geçer, \.

erSÖZi blr, eder h*i ûc:~ sózû (içinde~ hÇtj'~ oI~yacak biÇimde) birór,

t.P:r eyerde ûç bag ceres gb; çUriiJ egeJ eyere bi' bag daha ei::ie!Tse deIik sayI5I etecee ve

ever 1«1Iacak1:lr, C1'ftI zamaoda egereyerde ûç bagdan daha al bag oUsa eyer Z<lYIflayacak ve

bil'adarn tqyarl'"lClYacak:tJr;demek IQ eyer de tilrTl tarTWIa U; bal) csres bi" zon..ri..UttJs (!$te

eB::~ sözc de tam oWak bö)1e bil' kesi"llilo: Çilde oIrno:*:llr). Bu atasözu kÎ~iye arkasmda

durabilecegt söaler sóylemestnt ögürlemek için kullamh r.

kök. Kok, kóken , mense.

kökûng kim: Köke nin ned ir, ha ngi kavimdeflSin? (Ogoa ve Qrlç áq lebcel ert) .

kok ç üv êt . bkz. ç ûvi t ,

k ökëgên . GOk stne k.

$u atasózûnde de geçer,

{hki bogra {gl~r. era Iwkigûnyançl1ûr: Iki bega~, il'"aIamda gók silek em. Hu ara

söaa. onlan n arasmda kalan zayiflar ezilir ve ölurken, ik! hakamn savasmayr

sü rdnrmestm anlatmak için kullaruhr.

kókerdl

köherdi neng: t-esoe gök rengi aldl- reng i kursuniye oöroü .

hóheriir, Mhermih,

köklëd i.

olcder Jwklldi :0, eyembaglinl~ .

kokllr, koh/emik.

k öklendi.

eJer hóhkndi: I;:yern~S1~nldl .

er Iloh/endi: Adam kökeni soyluymi4 gibîbir taVJ" tak lrx11- Adam ze ngin oId u.

kok1enur, kóhlenmlli.

k öklesd t .

ol Qm8 birle Iwhlt~i : 0, kefldini~ b<K)ad . Bu , k ök tesdt'nin degtstk seslet i rnidi r.
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~ eseee geld

Su(~ti ~ yariltb) pusuyIa)~ berIzi)QrdJ

Haik (SO<}Jktan) ti"tn$

Kara bUutlarg:rer

-

k ökletti

01 angar eder kóhlqdi:0, ere eyerin baglannl Slk~a~ ~nde yardim etn .

olamgbirlt: kok1~ : O,ClI"I.JliakaWnsel~geI~ .

kóklqur , koklqmtk. Bu son kullamm Bu\g:ir lehcesindedrr.

k öklet ti {k ökdet-zk ökded-).

olcder ya1gm nóhletti (hökdetti):0, eyerin ba~al1rvn S1kllc$nmaso errvetti.

/Wh/t ui f, hólllelmek. k ökden t btr degtsik seslet imdir.

k ökr ëdt .

arslan kókridi: AsIank(j:red; bugra lWkrtdi: Deve aygr <YWû; buIlt konTidi: lU.t gû1eO.

Bgreulemeh olara k. saves meydanmdaki yigitlerin haykmslaruu anla tmak için

de kullamla bihr. Su atasozün de de geçer,

tegirmende rugm~ sl{:gan Im kokreginge qorqmäs: oeçoreooe ocqen SIÇllO, gok
gurlediginde eoorrez. Bu atasözu pek çok zorlukla bogusmus bir kimsenin kccuk

bir seyden korkmayacaguu anlarmak için kullamhr.

kokftr, kókrt!mtk.

kökresdi .

buMär qamug kókre~i : EkAJtlcygür1edi; bugraJdr hökre~i: Aygrur bögûrdü. Ytgnlenn

53\'3$ alanmda ki baykmslan da buna benzetilir; niteki m alplar kóhrt~(k yigiUer

IWkredi derur.

k()hre~ur , köhrqmtk.

Su d önlükte de kullamhr,

~-
~Idi cs.in tsntyU

qarJqa takel bsneyU

kirdi bodun qasnayu

qara buIlt kolm:~ur

k öktesdi . bkz. köklesdt

k öksln.

hakpnntng: Gök-mavisi rençjnde omherh~ bl"~.

kökyuq . Köy sellertne ve Tt1rkmt'n bûyûk lerine verilen, saygl belmen bir unv an.

kól. Su btn kmns i.

kol. Gölcük.

isig kM: Barsgàn'da bir gal. Uzunlugu otuz, eni on fersahnr: kOrûng: Kà~gar Dag

lan'nda, T~z yaylasmda bu lunan bir gölü n ad i. Cevrest otuz fersahnr: SÎdi~ kól:
qoçtf"gar bäsr'na yakm bir golan adl; Yltlduz hOl: Kuça, Kitlgüt ve Uygur arasmdaki

srmrda bu lunan brrgöl: dy kol: Uç yakmmda bir ye~ adr; tering hOl: ~kki ög11z sir u

nnda bu lun an bir g61. Burada saydigi m butün gölle nn cevrest kuk Ha otuz Ier-
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k ólu nd t

sah arasmdadrr. Tûrk ülkelerind e bunlara beneer daha pek çok g öl vardir anca k

ben yaltuzca Islam ülkesindekilen ve en buyuklen bu rada andun

köl Deniz. Bura dan almarak "def'iz I<.öp::.g.':{ne kál kopUki denir; 1engiz kopuki denmez.

kölerdi .

hli/crJ i suw: Subirgölette birikti.

kö/crur, hó/ermih .

kölerdt .

al kóla di: At (I:arTnn~ nederiyle) yere sertd.

Iwlerür, hólermeh.

Su atasözü ndc de geçer , l

er orJ.s mungddmàs If oglllw/crmes: Insancx)u smo çekmez (bi"~ yolu bullJ", bu du'um

$U'Iö benZer), biJ k6pek asla birat gbi)o"!fe serimez.

k ölerg ën .

bu at ol hólergin: Su eto her zamankarnl~ve yere seÀir.

k ölldl

Ó1Lig kólldi:OólQyii lba$ka bu scyide olabihe] çöroc.

htJllr, kiJlImtk.

k öllge . Koyu gölge .

k ölik . Gölge .

k öltsdt .

olmanga ó/ug kó/i~i : 0, tere óIU eoew górrme~ yardm etu.

Jwli~ur,lwli~mik.

kölitrl.

0/ö1tign! halitti: 0 ,öl(jyu [baska bir 'iCyi deolabihr] gömdürttü

hölilûr, h6lilmik.

k öh urdi .

ol at at,/dqm kóltiirdi:0, abn ayagnn~ ve rösece ClO..I"I yere yatrimasrn errretti.

k öluk nen~g . Öd unc almen herhangi bir scy.

k ölûk. (At, esck ya da kattr gibi) yük hayvaru.

köliklig .

kolikligy{r:Göge!if:)o"!f.

k ólüklug.

;,('llükltig er: Siryül<. hayvanlrla sahipeen eoem.

kö lüng. Durgun bir suyu n oldugu gölcük. Kuslar bu ccvrede YUV3 ppaT.

k ölündi .

er elgi at,/dql koliindi:Adarrwl(ç~veyayUtU1:eoyada atbinerlcenÇOk fazla sars*'Ja.
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köm

tiWl, 5a'lkiuç\êr1na bi'" aQrIIk~gib.) ei iSf~ lJYl$J, t'issiJ:Il$.

ho/nur, hólünmek.

k öm. Kursum rengi pekistlrmek tçtn kullamlan bir i1geç.

kóm kók: Deri"I kur$Uni (Ogu z lehçest). Diger Tt1rkler Mp kóll der.

k ömçu. G ömo, deûne .

tawgaç h6mçusi: Àd l(ayminden kalma oeee (büyülü defne).

k ömdt

olólugni komdi:O,ólUyU [ba:,1ubi l'~ de olalnlu] g:JrnW.

komer, hömmen.

kO:;::mên komdi: 0 , $lCilk küllefdeelaneQi~.

k ömeç. Kûllenn içine g ömulerek pisirilen yassl ekmek.

kom lee . Sivnsinek.

k ömisdi .

DJ manga "eng116mi$di:O,bana bir ~(topröl)naltn:l)görmlekteyardlm etti.

hómi$Ur, hómismlk .

k ómt ûrdi

01 yçrde "engkämtürdi: 0, ona bir~ (toprog.n albna) gömdlrttü .

hom/unir , komWrmtk.

k ömüç. Góm ülu hanne: define.

01 kómuç buldl : 0 , gömü buldu.

k ömûld ûrük. Alm gögs a nden gecen eye r bagr .

kömûndi.

er la wdrm hömtindi: Adam mall<wngÓlTniyorm~ go göründû

kbmnür, kÓmÜnmêh.

k ömarg ën. bkz . köwürgèn.

k öm ündi.

körnûndi 'leng:Gömülm~ nesne.

kömürlûk. Kömur yapmak için kullamlacak agac: ko ma r konan yer. Kómüre sahip

olan kimseyi anlatmak için h~J (h). tu restrnli h~fle Cg) yer degtsunr [hómÛrJûg].

kon . Deri; özellikle arlar için kullamh r ve al koni dc nir. Bazen insan derisin i anlat

mak için de kullamlabilir ve amg kóni quridl: onun oersr kurudu - 0 ö!dü denir Kap

lam [bir kavramm kapsamma gircn ögelcrtn tümü -çn] söz konusu oldugu için

f{wç höni: oeve derisi Hadest de kullarulabrhr. Bu sözcuk yalnuca denrun sepilen

meden öncekt hali için ku llamh r. Deri septtendikten soma aruk ona qoguS derur.

könçük. Yaka . Oguzlar cim'i (ç) Jetha'h [Arapç ada a ya da e oku tan ûstun imi] kulla

mr ve hOnçeh der.
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köngül

könçükl endi .

ron kbTiÇUklendi: Giysiyeyaka yapddl.

konçûklenûr.konçuklenmek.

k öndgerdi .

olYlgdÇ kondgerdi:0, bir tahta P/lIÇlUII~ bic ~Y1 doe obbihr] dizeltti.

ogrinJköndgerdi:Su:;lnJ itiraf ettre-e l0dar tw5IZIa rrëceoee etn

olmeniyólqa hóndgcrdi: 0, bemayoIda [beska bir seyde de olabihr] rehber1ik etti.

hÓlldgerür, höndgcrmth.
k öndi

y'gdç kimdi:Sir tahta pYÇaSl l~ bir ~e}' de olabilir] huzeltiá.
ogn hónd;:HI'SIl (SlJÇtnJ) ittafettr. Belli bir seyiinkár eden bir kimsenin daha soma

bunu ikrar etmesi ni anlatmak için bu sözcûk kulta mhr.

eryólqahóndi:AdamydoJl.qa ç*b,~.

ofllng hondi: Oam yaOOl (Argu lehcesi - onlar kurala g öre ye'yt (y), nun'a (n)

çevirir . bkz. k öydt ).

losûn at köndi:Ha~an at yolageldi,düzeldi. Yola getirilen, d üzelnlen herhangt bir seyt

anlatmak için yine bu sózcük kullamhr.

koni r, kormik.

k önek. Deri heybe.

k öngerdt .

oloq kóngerdi: O,oku lba$ka bir ~yi de- oIabilir/dJzeltti,~ .

olyoi(qa)hóngerdi:0, yolda ret"befW< etti - dogu yoIu g::,sterdi.

bÇg ogrinJkongerdi:Bey (suçunu) iUaf etmesi için hlfSlZI zcoeo.
eöngerur. köngermik .

könl

honi neng: 00z (duzgün) b(r resoe . Güvernhr bir ktstye de koni er de nir.

könini

er y'g/Î(: kbnilfi:Adam tahtayll~bir je}'i de olahiJir] dUzeltti (~d1).

köniCÛr, Mnirmik .

k öriglek. Gómlek.

köngleklendi

er köngleklendi: Adam [baskabm denlabihr] ûzerme gömlek giydi.

hóngkklenur, könglrklcnmtk

kön~gul. Kalp, gon ul: akil. Buradan ha rekctle ~ zeki tJjr edarn'a, Iwngûllûg er derur.

Su atasózûnde de gecer,

kó::dtn Ylrdsa kongulden yçmeYlrar: [!)er~ bltlileii d eh uzaksa ve bIU1emi görem.
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körigüll endt

yasa,~ oeg6nlIden~, biter - g6zden..,;: 00.:. g6nüIden de mk ou.

kOng/ung neteg: rnn huZunn nasi?

k örigüllen dt .

er ~ kóngullendi: Adam ~ YaprMya mM verö. Aym zarnanda çocu klarm bir ~yi

anlarnasim anlatm ak için de bu sözcuk kullamh r.

höngü l1enûr , h6ngullt'nmeh.

könguz. Gebre yigrm . Bu diskmin ve sidigi n kansip keyn asngi bir öbeknr.

kop.

/rop nt'ng: Içiçe g~, birtirineoo~ herhangi bi~.

kiJp saç: &i sec.
su atasözunde de gecer.

Iwp sögülllt' qu ~ qonilr,h6rhJug hi~ikt' SÓZ keli'r: ~r gürsöQUde konar, (benzef bi" biçimde)

sOZ (~meKtlbu)heprft1- ~ve çelOci kaanagel ir . Bu atasözu YlgilÇ uçmga )'Çl lt:!ir, körk·

lug ki~ikt: sbz hdlr. aQ<lOO daIarJ rUzgaroa saIarmaKtan gen dlI"amaz, (blJiata benZer biçimóe)

çekici kadln ca söz (a~ rnektubu ) eoeeten kaçlrlamllZ - buna ~ flêlfIlUSl.J)IJ kort.rnal!dW"

btctmmde de söylenir.

k öpç ûk. Eyer minderi (Oguz lehcest ).

k öpen . Deverrin üzerine kenau kalm örtû; semer ya da boylest bir hayvan kosumu.

(Oguz lehces f).

k öpr ëg. Kóprû.

köps ûn. Stlte. min der.

k öpûk. Köpck.

k öpük. Gügamde kaynarken tasart~y.

köpûrdi.

ç~ç kiJpurdi: reocee 1bask.1 bir sry de obbllirl~.

SU! kiJpil rdi: Süt köpûrdU. lnsamn dudaklanndan köpukler rasmasmr anlatmak için

de bu sözcûk kullamhr.

kóptlriir , kópurmth.

köp ön u.

ot niçni hópürtti: Ate~ tereererui köp(jrmes1ne recenoou. Herhangt bir sey dudakla r

da n k öpcklenn tasmasme ya da suyun "eya benzer bir seym köpû rrnesine re den

olursa yme bu sözcûk kullamhr.

kópürtur, hópurtmth.

kördi

ol menihordi: 0 , beni g6ro:. .

e órér, körmëh .
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k örs êd im

Su arasöeonde de gecer .

yûzht MrmewJem Lile: 'rüze (ve OI'U"I sok}Jn h.Wie) bakma, (1lSlIf1l1 içildekJ) eoerre ve

terbiyeye bak.

körge . Tahtadan yapllml$ tabak (Kençëk lehçesi).

k örgit ü .

olmanga ning Iwrgiui: 0 , te-e bir~ göstefdi.

Iwrgi/ur, Iwrgitmin.

k èrisd i.
olmenig birlt lWr4di: O ve ben titwrnre baktdc Birbi rini gormeyt anlatmak tçin de

hu sözcak kullamhr.

Jwn~ur, kori~mek .

k örk . Gûzellik .

Jwrhlug: Gûzel.

k örket ti (kö rk ëd ti).

qiz korhelti: KIz gUzelJe<iti.

korketur, kOrke/mik. Kök-b içimi körki d/fd ir, beneestroe maruz kalrrnsnr .

körpe .

herpeot: Geç 1iilIenmi:;; bitld; korpe yçmj~: cec olg~n 1'Tle}"\'e . Bu, ilk ort aya çlkugl

d önem gecukren soma geltsen brr seyt anla rmak için ku llaruhr. Benzet bir sek il

de 'veandogan çocul< ~a körpe ogul dentr. ~Mevsimi geçtikten SQrYa ooqen kuzu, deve ve

buUJgl~ya da korpedenir.

körpël ëdt.

at körpe!iJi: At kórpe çlrneni yedi.

korptlt r, körpeltmik.

k örp ëlendi.

ol kOrpilendi: Bitkigeç fllizlendi.

korptlemlr, korptlenmik.

körplëdt

olqczt nórplidi: 0 , topraQa~ bi"çuklJ"da kuZlJ)tllozartb.

horpllr , kórpllmik.

k örs êdim

men cru Mrsldim: Benonulia~~ istedm.

Kók-biçimi kórugsed îm'd ir. Burada akrci yazaclara ihski n bir kural söz

ko nus udur, "bit seyt tsterne' yt (lemt nn!) ifade ermek tem eylem g övdesine -gse

eki geur tbr.
Jwrslr men, Iwrsimin.



...

k ört ûrdi

k ört urdi.

ol angar nêng k6rtUrdi: 0, onunbellibir ~yi göl'mesine seçeo .

kOrlarur , korlurmck.
k ör ögs ëdi .

ol memkoriigsldi:0. berWTK:~isted

kónigsir. kóriigsimêk.

k örük. Köruk.

k örûkl èdi

olOlug hórühltdi: O, a~körU4deà.

kórii.kll r. kónJhltmtk .
k örüldl

hOnlldi nt'ng : Nesneye~; nesneizleodi.

hör1ar, hörülmtk

körüng

hónlng hOl: Kdsgar'a ~1<6l t:ûçU:: tWgöIUn eo.

kön:ang . Kasgar Daglan'nda , Tçz yaylasmda bulunan bir gölan ad i. Çevresi J)

fersahur.

körünç. Izleyici ya da seyirciler.

köründi

ol b{gllekönlndi:0 , beyle gönJ$ÜJ.

lag hónlndi: Da9 IIn$ka bil ~. dt olabihr] górûndu. Uzaktan karaln btctmtnde beliren

herhangt b ir seyt anlatmak için de bu sözcûk kullamhr.

hörnûr, kórimmtn.

k ör üs . Bakrs; g órus.

k ösg ök. Kern g öelerden sakmmnk içtn kûçük bahcelere ve ûzûm baglanna d ikilen

korkuluk. Su atasózunde de geçer,

dlin arslan Mdr hUçUn Msgtik tutmds:~ asbn biey~, ama ux lcl.Jaiwak 1a)r1(t.äJk

biIeyalcalanamaz.

k ös rük.

/lösrük tusag:Atm órJayaklanna vuru lan kóstek.

k ösûl di .

er adaq kOsWdi:Adam ayal:lc«ll czeto .

kOsûlur. kOsil./mi k.

Su arasözunde de gecer,
yogurqandaartuq adaq kösu/scusiy~ r: Ayak yOrgaOOan falla uzatnrsa liP. Bu atas özü in 

sana haddim bilmesint ögu rlernek için kulla ruhr.
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kós urd i.

olatlg hosurdi: 0, em ónayaldinlI kósteIdedi.

kösnir. kösurnJlk.

k ös ürge . Bir tûr siçan,

k ösurg èk.

kösurgch er: !;:...ne rr6lfl' geIdIgi zeren on $lItD\ içi daralankrnse .

k ösargên. Bir te r köstebek.

k öserdr.

kól ~rdi: SU t:ri:rnisiagroa kadYdoIOJ.

~rUr, kó~rmtk. ..

Su donlekte de ku llamhr,

~arUJyor)

alm toptl y~ardl Dagzirveleri (bUyümelct.e dan yapraklarla)~di

crut olm yasurdl KuuotJamyeri'li yeni bIWer aIdi

kölnig suwm ~rdi GóIcûkIer~ klldar ddOJ

SlgJrbuqa mungrqur 5.grrlar ve bQ9aIar~ böQ(JU

Agn na kndar suyla dolu olan, neredeyse tasacak durumda ki kaplan anlatmak

tcin de bu sózcûk kullaruhr.

k ösldl .

Mm hlim/g h~rdi: pcve-gü~ kapattJ- gü~ ~talTW'l geltfine engel oldu. l~lgm gelteint

engelleyen herhangt b it seyt anlarmak için de bu sózcuk kulla mhr.

'I~;r, lIo$lmek.
k öslge . Zayit gölge.

kö~ik. Órtü. perde.

kö~iklig .

hoSillligyçr: GöIgelikyer.

k ösind i.

er hunne kösindi: Adam kenänigü~n korumak i;il gölgeye çekikli. Birinden saklan

maYI anlatmak için de bu sözcö k ku llaruhr.

koSinur, hó}inmtk

kösiui .

bulllkOkug kó}iIÛ: l.Mut~ kapladl.

hösilûr, kO$i tmih_ Herhangt bir seyt orten baska bir $t'yi anlatrnak için bu sözcûk

ku llam hr.

k öt . K1Ç; zaman ya da srra bakirmndan deha sonra gelen .
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köuç

k ötiç. Gene bir cocuga sóverken kotiç: <ti koon göt! deni r . k öt sözcegcnden

türetilmisur.

kötki. Toprak yiguu: tepecik .

k ötlëdi .

og/dmgIwtll?di : 0, oÇjanÇOCl.IQ\Ma ters ii?dYe gird - gJarrperestJi:: yaptJ.

Rblltr. lwtll?ml?k.
k ötletti.

ologldtllg kOdlW :0 ,~~I~b biTiylede: obbilir) tets~ grtnesne iln veo 

~estf'ge 6n ayilKoldu.

kOl/eHi r, hOllelmth.

k ötlûk. Bir sövgu sözc üga; "sent gidi yo reksfz" anla rmnda ku llamhr, gercek anlarm

"sen t gid i gulam'drr [ters ctnsel iliski kutmak tçtn sahip olunan gene oglan ço

cugu ya da k öle -çn].

kö trüm . Oeerine otu rulan kanepc .

k ötrüsdi

ol manga Juk k6frU~i : °baN #0 lbaskabir seyi de olabihr]kaldrma eooe y~dlm e tti.

kótrU~ ti r. hótni~mik .

k ötûrdi.

er)'Uk hÓlU rdi: Adam)'t*û~. Hamile bir kad m için de hu sózcuk kullamhr.

Mtni r, hÖlUrml h.

Su atasózunde de geçer,

tçwç yilk kMiirse qarmç yt me kothir: [leve (bütiJn bIJ) yUku ~éÜyOrsa , (kUçûk) bir~

oa t:awabilir. Bu [anlam olarak] Arapçadaki t tbi'u,·l JirtS licdmehcl (Kdzginleri1 at! takp

etmesine izi'l ver") s özune beneer.

k ötürg ën .

bu bugra olJuk höturgen: SuclarruJik deve iyi y(ik lbaska btr~y de olabihr] ta?ll" .

k öt ürg ü. Tasrma . na kil.

k övûz . Kîlim; ye nden doku nmus stlte ya da örtü .

k öwij . Agacm oyugu: örnegin sögudun c örömös krsrm - iki ekle mleme noktast ara-

smdaki ce'yle (i).
k öwtj tu rma. Carüm üs turp ya da rad r bo zulan herhangi b rr sey.

k öwte . Kilim.

k öwre . Olu bir hayvanm, te organlan cernmus ve kemiklerin ûzerinde kurumus et

parcelen kalmis beden t.

k öwsek.

ków$ek et: Yumuseket.
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k özeul

k öwsek.

nowseketmek: lyimayal~ hamurdlln y~n ekrrek.

köwürgën (kömû rg ën). Dag sogam. Oguzlar huna körnurgt n der.

k öyde . Tasfiye etmek için alnn ve güm üs filizleri nin eriuldigi kazan.

k öydt.

otung kcrydi: 00Jnl~ bir~ de ola.bilir] yanó.

hoyër, höymëk.

k óytûrd i.

olamg tönm Iwyturdi:0, onlJ1 gyssnirlloo$ka bu seyin deolabllir] yak*nasll"l emretti.

hoytllrûr, h6ytiirmik. '-

Bu boeu lmus (Iûga gayrifasiha) bir sözcuktur [bkz. kóyurdt].

k öyük.

kóyUhning: Ydl'Wlbi"~.

k öyürdt .

ero/ungkóyû rdi:Adamodunu lbaska bir $Cyi deolabilirl yaIctJ.

kóynlr, /Wyûrmih.

k öz Göz.

k öz êd i .

ol örkozidi:o.etesr~~.

kózi r, lWZi rrtlk.

olUz;umni hóztdi: 0, S<Ilarnndan üzûrnkopiYt:tl.

k öaêgü . Kösegi [atesi kartsnrmakta kullamlan derntr ya da odundan cub ukl .

Su atasöaunde de geçer,

hózigû uzun /Jo/sa tlig koymes:~ uztrI oose,el yanmaz. Bu atasözu kendisi dralen

d igi zamanla rda onu n islerin i cekt p cevt ren ogutlara. h izmetkärlara sahip ki $iyi

anlannak için kullamhr.

k öeesu.

olmanga Otk6zqtl: 0, berea~~ yardm etti. Bu i$l-e boy ölccsmeyt anlat

mak için de hu sözcuk kullamhr.

kö;:esûr, hözesmëh.

k öeetbg

kózetlig ntng: Korunan, sal<mllan b"~.

k özet n.

ol men; kózuli: 0, berM bcldedi,

Bu sözcü g ün k öka IWz alti: 0 (beklerken) gJ zJerni benim Ozerime dikti'dir.

k.ozetJi.r, kózetmih.
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közgerdi

közgerdi.

01 atàmm manga f,özgerdi: 0, babamla benim eramoe bir qórusrneve (buILl~;maya) reoen

oIdu - bizi kavu,?turdu.

közgenlr , hözgermëk.

k özkeni . Gecelen uçan ve vrztluya benzer bir ses çikaran b öcek.

k özkûnek. Sahine ve kenenkcleyc [ayncn almrmsur -çn] benzeyen, rüzgëra tutu

narak uçan bir kus.

k öal êdi.

olom kozlëdi: 0, o nun gäzüne vurdu.

hözlër, közlëmëk.

köalesdi.

ol menig bide kozlqdi: 0, ben imle birbirimizingäzüriJn içine bekrre konusunda boy ölçü,?tü.

közlqur, közlqmek.

köal ük. Al kuyrugundan dokunan, göz kanlandigr ya da kamesugi zaman üzertne

konan bir ~ey.

k öam ën . Közde pisirilen ekmek.

köarig û. Ayna.

k özüld ürük. At kuyrugundan dokunan, goz kanlandigi ya da kama sngi zaman ÜZC

rine konan bir sey . k öalük'ün dei'%ik seslet imidir.
k öz ündt .

közündi neng: Nesne görüldü (Argu lehçesi).

Buradaki kullammin kahba dayanan bir temeli vardu. Bu s özcük "qóz" anlamma

gelen klJz'den tûremistir Ancak Argular bu eylemin geeruts zaman kipiyle

kullammini [hor-di] buyrum kipi gibi kulla mr ve "ç ór" anlarmnda hör der;

geçrnis zamam isc ze'yle (z) soylerler.

köznür, koZiinmeh.

kü Haik arasmda tarunma bildircri bir s özcûk.

hU /ug bilge:Onlü birbilgin.

kü ç. Güç, kuvvet .

kü ç. Sidder ya da zulüm.

hUç çldinkim förü tüng /uhtin çlqar: ülkeye zorballk gelirse legemen olursa1 töre [adalet]

oeceoen çker jortecen kaybolur] "zu'rreoen bir asr'ye hüçemçi, "güç lü bir ksr'ye kuç/ug

dentr.

k ûç. Eusam .

kuçyagJ: Susarnyeqr (Çigil lehçesi). Keneotu bitkisinin tohumu - buyuklugu nede

niyle- ingeh kilçi : inek suserra olarak aruhr
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küdeç

kûçëdi.

olanglg tewdnn küçedi: 0, onun malm zode el koydu.

oglamg kaçêdi: 0, köle og lanl (ya oe cariyeyi) cnser i l i~iye zorledç on a kotûoacreno.

küçêr, küçêmêk.

Su dör tlakte de kullatuhr,

üdigment küçêyur Arzu beni zortuyor

tün kün turupYlglayu cece gündüz görya'i",dökmeye

kördi közilmtawraqm Cózûrnonun YlkJntJya dönm~ rresseoroeo hlZla aynl~ 11"1l

yUftl qahp ag/ayu Terkedilm~ yurdunu n bo$luGunu gördüGünden eert

küçeldi. ~.

cr tawär! küçeldi: Adamln rresoe !bn~k.1 blr ~eyine de olabilirl oserseca el koyuldu

küçêlür, küçêlmêk.

küçendi.
at küçendi: (YükOn aGlrllGI nedeniyle) at güçten kesildi .

01 amgtawarm huçcndi: 0, onun rreare zone eikoydu. Birinci eylem gecissta. tkincisi

geçi~lidir.

hüçênur,lIliçênmck.

küçesdi .
alar çhhi tawdr küçe~di: lki5i mal yaGmalamakta birbir1eriyle rekabet etti ya da birtirleme

yarcm etti.

hüçe~ur, hüçqmch.

k üçet . H árizm'de yasayan bir TUrk kavmi.

kû çetti.

olamgtawann t,.üçct ti : 0, onun mahna insetszee e l koydurdu.

küçetur, huçetmçk.

küçlendi.
er lIüçlendi: Ad am [baska btr scyde olabûrrl gliçlendi.

hüçlenur, hüçlenmck.

kuden . Dügün.

küd ûsdi .

alar bfr bfrighüdü~di : Ornar birbirlerini bekledi.

lIüdü~ur, hüdli~mêk

küdeç. kûzeç sözcugünun zene (d - dh) söylenen halidir ve aym anlarna ("testi,

ibrik») sahiptir (Argu Iehçesi). zei (J - dh) He ze (z) arasmdaki birbirinin yennc

geçme durumu Arapçadaki "vazmek" anlarnma gelen zebcra ve dabera ve "ac su"

anlarmna gelen ma' zu'dq ve ve du'dq ifadclenndc de görülür.
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kugti

k ûdti.

01 meni hûdti: 0, beni bekledi,gözledi.

01 qoy kûdti: 0, koyun [baska bir hayvaru da olabilir] güttü.

kilder , kMmek.
kûg . Siirin aruzu, ólçûsû .

buyfr ne kilg azcol: Bu ~iirin öccsö (aruz) nedlr?

kûg. Tü rkû s öylerken kullamlan bir ezgt: beste.

er hilg!endi :Adam kendoe özgü bir ezgiyletürküsöyedi. Su dönlüktc de kullamhr,

kilg!er qamug tuzaldi ~ilerSlraya kondu

iwriq idis tiZi!di Kadehler ve testjer dizild i

sensz özam ozddi Ruhum seniöaeo

hdgilamul oynaltm Gel de haylazca fingird~lim

kug. Btr ken tin halki arasmda ortaya eikarak belli bir süre dilde kullamlan nü kteli

bir soa.

buyd bu kilg kddi: GüICmecek bu~y, bu yllortevaçktJ.

k ûg

kilgyl1ql: Do<)ayd salinan,serbestbirakilan hayvan.

k äg . Koçun ya de bazr vahsi hayvanlann kisa yakm donemlerdc aamast.

qoy kugi bo/dJ: Koçun r~ka bir hayvamn da oiabilu] klziSmadönemi geldi.

k ûg. Aynamn üaermde c lusan pas cinsinden lekcler.

hbznguke kug tüsdi:A}TIanln üzerooe ye:;;illikler ve lekeleroIustu

k ûg. Kadmlann ya da baskalannm yuzünde olusan çil .

k üglëdi.

Yl1ql hug1tdi: 5l~lr ilkbahann tere~iIt iklerinde oueo.

hug1rr, kilg/rmtk .
k ûglëdi.

er kilg/tdi: Adam bir türeüsöyledive bununezgisini söyledi~i ereoeortayaçkerttr.

kug/tr, kug!emtk.
k ûgfendi.

yuzi alllg kug!endi: Onun vozöooe çiller çikti.

er hüg/endi:Adam ?3rkl söyledi.

hügleniIr, hüg!enmê"k. Bunun k ök-biçirui hug/endfdir.

k üjek. Perçem, zuluf (Argu lehçesi) .

küku. Teyze . hilhüy de deni r ve bu daha dogru bir ku llammd u-,

kilhuyam hddi: Teyzemgeldi.
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k ülums mdt

kid . KOl Su atasözunde de geçer,

kul urginçe kóz u-se y?g: KOre Ufternek, l<ûIe ûftemelcten faydahdr Bu atasözû birine

óne mli tslerle mesgul olmasuu, önemsiz c lan lan bir yam brrakmasim ögutle

mek için kullamhr.

k üldt .

er haldi : Adam lbrr baskast da clabilu]gU!dû.

kull r, ka/mek . Su dizelerde de kullaruhr,

kulst hi$i atmaangar orer kult

baqql1 angarcdglllii/nln agzm hale

S!loa gûIenbiTli gênJ"sen

Ûl'Ul yûzUle 3Cak: külIer etrre fo:n.l utaOmaj

Bu dizeler tytltge ryilikle karsihk vermeyt ög ötlemek için kullamlu.

ku ld r ëd i.

tdSqwJüg içre kuldridi: T~ klJ)U"lJl'l çooe sesverdive bóyIece kuyunun <:IerinIigi~ .

kü/drer, llu1drémeh.

kûlf.

tdm kalfYlqlldl:Duv~g(Nt.UyIe ve bi"anda yoü:II .

külgü . Gülüe. kahkaha.

kûlg ü. Felç.

er kalga bardl: Adam fet; geçiró . Bazen bunu an latmak için kUhgu de denir.

k üll . lkiye aynlmadan, temde çekirdegiyle birlikte ku rutulan keyisi ve seftalt.

kulred t.

Id~ qudugda kulridt T~ kuyudasesceetn.

hulrir, ka1remen

k ülsird i

er kalsi rdi:Adamg~ gibigOnJndii. Gerce kten gulm estm artlatmak için de

bu söacak kullamhr.

kû/sirir, ktllsirmik.

k öltg ü. bk z. k ölgu.

k ült ürd i

olmen; kaltûrdi:0, beni g(JkXirdU.

kaltûrûr, külfûnnëk.

külüm sindi

er kü:lümsindi : Adam I~ birideolabihr]~ gIbigórUldu - eoen gUlurnsed.

hulamsina r, kalûmsinmek.
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kü lünç

Bovunanre büküpeccettm

(Dü~manln) yigitJerini böldUm

(Hazinelerindeki)dlunvegüm~lerini akfm

(Anca k) askerYlglnlanaresrcanzorgeçtim

kûlûnç. Gülüs, kahkaha.

külusdi .

Dodan qamug kCllu~di: Haik nep birlikte güldü.

kü.lü~ur , kü/iismêk.

külüt . Haik tem gulene olan sey.

kûmi

kümi talás: Uygur srsnru oI~turan kentle-denbitininadl

kûmüs. Games . Su donlakte de ku llamhr,

(Bir saves anlatlyor)

alperenni edlrd!m

boynm amgqadlrdlrn

altunkumü~ yü(lûrdum

sUsi qalm klmötêr

kûmûs Akçe; içinde gümüs oldugu için bu ad vertlmistir.

küm üs Bir canyenin adr.

kümyend i . bkz. käymendt .

k ün . Cünes.

kün tUgdl: Gü~ dogdu; künkebaqsa k5zqamar:Gün~ bekar un gözü eerresr.

kün. Gün

bu kun barg!!: Bu gun git. Gün isigmm genese bagh olmast nedemyle gun bu sekil

de adlandmhr.

kûndi. Rezil, a~aglhk, tgrenç (Oguz lehcest) .

01 kündi k~i ol: 0, a:;;aglilk bir aderroe . Bazen bu ilgeç konusmarnn akJ~l kaybedildi

gmde ara)'l doldurmak iç in kullamlabthr.

k ünd üa . Günd üa. gün l$lg;l

k üni . Kuma.

Su atasózunde de geçer,

kuninig kalIne tegû yagl: Kuma küilerine kecerdûsmendr(ikisi aresmdëki dÜ$ffidnliktandoIaYl biri

digerini en küçük unsuruna kederdü:;;man olerekgönJr).

künlük Günlük bic mesele.
kûnlûk.

kün/ük yçm:Günlükeernek. Ancak bu az kullarulan bic ifadedir.

kün"'g. Cartye.

k ûp. Kûp.

küpe . Kupe.
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ka rent

kûpe,

küpe yanq: Zimil giysi.

k üpldt .

ol tonküpidi: 0, glysiyi(kuma~ iki kat Y3PlP arasoapernuk koyerek) oen.
küplr,küp/mek.

k ûpig . Arasma parnuk ya da benzer bir malzeme koyulan iki kat kumastan dikilen

herhangt bir sey.

küpildi.

Qntg Wnt kupildi: Onun giysisi (kuma:;; iki kat yaplhp aresoa pamuk koyularak)dikildi.

küplar, küpilmek. l

k üpisdi .
olmanga tonküpi~di: 0, bana giysiyi (kum~ iki kat veoo eresna pamuk koyarak) dikmekte

yerom etti. Bu iste rekabet etmeyi artlatmak için de bu sözcük kullamhr.

küpi~ûr , küpi}mck.

küpitti
oJ Wmn küpitti: 0, glysinin(kulTla$I iki kat yapiperasne pamuk koyarak) dikilmesiniernretti.

küpitûr, küpitmck.

kür.

kur er:Sogukkanll, yürekli, sersërrez adam Su atasözunde de gecer.

kimkür bolsakuwczbolur: Her kimyiirekli ve sertse, maÇjrur oer.

Su dortlukte de kullamlir,

erti~ SUWIyçmiM Erns nehrininYçmt'k'leri

sltgap tutdrbi1Cki S!vad~a r bi1ekleri

hürmet amg yürchj Pekonlannyürekleri

kc1gc1imet irki$ûr Bizim czenrrce gelmek iÇin topla~lyortar

kûrêdi.

qul uurëdi: Köle lba~b biri de obbilirl kaçtJ

kürer, küremek.

küresdi.
01 manga qarkürqdi: 0 , benekar lba~ka bir sev de olabihr] küremekte varcm etti. Bu tere

rekabet ermeyt artlatmak için de bu sözcuk kullamhr.

kürqûr , hüre$mek.

k ürent.

01 Qmg quhn kürettj: 0, onun kölesini kaçmaya zortedi

kuretûr, küretmek
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kürgek

k ürgek. Saridal kuregi: topragi kazmaya veya kar kürem eyc yarayan her tÜT kürek.

kürtdt .

at kündi:At Öl1ayaklanyla topragl eseied; 01 qdngkündi: 0, kar kûredi.

künr, kanmek.

kürin. Icinde kavun, hryar ve benzeri seyler tasman sepet .

kûritti.

01 angar qärkaritti: 0, onukar I ba~ka biT~ey de olabilir] kurerneye zortao.

küritur , kiidtmek.

kurk. Kurk.

kurkurn. Safran. Bu sozcuk Arapçaya uygundur; aira Araplat buna kurkum der.

Su d örtlüktc de kul laruhr ,

(Afrdsiyäb için bir rnethiye dile getiriyor)

bçglereun argurup Beyteratlannlmecalsizbrektr

qa,Jgu am turgurup Kaygl onlanzay lfd~rdü

mengzi yt'l zi sarganp BenizJeri seem
kürküm angar türtültir sanki sesensûrülm~ gibi

kûrlendi.

hOk kürlendi :Gók gür1edi.

kürlrnür , kürlenmtk.

kürsd i.

yigit qaniga kürsdi :Delikem, gürbuz hae gelene kadar kanlandl ve enend.

Bunun k ök-anlarm " bir kabm çre konen bir $eyin,belli bir sare soera teseeek kadar büyumesi,

ksbarmas'tna ilisldndir . Öm egm bir hamurun içine iyi bir maya ekleyip bunu

kabr neredeysc dolduracak biçimde bir kaba kcyarsamz. belli bir süre geçtikten

som a bu hamur kabm kenarlanndan tasarak kadar kabaracakur.

kürser, kürsmëk (kürsemek [?J).

Bunun kókû "kibir1i veyürekli adam" anlammda kullamlan brr söz cûktûr [kür; soma

buna sonek gelir] , -sëdt sonekinin anlarru haliha zirda açiklanrmsnr [aynen alm

rrusur -çn] .

kürstr, kürmtk (kürstmtk [?J).

kürs ëk . Bir yernck adr. Dan taneleri suda ya da s üne keynanldi kran soma , ~zerleri 

ne yag konur ve b öylece yenir.

k ürt. Yay, katuçi ve degnek gtbt seylertn yepmunda kullam lan bir dag agaci.

kü rt kü rt .

al arpamläirt kürt y ëdi: At arpayi çetn çutur yedi. Hrya r ya da hiyara beneer seylen

kü tür kü tür yiyen bir kisiyi anlatmak için de bu sözcuk kullamlrr.
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küye

küsdi.
ol andm hüsdi: 0, onu gucendirdi.

biStr, hüsmeh (Oguz Iehçesf) .

k üsëdt.
01 am hónnchin hüsedi : 0, onuflla bulu~ma)ll erzuec. Herhangt btr :;ey arzulandlg,mda

vine bu sözcak kullamhr.

hü"er, hüsemeh. r
küsen . Kuça olarak da bilinen kentin bir dtg ér adr. Burast bir Uygur smmdir.

k üsesdt.
eren qamug «rwdr hüsesdi: Bütunadamlar zenginliklsteöäer- zenginlikleriyleövÜndüler.

- 'hüsesür, hüscsmeh.
kasn. Gögüs kalest (kaburga kemikleri).

kütü . ç atl.

kütürdi.
ol angarqäy hutürdi: 0, ona koyun [baska bir rw.yvan da olabilir] güttürdû.

hutün1r, huw.rmêh.

kûve ç.

hUveç YUgUn: Birçe~ at ~1~1.

k üvük.

havüh mu.s: Ertek kedi

k üvûk . gaman (Oguz lebcest).

küwendi.
oJ menig birJe hiiwendi: 0, benimleövündü.

hüwenur, hawenmeh.

k üwêa. Magrcr. kibirli kimse .

küwezlik. Kustahhk, sayglslzhk. Su dizelerde de kul lamlu,

çstip ala andngmgsawJanm qadlrma

neng quthuJup hüwezlih qllmp yana qutunna
Annenin eeteon sözünü~inde 6gütlerinigeri çevirrne

Zenginli~e ve ~l1Ya ula$tlglndaküstahllk yapma,kendine hakim ol ve haddinibil

küwlük. Kilden vaprlrrns ufak mtsketler: kurumadan önce veya kuruduktan soma

yuvarlanarak oynamr.

küwrüg. Kös.

k üwük.

küwük mus: Irkek kedi (çîgillehçesi).

k üye. Gave . Kece veya keçeye benzeyen ~eyleri yiyen böcek.
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küyêlêdt

kü y êlêdi .

er kidiz hayc/cdi: Adam (silkerek) keçeden [baska bir sevdcnde olablllrl güve leri aYlkladl.

haye/er, haye/rmeh

kûyme nd l.

er [~qa hiiymendi:Adam ~te kaYltslzdl ve meseleyle tam anlaffilyla ilgilenmedi.

hiiymenur, hüymenmch.

Bu s özcuk goçus meye maru z kahr ve bir degi~ik ses letim olarak kunryend i

denir.

küyü m küyû m .

01 huyiim kuyum /di n heçiirdi:0, tM" venden me~gu l gibi durarak öte venden kayltslZ kalarak

günü geçirdi

küz. Sonbahar.

küzeç. Testi, ibrik. Eu sózcuk he'nin (h) om'e (ç) donusmesi drsmda Arapçaya

uygundur

kûzeçlik (kûzeclig).

huzcçlih titig: Çórnlekyeo ëecek kil. Eu bie saht p olan kimseyi artlatmak için sózcc

gun g'li biçimi kullamlrr [küaeçltg] .

kneed t.

olyaylagJa hüztdi: 0, sonbahan yaylada geç irdi.

kiizer, hiizemek

kûzen . Kuçuk kuslan ya da bcnzerlcrini avlarnakta ku llamlan sicangtllerdcn bir

hayvan. bkz. kelêgü.

kû zerdi .

Mhuzerdi:Sonbahargeldi.

hazerür, hazermek.

küzgerdi.

öçJleg hüzgerdi :Mevsim seroe-e redöndü

küzgerur, hiizgermek.

k üz ûk. Bir doknma tezgahmda üst cozgülenn alt cözgolerdcn aynlmasuu seglayan

dcgumlcnmts iplikler. Aym zamanda süs!ü bir kumas ya da benzerlerini doku

yan kimseyi anlatmak için de bu sözcük kul laruhr

küzûkti .

yll küziil/ti:Mevsimsonbahara döndü.

huzühêr, küzuhmch.
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1

la . Bir tstn gerceklesugtnt ya da btntgmt açrkça be lirtmek içm OguzJar tarafmdan

kullamlan bir ûgec. Eylemlerin sonrasma eklenir (Ogue lebcesf).

ol bard, la. 0 , gtti (ve bIJ~ teyit edildi); ol kt/di la:0 gekj (ve bu~ teyit edi ldi). Bu·

rada, dinleyen kisinin söz konusu eylerni yalanlamasi durumuna ka rsi onun

olaylann olus seyr ini btlmedtgt ve olaym tam olarak b öyle gerçeklt~$ligini vur

gulama tslevt de yerinc genri lir. Diger Tûrkla bu nu kull anmaz .

l äçin . Sahm: ytnIe\ bir kus. Savasta oesarer gosteren bir adam da la,," diye
ad landmhr .

l àgun . Tahi l ölçmekre ku llamlan ölcek gibi içi oyulrn us olan bir sey: sü t, ayran ve

benzen seyler lçerken kull amhr .

l äw. Müh ör rnumu.

lç:;;. Sernok (Çtgtl lehçesi) . In aym zamancla balgara demcktir.

lçs aqtl: Sümûk ya da balgamakb .

- h qm/-likin. "lle" anlanuna gelen iki tlgec . ldm (I) bazen rt'rli lsöecuga yuva rlak

unlulu (0, Ó, u, a) okuma] bazen kt's rt"1i [Arapçada I, i okutan iml okunur. Bazr

baglamla rda bunlar I-ile- anlarrnna gelen Arapee bir ilgeç c lan] baglann kurucu

nitelikteki ba'ya [yermc göre be] tekabü l eder.

biligin uiugiuqqa tt'gdirn: BageWe~~.

t'dgultlkUn ktl,isizligin kdmt' : HayrIa gel,~ gelme. Kók-biçrmleri kafhdl[ (q), an

cak kt'fli (h ) vc imcllt"nîn [iki ses arasmdan, 3511 sesle re dahil edilemeyccek bir

ses ekenmal söz konusu oldugu sözcûklerde bu haf(q), hefle (h)-yukanda acik
ladrgun grbt- yer dcgtsurmtsnr. Eger eki alan s ózcü g ün ortast ref'liyse [sözcü

gu yuvar lak unlulu (0, Ó, 11 , ii) okumaj Idm 0), rt'['ti olur; eger ortasmda htsTe
[Arapçada I . i okutan tm] varsa ya da bir unlü yoksa ldmW htsrt'li olur.

lttu . Sehr iyeler su, buz ya da kar gibi seylerle sogurulur. Soma bunun içerisine
cesntler konu r, sennlettct bir yiyecek olarak yen ir .

Ilyu Kurudugu zama n sen kil haline gelen çamur.

Hmk en . Sari enk.
loxt äy. Ûzerin de sart pu llar c lan kimuzi ren kte susl u bir Çin kumasr.

lu çnut . Bugdav ve bugdaya benzer seylenn temizlenmesine vard im enne. Köylaler

birbirlertne k öle ya da hayvan yollayara k ba rman d óvme tstnde yardrmlasu.

(Kençëk lebces û - [belki de bu sözcûk kóçnat diye yanhr. zira köçût sözcagu

"et " anlamma gelir -cnl.
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m

- ma . Buyrum kipi ndekt eylemlere gelen ve olumsuzluk bildiren bir ilgcç.

ql1: yap - qllma: yapma. Bu yahn ya da raremts olsun bûtûn eylemsel gövdelere

olumsuzluk anlarm vermek için geçerli olan kurald ir.

ma. "Al" anlarmru gelen bir ilgeç.

ma: AI, ste . dij (a) yenne ha'yla (h) s öylenerek mah biçiminde de kullamhr;

uplc [Arapçada] ebriye ya da hebriye ("ince een") veya eraqa ya da heraqa Ç'oók

mek") dendtgt gtbt.

ma. Oglak ve kuzu sesinin bir yanSIU13S1. Bu sözcûk Za'r·Rumma'mn [Emevi devri

oio büyük sairlerinden hiri, eski sür gelenegint sadakatle devam eturmtsur

dogumu tahmini 696, ölürnü 735 yibdir -cnl su dizesinde de ge çer ve Arapçaya

uygundur: bismi'l-md'i mebgûmu ("masózûylemeier"),

m äh . "ls te: al" anlamma gelen bir tlgec; bir scy verildtgt zaman söylentr.

malguna . bkz . bulguna .

mamu. Gerdek gecesi gelinle birlikte yollana n kadm. Bu, ozgün dile ait bir sözcük

degtldir

man qrsläg. Oguz ülkesinde bir yer ad r.

màn kendoEskiden Ká~gar yakmlannda olan bir kentin adr; stmdi harap durumda

di r.
m än .

mány~!lg qoy: Dórtya~nl çeçen koyun. Koyun dismda bir hayvan için kullamlmaz.

mançu . Bir zanaatkära verflen ncret. Baska bir ücreu artlatmak için kullamlmaz.

mançuq. Heybe , torba gibi at eyennc takilan he rhangt bir sey

mançuqlandr .

er t önm mançuqlarull: Adam giysisini heybeve koydu ve onu eyerininereesoe aso.

mançuqlanur, mançuqlanmdq.

mandär . Agaçlara sanlan ve onlann kurumasma neden olan bir bitkirtin adi 

sarrnas ik (Oguz lehçesi) .

ma ndarlandt .

Ylgáç mandarlandl: A.;)aç sermesueoo.

mandar/anur, mandarlanmaq.

mand!.

erruium mandz: Adam silah ku~ndl.

erötmen sirnene mandz: Adam, ekmegi sirkeye bandt. Herhangt bir seytn, baska bi r
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mayaq

~ye baruhp yenmesint artlatmak için de bu sózc uk kullaruhr.

mandr, manmdq.

m andm. Gelinlc ga veytn geel' bir araya getirild igi ve insanlarm on larm

baslanndan asagr para amgr yerin adr {Çtglllehçesf) .

mand u . Bir tûr Tûrk si rkesi. Bir kape uzüm sirast konup mayalenana kada r

beklenir, daha soma ûzenne sek sarap dökülür, bu ka nsim bir geel' bekleulir ve

sirke elde edihr. Bu, sirkelenn en güzelidi r.

mandu rdr .

ol manga ql"ç mandurd,: 0, baoa Iahç ktz,;aOOrci.

ol manga etmehig yàgqa mandurdl:0 , bere ekiTleQi(a~a benortn.

mandurur, mandurmdq.

mangrrd r.

oletmêkigydgqa mangirdl: 0, ek.megi yao}a bandlrayazdl, dolldrayazdl. Baska seyler için

de kull amhr.

manglrdr, manglfmdq

mangtg. Adun.

anlg ma ng lgl klJr:Qnun acirn M bale

mamldr.

ermth sjrktke mamldl: 9:meIcsi1<eye I~k:a bil l'qC de oIabilirl banb.

mamlul', mamlmdq.

ma ngrädl.

er marîgrckfJ: Adam [~ka birt de olabïhr]bagll'dl.

mangrar, mangrdmdq.

marîgraul.

01am mangraltJ: 0, onu baQlrttl.

mangratur, mangratmdq.

mam . Karanhk geel' .

ma räz. Üeretle cebsan kimse: irgar (Argu ve Yagma lehçe lcrf). Xlyar-maraz da demr .

maseç.

masl( uzum : Kara llzi.m.

mal. "Öyle, onun gtbt" anlamma gelen bir rlgec.

andag mat: 0, óyle.

maya q . Drskr: özellikle deve ga brest anlammda ku llamhr. Daha soma bu anlam

qoy mayaql: lroyUl g(bresi olarak gentslemtsnr. "At r,jbesf' tse yalnuca yundaq bi

çiminde ad landmhr. Su atasózû nde de geçer,

rewe bediik trse mayaqJ bediik ermcs: Deve bOyûktür, ercek ~io;) bOyOk deQildir. Bu ata-
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maygaq

sözc . kendinde buyukluk g ören kimse için sóylenir .~ sent! yalW"lda kOOS

t:Uu1dugun adan"\a Y{I'<'~.~ demeknr .

maygaq . Paytek krmse: çatal ttrnakh c lmayip, top ttrnakh olan hayvanlann raylen

ktsa olanlan.

mayrl.

mayrl yçmi$: 0IgJn ~ ya <la büyük kavtJn go çürümeye y~ ve yurTll~~

meyvelerin tümüne verilen ad.

mayrldr .

qdgûn maYllàl: (SUlu, taze) kavun yumu~. Bu, kavunun asin olgunlasmasi

dururnedur . Baska meyveler için de kullamh r.

maYJlur. may/lmàq.

maYI~(h (yamasdi).

a yçrkc maY/$l::IJ: Adam ~1<i.9J nedeniyIe yere y~.

maYl$Ûr. ma)'l$mdq. Bu sözcak. adama brr i~i yapmasmm emred tldfgi ve onun

reddetngt durum u anlanr. yama~d l bir degisik seslenmd tr: maYl~d l göcusmeye

maruz kalrmsur.

mej ek.

il mtjehi: It pisfqi - Hei eklemlerne noktast arasmdaki ze'yle vI.
mekkeh. Çinden geurilen bir mu rekke p; TUrk kitaplan bu mü rekke pJe yazrhr . kef

(h) katme rlenmis, ha (h) özgun sózcükteki (mekke (?)] d i/Ie (a) yer degisumus

tiro

mel dek.

meldeR nt ng: Tlpkl tiiyle ri dökUlmû~ coserorçen gibikeçeesrns herhangi bi"~ .

merrie . Harman doverke n ortada bulun an ve dtger öküaler tn etrafmda dondüklen
okur.

men . "Ben" anlarmna gelen blr ügcc (H u k lchcelennde).

mende. "Bende. benim yammda" anlarmna gelen b ir ilgeç.,
meng. KU$ yemi. Su atasozunde de gecer,

q~ lUzaqqa melig uçun dmur: Ku? yemiçtJ t:uzaQa oöser. Bu atasózû, yryecek ararken

basma k óru brr ~y gelen ki~se için kullamhr.

meng. Yûzdeki ben.

Su d ön l ükre de kullaruhr ,

b(ring manga slrJtiye 8<m bt s6z~.

menglig qara ru::ql)'a Ey befj esrer

ydwin tu/ar kir.::kiyt çebi, gözIefi büyûIeyici

mungum menig biJinge Bilesin Id(~n) ec çekefim
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Ardlsre gidip kovëlëdr

Onu tuzeqa di.i$Ürmek için klsbrdl

Saçlrll tamamen yoldular

Adamlar (çakallar gibi)çevresine~tû

merigdëdt .
ol amgsaçm mengdedi:0, onun saçuu yoldu.

mengdër, mengdtmtk Su dörtlükre de kullamhr,

UQU banp sOlîgdadl

tegre Iurup angdlcl l

saçm qlra mengde-di

arjulayu er cwdr

merigll ëdi

merigdesdt.
çkki urägut mengdesdi: Iki kaöm birbil1emn tüyIerri aldIlar Bu, eylemtn kar~J1lkhhg,lm

gösterir (mufa'ale).

mengdq ur, mengde~mtk.

meng d ett i

ol amg saçmmengdetli: 0, anunseçrs yoldurttu

mengdeiuT, mengdetmek.
meriggü . "Sonsuz (halid _ ólümsüz}" olan bir ~ey , aym zamanda "sonsuzluk (hulad

_ö!i.imsüzlük)." Bu sózcûk hem ad , hem de eylemlik olarak kullamhr.

menggti ajun: Olumsuzluk älemi (dar'ül-hulud). Su dizelerde de ku llamhr.

(Zamaf"ll anlatlyor)

tugup taql qalmadl mengga eren

ajun küni yulduz' tUIÇl IUgar

DoganhiÇ kimsesonsuzadekya~mad l

(Ancak) dunversn güne;;i ve YlldlZI her zamanocc er

mengHedi

er menglItdi: Adam beyin yedi.

Eu kök-anlamdlr. Daha soma konusma dilinde bu s özcck Arapee taba leb: ("Mü~

delerolsunse-et") tîadesme tekabûl eden bir an lam kazannusnr. Bu ku llammm ne

deni birinin iyi\igi için bir koyu nun kesilmesi vc hayvanm en degcrb orgam

olan bey ni bu kistyc sunarak onun onurlandmlmasldn. Sonralan hu ifade lcz

zeui viycceklere sahip olan herkes için kullamlan bir kahp olmustur. Su dort

lukte de kullamhr,

(Birorduvu tozqcne uçreten bir ederrv anlatlyor)

cm y~tip SfillgUltdi Onsyetisp süngüledi

basm yandru yarigïládi Eski yara51nl yenideneçu
eren háYllP müngl1ëdi Adaniar kazandlklannimetlerinteoru çlkart:1:l

mug alpmqlra hagJ! Dûsrnen yigitlerini bogarak öldûrdû
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m~rfgiz . Beniz. lnsanm rengi.

qd mengizlig: ~ berizfi . Bu çogu kez yanagm kumurbguu anlatmak tçin

kullaruhr.
men~gizlendi .

hi~! mengiz1end!:K~nin yüzügüzeI~.

mengiZlerll'lr. mengizlenmtk .

m~rfgl~tti .

à qdzrg meng/ellt 0 , kaZI l~ka bil" hayvam da olabihr] yet'lietti - Kaza~ bir hayvana dI

olabihr] tane topIattJ.

menglctûr, meng/etmek.

meng zedi .

blr ningbrrne mengztdi:Bir~~ b4r seçe cerceo.

mengzir, mengzimik.

me rfgzetti .

olbirnbtgnibirke meng.zelfi:0, t*~ tw~ benzetti .

mengzclur, mengwmtk.
merdek. AYl yavrusu; adJg merdek! de denir. Baai Tark/er, to/%uz merdeki: meme

emen oornuz ifadesini de kullamr.

mmdatu . lpekten yaprlnus ge lgelik. cibinlik ya da çadrr.

rmng üy. Kagn yapisnrmakta kullamlan bi r tûr hamur. lyî yapl~mast lçin su konup

kaynaularak tyice koyulasunhr.

mtn~gär (mlrfgar), Pmar (Oguz lehces ü.

ming. Bin saYISI

Su atasözünde de geçer,

blrin blrin ming bolar, tama tama kol bolar: Birer ore- b4n olur, damlayadamlaya göIoo r. Bu

atasózû , btrtne. az olsa bile bir ~yi kabulden çekinmemesini ögurlernek için

ku llamhr.

-mtz. Btz. mIm (m), be'den (b) donasmcsur: he (b) sözccgun basmda kullamhr.

biz bardlmrz:Bil 9ttik.
ke1dimiz: Bjzgeldik. Bu kural tüm adlarda ve eylemlerde gecerhdtr.

él tJmlZ: Bizimat mu.

monçuq . Aun boynuna takilan degerli tas , aslan peneest . rnuska gibi seyler .

monçuq. Boncuk. Sas için boyuna taktlau degerh taslar.

mcn çuqlandr.

qîz monçllqland! :KadeOetl~,gefdanhldarkazandi .

monçuqlanûr, monçuqlanmdq
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rn ünu

möngdi.

at mongdi: At ayaldann tcceieo 'Ie teere ettr.

mönger, möngmek.

- mu/-mö. Adlann ve eylernlertn somma gelen soru ekt.

hu af mu: Buat mI?; hu Il mu: Bukópelcrn?

bardmgmu : Gittin rri7; he:ldirig mil: Geldinmi?

Ban Oguzlar, OÇÜtlCI1 ki~i soru ekmde Turkladen aynhrlar; mlm'j (m) eesre'l t

lërapcad a I ya da i okuran im] okur ve \lav'l (û ), ye (0 yaparlar.

eX bardl mI: O, gitti 1TlI7 Eu aynm yalruzca eylemlerde gecerhdtr: adlara gelen ek

konusunda rürklale uz lasrrlar. l

buat senig mü: Buat senn rn?;hu ogul senig mij: BuÇOCl..ksennm7

muguzgaq. Balan sma ben zeven bir sinek (Argu lehcesf).

munda. "Burada" an lamma gelen bir i1geç [kalma durum u].

ol munda ol:0 , txreoe. Su dtzelerde de kullamhr,

emgeksizin turgu yoqmunda yamu

t</guluguk konnedipajun Ç/qdr

Emekçekmeksim [zahmete gimedenl buradadurfMk.)'Ok

BiriyilikgörTneden dünya bter gider perren geçer ve ööm gelir)

mu nd aru. lpekh kumaslarla süslenmts degen odasi.

mundr.

qan er mundl: Ya~ adam Ibaskabirt de obbili r] secrreeo.

mundr, munmdq.

munduz. Budala, saskin. Su atas ózûnde de geçer .

ncçe munduz crse ?~ e(lgii , neçe egri me yól eJgii: Nekeoer tcoee dil osa biryol~ iyidir,

ne l:adaregi de cee bi"yoI;,ö- -y~~ osa bie bu <iJrum çólde yahz oImaktan d.Yla

~,yoI e()i cee bie bi" yolda gitmek: çölde~ çezrreeten 00ha iyä, bir yoI m.rt1aI<d bir

neoere ul~r .

. munduz .

muruluz aqm:AnsIZIn bastJl'an sel.

munduz yoriga dt: Yorga yûrûyü~ten ba~ yü rüy~ bilmeyen at.

mu ngän .

mungan kiSi: EkY,bogaz, geveze kimse.

mungäq .

mungaq lUS;: Ba,bogaz, geveze erse

munu. "Iste orada" anla rmna gelen bir i1geç . Bu, qam:Nerede? sorusunun yatundrr.

münu . "Bu." Ózel olan brr seyt isaret etm ek için kullamhr.
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m unuq

munuq. bkz. azuq .

murig.

mung ldg : Yirrniya:;;di:;;i ; mung fäg ondi: Yirmi ves di'?i ÇlktJ.

mun'"'g . Stkmn . Su atas özünde de geçer,

eree mungteg'lT tdg sengirl"nge yçl teg'lT: Adama S1kmb de~er, daÇjln zirvesine yel oeqer. Eu

atas özü, npki dagm zirvesine vuran yel gibi insana sikmn gelebtlecegi. ancak

yel gidince dagm zirvesinin yerinde kalacagi anlamma geltr .

murig är (mungar) .

men muligar aydlm: Ben buna sóvledm. Bu, ûçûncû kismin g österme adihdrr
[yönelme durumu] .

muriglug.

munglug er:SIIQnbl1ecern.

murigqerd r.

01 am mungqardl: 0 , onu SlklntJya soktu.

mungqarur, mungqarmdq .

muriguqn.

er munguqtJ: Adam S1klntJya dûstû.

munguqdr, munguqmdq.

rnurç. Karab ibe r.

rnuy än . Sevap.

muyánlJq: Gelip geçenlerin su içmeleri içinyollarayapllml$beyret,

rnuyançrh q. Arabulu culuk; yansurma: iki kisiyt uzlasurm a.

sen muyançl1!q qû' sen tee arabuluculuk et . Kokü "sevep" anlarmna gelen muy än

s ózcugû dûr.

mük.

01 mak turdl: 0 , rükû eoer gibi belinibüke rek durdu.

rnûkim (mü kln). bkz. bûkûm

m ên. Hastalrk , kusur.

munsuz ki~i : seçen kimse. Su arasözünde de geçer,

yalnguq ogh munsuz bolmas: ÄdefnC.JÇjlukusursuzya da testense olrnez.

mü n . Çorba. Kësgarh Mahmüd der ki , ben Yagma ülkesind e "çorbaqetk" yerine mün
keldur de diklerini duydum , ancak onl ar sehnye geti rd iler, çûnku onlann

lehçe sinde bu sözcûk seh nyeyi tammlar .

mû ndi.

er dt mündi:Adam ets [baska bir scyede olabilir] bindi (at sürdü).

mûn ér, mÜnmek .

346



müngüz müngüz

mûnd ürd i.

olmangaal mundtirdi: 0 , beni ets lOO$k:a b'T $(ye de olabdul bildrd.

mündiinïr , m[mdÜrmtk.

m ünëd t.

ei tönug mtinf'di: 0 , gy.ri1~ dü ze/tmel( çil ~k:I bir ~ için de olabihr] u:,1<nlcb'l

eesn
miinir, münf'mih.

müneldi.

Uin münt:ldi: GiysintlIterkYIan kesö.

miind l1r, ml1nd mt k. \.

m ûnlèdi .

er miinltdi: Adam çote çti.

miin/i r, münlimt k.

münesdf.

ol menig birle mune$di:0, benimle ete bind.

munesär. munqmth .

m ün üldi .

at munwdi: At Iba~k:I bIT$(Y de olabihrl brid.

mtinulur, mfmiilmek.

mûrigesdi

olmenigbiT/( mting(~i: 0, benimle birlilcte ete ~ti - 0 , befim cri:ar'rda ete boo.

mungQur , mii rlgc~mth .

m ürigr ëdt.

ad mungrf'ai : Öküz bö<;jOrdü.

mtingrtr , müngrt mth.

mürfgre ui.

oltidm mûngrctti:0, öIl:üzübögjrttü.

ot q içni mûngretti: At~ te reereon fOkurdama sesiyle keynaroesrnsagladl .

ol emi ump mtingrclfi: 0, eoew oöveeeonu ökûz gibi bógUrtûp, inletti.

miingrenir, mû.ngrermt k.

mung uz. Her tûrlû hayvan boynuzu.

münguz mü n"güz. Bir çocuk oyununun adr. Çocuklnr rrmngm kiyisma diz cokerek

oruru r. bacaklarmm arasrna aktci ya$ kum doldurur ve soma elleriyle kuma vu
ru rlar. k lerinden biri (ebe) mur%Uz munguz: t:>oyr'tJz, boynuzl der ve çccu klar ne

mungûz: Neyin boynuzu? diye karsrhk ven rler. Soruyu so ran cocu k (ebe) boynuzlu

bavvanlan birer btrer saymaya baslar. çocuklar da bunu yinelcr . Ebc bu arada
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miufglizgek

deve ya da esek gtbt boynuzsuz brr hayvanm da adim söyler. çocuklardan biri

bu hayvanm ya da baska btr boynuzsuz hayvanm aduu s öylerse mnaga auur. Su

atasozund e de geçer,

susgen udqa lengr; munguz b{rmts: Tos -.uan öeüze ten boynuz ve rrrez. Bu atasözû,

halka k ötülok geti recek bir isyapmak isreyip de yapamayan kisiyi anlatmak için

ku llam hr.

mürig ûagëk. Ç31~ma nedeniyle elde olusan pûrûzlû doku; l1351T.

mûrigüz.lend'i .

qozJ mungu..:/cndi: l<u:nrul~çi:tI.
munguzlenur, munîUzlcnmtk.

m ûs. Disi kedi (Çtgdlehçesi). Oguz/a r buna çetûk der.
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h

n

nag . Timsah.

nag yrl ên . Ejderha.

nag YIh . Turk takvirninin oniki yrhndan biri. Bu kitabt yazdigunu [der Käsgarh

Mahmüd] alrrmsdokuz [469])'lh nag yrh'dir. '

na mïja. Zcvcentn krz kardesintri kocast; bacanak (Çtgtl leh çesi).

naru . "Yön" anlaran bir ilgeç.

naru bar: Bu yanagit.

ne. "Ne" anlamma gelen btr ilgeç.

nc tçr sen: Ne dersin?

ne Arapçadaki «0 sev ki, eceba öve rnl?" anlamma gelen md sözcugcne karsihk gelen

brr ilgeç.

neme eJgü hl}i ol: 0 , re iyi bir eoeror lbaska biri de olabfhr]; Me meyawuz neng 01 bu:Bu ne

kötü birsey.

neçe. "Kaç" anlamtna gelen bir tlgec.

neçe yarmaq b~rdinlr: Kaç para verdin? Aym zamanda soru eki olarakta kulla mhr.

ne ç ûk. "Niçin" anlarmna gelen bir ilgeç.

neçuk barding: Niçingittin? (Yabäqu lehçesi).

n ëg ü. bkz . nu .

nel ûk. neçuk'le aym artlama gelen btr tlgec: d tgcr Turkler bu s özcagc kullam r.

nem e. "Bilmem" anlarmna gelen bir tlgec.

neme ne qJ1dl: .Ne vepn bilmem.

~ nerîg . Nesne , sey.

buntngol: Bu nèdir?

~ nerîg. Mal ya da zenginlik

Su d ön lukte de kullaruhr,

hu/miSnengtg sewer sen Buldu~u n zenginligi seversin

aqnm angar sevingil Ona il~ki n ho~utJLK;)urrda tereddütJü ol (belkide seniterk eder)

barmIS nengig saqmma Kaybettis')inzenginlic)ineeesroen üzülme

azraq angar öküngil Birazakkederlen (çünkü keder onu sera geri getirmez)

nerek . "Ne gerek" anlarmnda kullamlan bir ilgeç.

hu sanga ncrtk: Bu, senin neyne gerek? Kök-biçimi ne kerèh'tir ; ban yazaçlar
düsmüstur.
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neteg

neteg. "NasJi" anlarruna gelen bir som adth.

n.eteg sen:Nasllsln?

mjd äg. Bilegitasr - iki eklemleme noktast arasmdaki ze'yle (j).

nom. Din .
lengri némr: A1lah'lndini -lserrc Ayru zamanda bunun drsmdakt dinler de nöm olarak

adlandmhr. Bu Çince bir sözcöktcr.

nû . ne : ne ? ilgecinin ycrine ku llamlan bir ilgeç .

nü tçr sen: Ne diyorsun? Bunun kók-biç imi nëgü'dur; söyleylstc yuvarlanmaktadu .
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0/0

Ö. Bir emnn yerine gertrtlmesmin reddedtld fgmt belinen ilgcc.
ob ob. Esek sendeledïgtnde kullarulan bir ilade. Bu, Araplann "katk" an lamma gelen

laan sözcugune benzer.

ób öb. Bir ~y hakkmda palavra aten. ancak bunu kan ulayamayan kistye söylcmr.

a ha . Kavim (Ogus Iehçesi) .

ob uz. Engebelt. boz uk arazt.

oy obta: 5arp Mali . "

obuzlug

öyobuzlug yçr:Arazisi sep dan ül<.e.

ocaq. Ocak.

oçaqlandr.

ew oçaqlandl: Eve ocak yapddl.

oçaqlanur.oçaq/anmdq.

oçaqhg

oçaq/rg ew: St oc:a}a Sit'4>dan ev.

oçaqhq

oçaqllq yçr: oceeyen.
QÇCUl'lq tifig: 0Cak yaplTW"lda WIMllacak: hef üni ki.

odga rdr.

olem kçdin orJgardl: Sir sce~kten soera 0!1U teno.

odgarur,odgannäq.

odg uc . Yanan odun parçasl.

odgurd t .

olmLn;odgurdl:0 , beni uyandlrdl.

odgurur, odgurmdq [bkz. olxum].

cdug.

odug a: Uyri (U)UT1ilYifl) adam.

odug kOngûllüg er: lJyantk kalpliadam-~ eoem.
od ugluq . Uyamkhk ya da bilinçlilik.

od undr

er odundl :Adam uykuöën uyandl .

odnur,oJun maq.
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ogar

Su donlakte de kullamhr,

amdl ûam odundl ~mdi (d~man) uyl<usuooan uyandl

h~din Itüm 6kundi sooecce~ oIciJ

~l bolgcl11igtJldi (ÇûnkU)~ yaprMyI eogellem~

andag erig kim utdr Böy!e bil'adam kim et eoer (benim~mda?)

oga r.

ogar at Alnlnda beyazbir jeke een at .

Bu sözcak hem artlam hem ses olarak Arapcaya uygundur : ancak Arapçasmda

!agarr -cnl elij, jetha'\t \Arapçada a ya da e okutan usrcn itui ], Te rkeesinde

zemme'Itd tr [Arapçada 0, 0 , u, ti okutan ötre tmtl .

ogtd r. bkz. oqtdi

ogla Gene erkek (Argu lehcesi).

og l ägu . Bolluk içinde bayamcs ya da buna ahsrms kimse, Nitekiru Qätun'lara

\prensesle r) og/dgu qdtûn demr .

ogl äq. Oglak.

Su atas özunde de geçer,

ogldqyiliksi::. oglanbiligsiz: C'lQ<lKta (kem'ldemde) ü: <:*nad9 gil:li. teoeete de ~)d<ta.

ogh . Yabani havuç. K~gar kenti yakmlannda yensen. beyaz ve tath bir havuç.

ogr äq. qara y'ga, admdaki bir smrr bolgesinde tkamet eden bir Hu k kavrr u.

ograqland r

er ograqlandl: Adam Ogr àq giysileri giydi.

ograq/anur, ograqlanmdq.

ogn. Hirsrz.

ogn .

bu neng amg ogn ol: au resne oncl<I1~. Bunun k ók-b jçimi logml gayn'mn (g)

eesre'hstd tr [Arapçada I, i okutan im] , ancak ses desmest yasanrmsur; npki

l ërapcadal ibi/'in ib! C'oeve'e") , tlzÜn'ün ilzn ("kulakM

) olmast gtbi.

ogrtl ädi .

ol neng ogrl/adl: 0 ,nesoeyiÇa!dI. Haik hunu re'ye (r) unlû [bu söacükte IJ eklemeksï

zin scyler [ogurlädr - bkz. uguel ädr], bu haral t bir kullar umdrr.

ognlar. ogrf1amaq.

ogrug.

ogrug sllnguhi: Boyundaki ik armx .

ogrug. Vadinin krvnrm.

ogru g.

Idg ogrtIgi : Oagn kenan,sMiçmtlSl.
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oguz

ogrc ldr.

sungtih ogruJdl: Ken'igin ekIem ~erleilK1enayr*nasl.

ogrulur, ogrulmaq.

Su dörtl ükre de kullamhr,

Çfazie~iRSlndaki~aNatrp-~Yaz.
~a~

ba/Çlqballqyogrulû r I(] ve çarrur y.Q!IIr

pgay yawuz: yrgnlur lavalIlyoksU iki blJdCim~ ye-e çöker

emgehleri ogrulur ~ 'iiddeti nedeniyle)~ birt.JiMOen aynIr

O{lguç bik ewri~r Bi"etesparçasry1d keOOrl avutu

ogrusu ..

à manga süngûh Ogru~l l: 0 bere kemigi llYlrmakta yard1 m etti. Bu iste çekismeyi

an latmak için de bu sözcûk kullaruhr.

ogrusur, ogru~mdq.

ogu1. Ogul.

Bir k~i kendi oglu olmayan bit cocego da bu sektlde cagirabfbr.

buogu! nc t~ r: Buçocukne der?

Bunun cogulu og/an'du - ancak bu kullarurn ku rala aykmdrr: kurala gore cogul

halt ogulldr olma hyd t. npki "erkekle r" anlam mda eren sözcügunun kullarulmasi

gibi; ancak her iki kullamma da logldR. ogul1är] rastlanmaktadrr [daha sonralan

oglan \,e eren sózcukleri rekil olarak da kullamlmaya baslan rmsn r -çn].

ogu lçuq. Kadinm rah mi.

ogulmuq Fasulyemn etrafma sanldigr, destekleyici duz çubuk. sm k.

ogu rdr.

er sünuh ogurdl :Adam kemi~i eëem yermden aYlrdl.

ogrur. ogurmäq

ogurl äd r. bkz. ugurlad r.

ogus . Boy.

ogusland r

er ogu~landl : Adam bir toplulugun perces oldu - adam akrabll sahibi ooo.

oguSIanur , ogu~anmaq.

oguslug.

oguslug er. Bi'" boya~ clan adarn.

oguz. Bir Tûrk kevmi; Tûrkmt n. Her birt hayvanlanna vurduklan ayïrt edic t bir

damgaya sahip yirmiiki koldan olusur. Bu kollar btrbirlerinm hayvan lanm hu

damgalarIa tarur lar.
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oguz

Bunlann sef qlmq'larrllr; bizim simdikt hakanlanrmz da bu ko ldandrr : hayvanla

rma vur duklan damga sudur:~

tk incisi qayrg'Ia rdir . Damgalan sudur: tVI
Üçuncusu bayundur'lardu . Damgalan sudur: E:i
Dördüncusu ewe'Ierdir . Bun lara yçwe de denir. Damgalan sudur: )!\
Besinetst 5algur'lard lr. Damgalan sud ur .~

Aluncist ahar' lardu. Damgalan sudur: 1
Yedincisi begtili'lerdir . Damgalan sudu r: ..!:::>:i.
Sekizincisi biigdüz'lerdir. Damgalan sudu r:~

Dokuzuncu su bayët'Iardtr. Damgalan sudur: IVt
Onuncusu yczgu'lerdir. Damgalen sudu r: ,{tI.L..

Onbirincis i eymcr'lerdtr. Damgast sudur:+
Onikincisi qara bölüh'lerrlir. Damgalart sud ur : c::::a~-
Onü çünc üsü alqa bä!iik'lerdir. Damgalan sudur:~

Ondördanc üsü igdir'lerdir. Damgalart sudur: 7-
Onbesmctst iiregir'lerd ir - yaregrr'de denir. Damgalen sudur: S~
Onaltmc tst tUtlrqa'larrllf. Damgalan sudur: V /\
Onyedincicisi alayondlug'larrllr. Damgelen sudur:~

~

Onsekizincis i foger'Ierdir-bazeo vav dcser . töger de nir. Damgalen sudur : IY
Ondokuzuncusu beçenek'lerdir [beçë nek] . Damgalan sudur : ..:::::.0 I
Yirmincisi çuvuidur'lardt r. Damgalan sudur: fR\
Yirmibirincisi çepni'lerd ir. Damgalan sud ur:~
Yirmiikincisi çaruqlug'lardtr [çaruq] . Bunlann sayila n azdrr ve damgelen be lli

degtld tr .
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ohç

Bu altkavimlerin hepsinin adrm (der Kasgsrb Mahmüd), herkesce mutlaka bilin

mest gerekt tgt için andnn . Bger hayvanlar birbtrtne kansrrsa , bu kollar kendi

sigulan m bu damgalar sayesinde tamrlar.

Bunlar ternel altkavimlerdir. Daha som a bu altkavirnler de ahkollara aynlmak

tadn , ancak anlaurm n kisahgi için bunlan dahil etnnyoru m. Bu ahkavimlerin

adlan , eski zamanla rda onlan var eden ku rueu atalann adlan ndan ahn rmsnr .

Soylan mn k ökenini onlara dayandmrlar ; npki Araplann &nf Sd1im
("'SaIi rno~Aar.-), &nll: HafeuG("Hatocao9lAar.-)demesi gibt.

ogual ädr.

olmen;oguzlddl:0, ber1 {)guz oIarak~ ve oRêwIa~ndird .,
ogu.z1är,oguzldrndq.

oguala ndr .

er oguzlandl:Adam Oguz 9Ysisi gydi .

oguzlanur, oguzlanmdq.

ol. "O..anlarmna gelen bir tlgec.

01andagaydi: 0 bö)'1e só)'1edi.

ol. "Su" anlamma geien bir tlgec.

ol er: ~~.

ol. Adlara ve eylemle re eklenen bir pe klsurme ilgeci.

ol menig Dglurn 01 :0, kesinlildeteren ogtumdur; ol ewke bannl~ ol: 0, kesOikle eve gitti.

old i.

et bl}lpoldl: r=.t pi$erek [me IimeoIdu_

Uzun sure kull amldrgr için eskiyen ve Ylpr.ma n bir giysiyi anlatmak için de hu
sózcük kullamhr.

01ur, 01mdq.

oldtdr .

at oJdîdl: At Ibaska bir llól)v.m ~ olabtlirl Msa.kaki . Insan yahnayak kaldigrnda da hu
söecuk kullamhr.

oldrr, oldimdq.

oldrum Sakarlanrms kimse.

olduq .

olduqat: NaIsu: at l~ bir hay>>;ln da olabilirl.

olgun . bkz. qayaq

olgutu. bkz. olxutu

oh ç . Cocuklara sevgi bildirmek için ku llarulan bir tlgec.

oil(lm: 5eVÇ1i1i~ (Qarluk tehcesn .
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olmdim

olmdun.

menbu f~ta almdim: Ben bu meseleden ve onun k;inçe~im skmtèardenusencm.

a1mur men, olmmaq.

olma. Kavanoz .

olturdr .

ol q iç içre et alturdl:0, ten ee rede etr pi~ird i. Bir giysinin ya da ben zer bi r seyin )'lP

ranmasrm anlatmak için de bu s özcûk kullamhr.

olturur,olturmaq.

olturdi .

01 er olturdl: 0 , adam lbaskabirt de olabilirJ oturdu.

olturur,oltunnäq. Su atasözünde de ge çer ,

batUn umlügqança qolsa olturur: Donu saglam oIan l"l<N sterse öyle ot urur. Bu atasózü,

kendi namuslulugundan emin olan kimse nin ona da ir dogacak sopheler nedemy

Je keygilanmayacegim belirtme k için kullamhr.

oluq .

oluqer: Dayanlkll, azimli adem.

oluq (olaq I?]). Agaç kütügünün içi oyularak yaprlrms herhangt b ir sey; öm egin

içinde sira sogutulan veya ha yvan sulamakta kul larulan yalak.

oluq .

oluq ton : 8;kimi:? ve YiPran1Tll? giysi. Yrprannus herhangt bir seyt artlatmak için oluq
sözcügü kullamhr.

oluq . Kûçûk kayik. Bunun kók-anlarru agac kcragünün içi oyularak yapilrrus

he rhan gi bi r seydir [oluq"].

olut .

alut er:Ye&,;kin;olgunluk evresinivasayan acem.

olxuttr (olgu tn) .

ol meni olxuw:0, ten oturttu .

alxutur, olxutmäq - Kók-blçimi gayn'la (g) olgutu'drr; nitek im bir eylem asla

hr'yla (x) gectslt yapilmaz. gayn'la yapt lrr - t tpki odgurdr: 0, onu uyandlrd(ve r04

gurde 0, anu doyurdu sözcûklennde oldugu gibi.

om.
er om boldl: Aderrun rnldesibozuldu - çok et vernekten mloest bulenen.

ön . On saY1S\

önu. Onu.

onunç.

onunçyarmäq: Onuncu para Ibaska bir sey deolabilir].
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opmdr

on"g.

ong r~: KoIay ~ . ongdy sözcagan ün kisalulrrus biçimidir.

ong
ong dig: 5a9 el {Çtgjl lehçest).

ongamuq.

ongdmuq er :~ elini kultanan acarn.

origd r.

barç.m bodûgI migdl:~~ ret'lÇj soldJ.

ongdr, ongmdq. orfguqll sözcagunan degtstk sesletimid ir.

OIÎgûjin. Çölde insaalara saldiran bit gulyabani . \.

on"guld l

sahel ongu!dl: H1Ista~.

i~ onguldl: (~) ~ yoIUM koyu lOJ.

onglur. ongulmaq.

origuqn.
eryûzionguqu:AdaIlWlYÛZÜ sCJzJ)d(j.

barçm onguqu: !!,;lemeli kuma~ [baska blr sey dl' olebihr] parlak~QlflI kaybetti.

onguqdr. onguqmdq.

origuqu.
amgyüzi onguqll: (HastalIkveya oeue- bt~ nedeniyIe) adallWl yûzO slJzUOJ.

bar,m onguqfl: ~meIi eurres parlakJlOIflI kayt>etti.

onguqdr. onguqmdq. Benzer brr durumun söz kouusu oldugu her seyt anlarmak

için bu sözcuk kullamlabtltr.

[Ana madde olarak bu sözcuk, sözlukte iki kez yer almak tadrr -çn].

op _Hannan d óvm ekte kullamlan ök üz (Argu lehçest).

öpd r

er sUW Opdl: Adam suyu lbaska biT $qi de olabrhr ] yutuverdi .

opdr, opmdq.

optdr .

olalll ki$idtn opidl: 0 ,cru haI<tan <jzled. Herhangt bir seyin baskasindan gialenme

sini anlatrnak için de hu sözcuk kullamhr.

oprr , opimdq

opmdr.

ol mtndin opmdt:0 , benden seaeoo.

opmur,opmmaq.
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opug än

opngän.

olerol DZin kisiden opltgdn:0,81~nl1k d arak kendini in$lInlllr"dan gizleyen bir eoerroc

0pIUI.

oIozin mendin OplW: 0 , kerdi ni benden gizledi. H erhangt bt r seyi gizlcmeyi veya sak

larnayt artlatmak için bu söacnk kullamhr.

opllur, opltmdq.

oprädr.

tOn opradl:Gysi [~ka bir scydcobbihr l yprcni .

opriJr, oprdmdq.

opraq.

oprdq ton: Paçavraya~giysi ya (ja tereertbt~y.

oprasu.

/öll 1ár oprasll: Giysile r lba$ka :;eyler de olabilirl eskl rne ye ba~adl.

oprasûr, Opra~mdq .

.)U atasöaande de geçer,

kerigt'sllg bi/lg adrqûr, kçnge~iz bi/lg oprCl$ûr:OgUtJu bilgimeyve verT, öo)itsUz biIgi YÇl"êJT

-~ 6gUtIeflebesIerdgi scece~ oses glnden gune~, ögutten uzak. dnUsa

gündeo g.Sle~ kötltye gider.

opratn.

oltomn opraHl:0 , gysisini I~ bir~ de olabilirJypratb.

opralLl r, opratmdq.

opn. Çu kur ya da oyuk.

opu . Üstubeç (isjldác).

oq. Ok.

oq. Evin kirisi. ew Oql dil dcn ir .

öq. Mirasta duse n pay.

angdr blröq regdi:Ora mirastanbi"pay~

oq

oqyddn:Kencisni ilsNwl UzerilesavlJ"~~.

oq _Bir mah bölasorken ya da topraklart paylasirken eektien kuradaki pay.

oq . Eylemlerin ardmdan gelen bir pektsurrne ilgeci.

bargil oq: Git:!!

oq . Duru rn anlata n ifadelere esltk eden bir ilgeç.

baya oqhddim: Tam (ja ~mdigeldim; amd! oq aydim: Tam (ja ~mdl söy\edim.

oqoOkcu.

OqÇI hondgerdi:Okçu oku dogruIttu.
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oqrasdr

oqldr .

01 mem oqrdl: 0 , teor çaglrdl.

er bUig oqfdl: Adamkitep okuou.

oqrr,oqrmäq.

oqtdr (ogjdi).

er oqfdl :Adam kustu. Og"idl da denir.

oqfr,oqrmäq.

oqtldr.

bitig oqlldl: Kitap okundu

oql1ur,oql1mäq.

oqmdr .

bitig oqmdl: Kita p ceurcu .

olbUig oqmdl: 0, kendinikrtepokuyorrnus gibigösterdi.

cçnur, oqmmdq - nun (n), lam'dan (l) degi~m~tir [hkz. oqrld r].

oqtsdt (oqist tl är) .

01ar bfrt;kindi birle oq1stilár: Onlarbirbirini çeöro.

oqlsiir, oql~maq .

ol menig birlc bi/ig oq l~dl : 0, kitap ckurrekonusuode teolme boy öc osto. Bu konuda yar

dtmlasrnayt anlatmak için de hu sözcûk kullamlir.

oqngän.
bubitig 01kiSini oqltgan: BuS1kllklabirioi onuokumak çin~Irtan bir kitapbr.

oqusädi .
olbitig Oql/Sadl: 0, kitablnokunrnus olmaara istedi. Biri baska birin i çagmnek tstedtgm

de de bu sözcük kullanthr.

oql/sar,oql/sdnuiq .

oqnn.
ol manga bi/ig Oqlttl: 0, bare keep [ba~k.a btr scy deolabiltr] okuttu.

oqltur, oqltmáq.
oqluq. Sadak; oklann içine kondugu krhf

oqrädr.

at oqrddr: At yemlenmek istedigi içinhornurdendt.

oqrdr, oqramdq.

oqrasdr .
yond qamugOqraSdl: Bütün atjar (yem yada beska birsevçin) homuröandr.

oqra~llr , oqrasmdq. Su do n lakte de kullamlrr ,
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oqtam

(Bahan anlatlyor)

asmatlpya~nadl

tumdn tarup tü~nedi

aJgzr qlSlr hiptedi

ögür allpoqra~ilr

$im;;ek çaktJ ve her yan aydlnlandl

PusortahQadaÇJlldl

Aygll1arve klSl"aklar (yakla~n bahann izlerinigbrerek) ki$nedi

(~ içinde) hOmurdanarak her ayglr kisraQlruallp bir çift oI~turdu

oqtam.

bfr oqtam yçr: Bir ok aurn yer.

oqtasu.

ol amgbirle oqta.;; tl:0 ,onunla ok atma mosetekesre girdi. Kura çekmeyi anlatmak için
de bu sözcük kullamhr.

oqta~ur, oqta~mdq .

oqtatn.

beg am oqtcm: Bey ona ok ettso.

oqtatur,oqtatmdq.

oqut . Bir yemege kaalmaya ya da beyin hu zuruna çikmaya dair daver veya cagn.

ör.

ör at : Rengiparlak kirmlzl~ kahverengi ile kcyusanaresocao lanat .

orarig . Ram ûlkesi yakmlannda bir yer adt. Ram ülkesiyle kars üasnnl drgmda ku
zeyde yer alir . Aclm daha dog ru kullamm biçimi vararig'dir.

ördr.

olot ördl : 0 , ot biçti . Bi r tar layi ya da baska b i l- seyi biçmeyi anlatmak i çi n de hu
s özcük kullamhr.

örd r, örmaq .

ordu . Bir hakanm ikametgähi lsarayrl. Nitekim Kd~gar kentine ordu hencl: Hakarrnn

lkametgahlnln OlduquKent denir.

ordu . Baldsdgün yakmlannda bir ikamctgäh. Buradan hareketle Balàsdgiln kentine

QilZ ordu denir.

ordu .

ordu ba~l: l-lakër un kalacaQI yen, yataQlnl dOzenleyen, derleven toplayan kimse (jerra~ ).

ord u . Bir hayvamn yeralnndaki yuvasr: siçanm kovugu, gelincigin deltgi gtbt .

ordu .

ordu tal: I-lamamotu [t ûy dókûcû bir madde nin yepermca kullanll~rllki degis ik seslet im

den biri ldtgen için bkz . ard ütäl].

ordû landi.

b{gblryçrig ordülandl: Bey bir yen kssel ikametgahl olarak zapt etti .

ordalanur, ordalanmaq.
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o rtu

crgäq. Orek.

on qlql. Uguhu ve bagns cagns

on . Haykms. Su atas özunde de geçer ,

on qopsa ogu~ aql~r. yagr kr/scimrem IÇpri$ur. Yardm isteyen br~)U::seIse (bu yara.

m Sàl}amak i; in) boY bir araya gebr,bf"~ sökUn etse (00l.flla sav~ Q"I) ülkedeKi bÜ·

tün tereer toperterw. Bu atasözü binne akrabalanyla birlik O\1"IL15 tm ögürlemek için

kullamhr.

ort l ädr .

er orflddl : Adam baglrdl.

ort/ar, ortfdmc:lq .

or tl ädr .

er Oriladl: Adam ke ndiyle övaroo ve bu böbür1enme de ~nYII koçtJ.

orfldr ,orffdmdq.

Su d önlnk te de kullarulrr,

(saldl~1 birsav~~ anlatryor)

öZin ogniip orlldm Kbive óvûngerdve~g.ruIa~

yonp Wig qartlddl Yeriil1lO<ql6lçerekgeid

al1g hem ~ip ortladl AtJnI mahmuz1adl ve ba{Jlrmaya~I

uwut ~lup tOpû agd! Utanç Çinde (gen dóndJ) tepeyi tJlTl"IoYIdI (ve tlö}iece lJZ<'~)

crtlas u . bkz. orlasdr.

orlasdr.

bödunqamug or',*,,: HalIctN1 bi"~ yljksek:i.

orla$ûr, orla$mdq. Kök-biçimi c rtlasn'dr r.

orn ädrm .

mln bu yçrdr: ornddsm: Benbu yere~.

omddl Fli ng : Hesne t* yere~trldi ve orada sabitçe dxdu.

kilnomddl: Günes battr.

omdr, orndmdq.

om atu rn.

men ni'ng crnctnm: Ben, 0 ~yi yerine kovdum.

ornatur men, ornatmdq.

ortu . Herha ngt btr seymortasi.

orlu er: Orta Y"'illeoern.

ew ortüsz: E:Yi'"l ortasI.

kUn crrus: Ogle valct:i (Çtgtl lehçesi) .
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ortüládr

ortülädi.

er ydsm or tillad!: Adam orta y~llydl .

ortalar,ortilldmaq.

ortuq. Ortak. Su atasözünde de geçer,

onuq (rden artuqalmds: Ortek, ortaglndan (kèrm bólusûmûnce) fazlallk almaz. Bu atasözü,

btrtne adaletli olmasim ogutlemek için kullamhr.

öru . Bugdey. selgam ve buna benzcr seylen saklaraak için kaztlan çukur.

oruldr .

tang orvuu: I;:kin biçildi

Su dortlukte de kullarulir,

(Bkseves anlatJyor)

qarvl çuvaç quru!dJ

tagum tikip urnldl

silsi anmoruldl

qanç-oqqaçar 01 tuWr

Han çadm kuruldugunda lTürklcrirt hakanlanna ózçûipekten

yapdffil~ bir çadlr; bunun albnda hakanlar yaz 51Cilglnda gölgeye

kavu~r, kl~ n yagmurdan ve kardan korunur --<;n]

Tugum dikilip sevas oevuaençallndlglnda

Düsmen askeri ekin gibi biç~di

~imdi coem en yiJcesi benden naSiI kaçabilir

ft-

orum.

brr orum ot; Bir t utam ot .

orut .

orutot: Bir ydllk kunsn us ot.

0 5a1.

osd! hi~i: Savsek, ózen g6ste rmeyen kimse.

os ëyuq .

osayuq er: Ihmalkèr adam.

osrigardr .

er osngard/: Adam aniden çah~maY1 biraktr ve oturdu.

osngariir,osngarmaq.

osnamm.

menangar csnennn : Ben onu a na benzettim - oren 0 okluqunuserom

osnatur,osnatmaq.

osruq. Osuruk.

osrusdi .

olarçkkiosrn;;dr 0 ikisiosuruk yan;;l:JrdJ.

osru~ur , osru~mdq .
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oraldr

osug_Bir seytn baska bir seye uygun olmasr.

bu I~ vsgz mundag:BIJlu izleyen$eYtxoa uygund~.

osurdr.

er osurd/: Adam osurdu.

osrur,osumuîq.

os uegän.

bu er olosurgan: Buecem çoeosurur. t

os . "B öyle , hu biçimde'' anlamma gelen bir ilgeç.

05mundag qil: SU biçimde yap.

os . "Simd i" anlamma gelen bir tlgec. \.

0$ hddukum bu: $imdi geldm.

os os. Ökaza su tcmeye tesvtk etmek için çikanlan ses.

o t . Bitki .

otändi: Bitlcigel~ti ,

or. Her tUTkaba hayvan yemtr u. kuru otu anlat mak için ku tlamlan sózcük.

atqaor bÇrgil: Ab cese.

ot. llac.

or iç/Îm: Mal; içtim. Buradan hareketle -doktorMa OUlÇI demr .

ot. Zehir.

bç'g angdr ot~rdi : êeycoe zeor içi"di.

öt . AI~. SUarasöz ünde de geçer.

Ottçse agiz: kOymis: A~ oereee êll)Zyarrnaz. Bu atasöza sóyledigi bir sözden dola

yJ özur dileyen birt için sóyle nir.

o tá d r.

01tang oràdl: O,,ekinibudadl - bu, cccrerresriçingereksizyapraklam kesilmesi ererore qe
lir. Basaklann kesilmesi isini anlat mak tem de bu sózcû k kullarulabilir .

otä r,ofdmdq.

ot àdr .

ol ofung o!ddl: 0, odlXlU tl.ItJ.4turdu ve kendni etese sen. Bu art b ir sózcuktur; arcak

Yagma ve Yemëk lebcelertoe ainir.

cmçi angarot Olad, : Heldmonu ilaçIa~tirdi.

otdr, oldmdq (Oguz lehcest).

ota ldi.

tang otald,: llilin gerel<:siz yapraldan l<:es*jj - bükiye zarar veren herhangi bir bitkinin

curameyt onlemek için kesilrnesini artlatmak için de bu s ózcûk ku llaruhr .

ota!ur,ota!màq.
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otäg

otäg. Çadir.

orgardr .

olat otgarde 0, at! l~kJ. bir hayvaru daolabthr] otatn.

otgarur, otgarmaq.

ot lädr.

at otla,1I: At [baska bir hayvanda olabilirl ye mle beslendi.

otlar,otlàmàq.

ötlandl.

at atlandl: At oötnaa kosarke n etes gibiydi.

er ot!andl: Adam ölkeyle yanlp tutustu.

otlanur, ótlanmaq.

otlug

otlug tag: Çimenlik,ye~ill igi OOI dag.

ona. Herhangt btr seytn ortass - ya da kenarlan ohm herha ngt bir seyin ortas t. Bu,

ottu s özcügünün göçosmeye ugrerms biçimidir.

otran . Don; giysi. Bu söacügü Yagma ülkestnde isinim

otrug. Ada

otruldi .

saç otmldl: sec [baska bir seyde olabûtr] kesildi.

otmlur,otrul maq.

otrusdr .

01 manga hesmeotm~dl: 0, bere perçemi kesen enverom etti .

Herhangt bir seytn fazlahk olan kismmm kesilmesini anlat mak için bu sózcûk

kullamhr.

otru~ar, otru~maq.

ottua.

ottuzyarmäq: Otuz para laynl5aYlda baska bir ~y deolabilir]. Bu sózcûk "üç" anlamma ge

lecek biçimde de kullamlabihr. Sózcûk "otuz" anlamma gelse de, Yagma u lkesin

de, Kungüt'te, "áç [ki$i] içelim" anlamma geleeek biçimde orruz içelim dedik le rini

isittim. Bence anlanlmak tstenen sey her bin run üc tane tcugtdtr.

Su dönlükre de kullaruhr,

crruz içip qlqra!Jm Oç içiphaykJrahm

yoqär qopup sehrilim Ayaklanallm ve baglrahm

arslanlayu hohre/im Aslan gibikûkreyehm

qaçtl saqmçsewnelim Kaygl bizden uzakla~kça nese dol ëhrn

Baska bir gelenege göre ottuz içip qlqrahm, "herbirimizüçtane içelim"anlarmna gelir.
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tim i.

öyd i

0luOg. Odun.

olung luq. Odunluk.

oturdr.
ol saç u[urd l : 0 , sec (ya oe gi;r.;i yaoe benzee bi" ~) kesti.

urru r, uturmdq.

owrûg. -VaórWl kM'm;- -~ ken<Yl, siYri ÇIUItlSt- anlamma gelen ograg'un degisik sesle-

,
owrag. Boyundaki itk omur. Ûç anlama gelen bu sözcagc n [cwrü g], he r anlammda

daha dogru kullarurn . btr degisik sesletim olan cgr ëg'tu r.

ox äq. Kunnulmus kaytstlardan yaprlan meyve tuyu.

uxsmd t.

ol qtlml~ I~inga oxsmdl:0 , yapb)~ 00IaYl pqnar*. dJyó:J .

oxsmür, oxsmmdq.

ox säd rrn.
men aniox~dlm: Benonu teskn ettim ve ceseom. Aym zamanda sevecen bir bicim

de çocuguyla konusan bir anneyi anla tmak tdn de bu s öecuk kullamhr.

Su etasöaande de geçer.

saqdq biw, saqdl ox~ar: (Gizice) çeneyi eeser, sakaII ok$afken. Bu ata5ÖZU btr yandan

yaltaklamrken diger yandan gizIice erurika ceviren bir kimseyi anlatmak için

kullamhr.

brr ntng bl'rke oX~ilik Bir ~y, ba~ bir ~ye cenzeo.

al ux~ddl : At uyudu. Bu sözcük yalrnzca atlarla üg ilidi r ve baska bit sey t

anlanrken kullamlmaz (Yemëk. Yab äqu ve gocebele rtn cogunun lehçelerinde).

uX~àr , ux~amäq.

ox s äg. Bir seym benzeri ya da aym t ürden olam.

anzg ox~dgl: ore tereevenbiri.

oxs ägu. Oyuncak. Aym zamanda bu , kadmlar için kullamlan bir lakspur .

oxsatu .
01meni aUlma ox~attl : 0 , beni becerre benzetti .

ox~atur . ox~tmdq.

Oy. Dik yamaçh, derin vadi.

oy.

oy at: KûIrengindeat

öydr.

olqdgUJI óydl : 0 , kavunlIllbaska btr $e)'in deolabih rl îçini~.

6ydr.6ymdq.
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oygurdt

oygurdr .

ol mrni oygurd/: 0 , beoi uyanórd. ( Ii biçimin [odgurdr] degtsik seslenrm.

oygurur, oygurmaq.

oynagu .

oyndgu yçr: 0yI.Jl al<n - eljef'rre yen.
oyn äq .

oynaq t;ptr:~ kaCJn.

oyn ás. Evlilikdtsr olarak bir adamla sevtsen kadm .

oynatn.

olam oynattl: O,OCUl(belbi'~)~ izn verdi.

oyrta/ur, oynalmaq.

oyturd r.

olmanga qägUn oyrurdl: 0 , ceoek<mnJn l~k;a bir~ de oIabiliri içI'i ~ttJl"dl.

oy/urur, oyrurmdq.

oyuldr.

yçr ayu/dl: Zemin çöldi.i - toprak çe çöctü .

huW ayuldl: Y~r ned€ri)Ae çeu delro.

oylar, oyulmdq.

oyunOyun.
oyuq . Korkuluk ; yolu tsaret eden tas (Oguz: lehçesi). Su dtaele rde de kullamhr,

bardl erenqonuqhörapqutqa saqàr

qaldl yaW'llZ oyuq kén1pewniYlqilr

Konuk çöcrce onu ut;jursayan krrseler gitti

Geliye,bir korkuluk qörüoce (oou gelen bir konuk sanlp) çadlnfll toptevenkötèterkaldl

oyusdr .

olar çkhi qdgUn OYU~d l : 0 ikisi, kavunun i;ii bo$aItma koouseroa reketer ettiler. Bu i ste

yard imlasmayi artlatmak için de bu söecuk kullarubr.

oy~ur, oyu~rndq .

oza . Eski zamanlar.

OZd.q1bi/gt'ançaaymi~: [ski zamanlam bigesi~~~.

Su d ön lükte de kullaruhr,

-

crdiozaert'n/er

erdern bW Migtdg

aydl uktl$ ógUtltr

k6nglurn bolur angar sag

[ski zarn.:ri:rdlI~vee
Erden'W\ htmeti SÖl\ef d.!qCl ve bigiWlefeodieriydier

Oglitveren keIarnIët1 van!

Q"01 cnnak g6rij éI'IlOO
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ozu~dl

6zdl.
amg atJ ÖZdl: oon ec jet geçti. Kcsarken baska birini geçen bir insam anlatmak

ton de bu sözcûk kullaruur.

ózar,ozmaq.
oan gän .

bu er 01 alm oZltgdn: Bu,abnloeverrs öre geçirenedemor.

ozuq .
ozuqat Biryenstayada tereerroe ónde gidenat .

ozusdi.
01 menig birle at OZU~dl: 0, benirrse at yafl$lnda bo'li. . ÖIçü~. "At yafl$lnda bere yarcrn ettr'

dernek için de aym sözc ük kullamhr.

ozusür, ozusmdq.

367



ö/ö

ê ç . HlOÇ; intikam almak.

Su dizelerde de kullamhr,

&;hek qamug ~ningyal ngûq ûze oom lJl1 ...
edglllûkûg Ilga1\{Qdging bilt tt lim qJ!

$lnJ bilkj insanIam ntikam istegiti' &darm ûzeme)UdenrrÎ? bi"dacakgiö

Sat1ip oIch.,ogun tCrm gCJçle yapabild~n Io:adar iyflkY/lP

Burada anlaulmak istenen sudur: "Senki bir alaca<)n oesooen ko~yormu~ gibi ntikarnn

pesooen k~, 0 zaman yoIo:;t..Wa ve yabanc:liYa yapabilece9in kadar r,iik: yaparak coceo

eccn."

öcdt .

ö! Oçdi:A~ aIevisórd,j .

cming opktsi óçdi:Adarnn óflcesi geçti.

er ëm Ó{di: AdammsoluQu kesildi.

Oçtr, oçmth .

öçes. Behse girmek.

ol mening birle Oçe~: 0 , bel bi"kcnu üzerine berWnIe be-se gid.

öçe$Ç.i

ol menig birie ll(t $di: 0, beIi bi"se-oe I::let"me00y ä:;~.'

D{t~ü r, Ö{t~mtk.

öçrü sd i.

01 amg öpkt sin menig birlt 6Çru~: 0, 0l1Ul ófKesri y~rmakta bema varcrn etti . Aresin

alevmi söndc rmek için yardrrrt etmey t anlaunak için de bu sózcü k kullamhr.

ÓÇru~r . OçrU$mtk .

öçûkti .

er em Ó{ükli: (Sav~)adarTlln sesiloslld - (ûzemeSOl)Jksudól<ûldógUY3 (ja ~t1 bi" oe
oe aldl<)için) .»rnIn soIugu kesildi.

öçûnêr , óçü/anêk.

öçürdr.

ololugbçUrdi : o. etesrsöooöoö.
amg ópkisin cçurdi: OnulM:esi'iY~ .

ol aru !Imp /1'11 Oçl1rdi: 0, 0l'"IJ oöcereesoIuo:)SIu kesti.

oçr«r,oç«rmlk.
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öge

Su arasózunde de geçer,

ófug odgu.ç birle óçurmes: A~ aIe'.1e SÓl"ldinJmez. Bu, haik arasmdaki karmasa ,

benzer bir karrnasayla çózûlrnez, ancak bansin msasryla durulur anlarmna gelir.

öç üt . lnukam, öc alma arzusu. Bu sözc ügun kóku êc'rcr

öd. Zaman - ö ince okunur. Su atas özûnde de geçer,

àdlu:çtr ki~i ruymds, ya/ngüq ógh menggu qalmds:Zaman çeçer ve rseo bI.nJ fark etmez,

ädemoQIu sonsuzadek veserrez.

öd teg. laman

Su donlukte de kulla ruhr,

ödlcg qamug hewredi zerrentïsroençevseo \
adem ang sewledi (Ve) eroem z~Y1f1adl

}'U tJ(lg yawUZ fQ wradl ~n vegizlenm~ olan gîdefelo: güçlendi

erdem b{gi (e rti/tlr [rdemlerin beyi lAfrdsiyàb Hem] göçUPgit:ti9IlcIen beri

óg. Olgunluk çagma eti~m~ her hayvan bu sekilde adlandmhr.

Og al: Dórty~i bi"at.

og. Anlayts . Anlayish ve olgun. yasli kimselere venle n bir unvan olan agc [öge]

buradan gelir.

ogdi
01meni 6gdi: 0 , beni6vdU.

oglr, 6gmlk.

öge. Akrlh, olgun ve gormus gectrmts. halkin arasmdan bir adama veulen unvan.

Tegln'den bir derece asagrdadrr. Bu adm k ökent sudur: Zalkarncyn, Çin'e dek

ulasugmda. Türk hakani onunla savasmak içm tarnamen genç erkeklerden olu

$;1Il bir rnüfreze göndermts. Bunun üzerine Hakarnn venn "Sen onun ûzerine

genclert yolladin, ancak onl an n yamnda ya~l ûerlemts . saves mcydamn da dene

yim kazanrrus olgun bir adarn da olma hydt dc mts." ' Yaru bit öge mi?" de rnis

Hakan , "Evet" diye yanularrus vezir. Bunun ûzenne Hakan olgun bir adam yol

larrus. Mefreze. Zalkamey n'in öncu birliklerine saldimus ve onlan bozguna ug

ratmis. Turk/aden biri, Zulkarntyn'in askerle nnden binne bir kthç darbest vur

mus ve onun karmnda bir yank açmts . Öld ürülen adam beline btr para kesest

baglanusrms ve: darbeyle birlikte açtlan keseden, karmdan akan kanla kansarak

paralar d ökulmeye baslarr us. Enest sabah Turk askerlen kana bu lanrrus bu para

lan gorerek ne oldugunu merak etmtslcr. Ielerinden btrt hu a/wn qdn: atrI ve

eeo'drr dernis - ve c radakt ulu bir daga bu ad vertlmts . Bu dag Uygur e lkestrun

yakmlanndadu ve çevresinde göcebeler yasar. Zulkarneyn bu baskm uze rtne Ha

kan'la bans yapml~.

369



ögèl êdi

ögêl èd i.

ol aniogê!tdi: 0 , OM öge unvanl vero - yanionu bëlkm eresroe bi' ~fyapb.

ogllër, ogi /imell.

ögey.

agty ala: CNey baba. Benzer bir bromde i>gty ogul: i:NeyoguI ve Ogty qîz: iJvey kJz dl

de nir.

ögldi.

er bugdày ögldi:Adam bu9daYI Ibaska btr $(cri deolabthrlóqûttû.

ögj.r, ogimêk.
ögtsdt .

ol manga tang ógi~i: 0 , ceoebugdayI Ogût:meId.e yardmertr.

àgi~ur, ogi~mtk .

ögit. Tahilm ya da benzer seylenn ögutü lmest.

ögitçi. Ögc tuca.

ögits ëd t

ol/ang Ofjtsidi : 0 , t:WisiTl buQd<rJ'l6l)itmesn stee.

ögi!sir, ögitsemtk.

ögitti.

o rang agitli: 0, bugda)'l l~k<l bir $(cyi de olabiliI) 6gÜttü.

ögilûr . ögitml k.

öglend t.

aruq er aglendi: YCll'9Jfl adamciiend.

og/cnûr, óglenmtk.

Bir seyt önce anlamayip deha soma idrak eden b irini anlatmak için de bu sozcük

kullam hr. Bu soec ügen k ók-biçtnu Öglendi'di r .

èglend i.

aruq er öglrndi: BItXi"lêld3mÛZeffideló~ etn

Aym zamanda brr bebegtn buyuduguna artlatmak için de bu s ózcû k ku llaruhr.

dglt:nûr,og!enmtk .

ögre nd i.

ol bi/ig ägrendi: 0 ,biIgiyi ve bilgeliQi Öi)"eoo.

ogrtnûr. ogrtnmt k.

Su d tzele rde de kullaruhr,

mum tile ogreni benbolma /ruwtz

erdemsü::in ógû.nse cngmegûde engt r
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ög ür

BiIgyi ve DlgeIigiara ve oonlan öQren, asla öQrenmekonusunda ÇOk llirliolma

Q.;jrenmedenDlgeIiQe ve ~iüne satlP oIduQunu iddiaeden (kirnse), snmdlgl zaman

sesere oöoeceen

er uz/uq ogrtndi:AdamZiI"laat ogencl.
ögren i.

olmanga bîlig ógrttli: 0, bere eoeo ve bigeflk 1ba$k.1 bir ~y de olabrhr]ógr etti ,

ogrt tur, ögretmi h. ,

ögreyû k. Ädet , gelenek. Afrasiyab Han'm agidm da. laman'! anlatan su d órtlükte de

kulla mh r,

6greyUki mundag oq
munda a41n uldag oq

atsa ajun ugrapoq

tdg/ar ba~1 ktrtilu r

Gerçelct:.en de bu (Zarnarwl) adetidi"

Bt.nm~~ 0$Indakioom , edel liet ~ yar.zca vesiledr

ZarrIMl (onIara) ol< atmayldiledQii oJe

~n ziveleri p<1'.vrp arça oU

ögsë d t.

01mem ögsidi:a , be ni óvrreve niyet etti.

ögsh, ogsimth.

ögsü e. Öksûz; saskm. Bunun kök-biçimt lig: anla~'tan t üreyen Ogsüz'd ür.

ögtörd t.

olmmi ögtûrdi:0 , twisirWl beni ÖVI'T"leSR~.

ógturur, ógtCirmik.

öguldt.

er óguld;: Adam övüd(j .

ogular, ogulmih.

ögä nç. Kendt kendini övme.

hu f~qa ne ögünç herih: Bu ste kendini övrreoo ne geregive?

ögünd l

ogundi ki~ : Bi"adam tUrndier til"aftndan Ö\.1Jdi .

öga ndt.

olovnogundi : 0 , kendini övdli.

ognür, ogunmth.

Su atasözund e de geçer,

ogüngi/çi üminda artatrur: Kendi kendini öven, donunu kJ1eÜ"- kendi kendini öven kimse

S1nandtgl zarran bu bätlÜ1enmesinW"1 teeon veremez ve 0 keoe-utanll'" ki ccouoe SIÇ3I" . Bu ata

sözü birine kend i kend ini övmeyt birakmasrru ögu tlemek içtn kullamhr.

ög ür. Koyun, ceylan, canye, keklik ra da deve surasa .
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ögü r tendt

ögü rle n d t.

Jond Ogürlendi:AtJarbi'"aygm~ si:rilOl~

Ogti rlenur. ógIlrlenmeh. Bir sü rü olustu rarak yasayan batun hayvanlar içtn bu söz

cük kullamhr.

ög ürlüg.

ógûrluger: Koyunyaoe eereer bir hayvan sürüsûne sahl> oIi'vleden.

ógUrlug adglr: Krsraklan oIao ayg"'.

ög üsd i

t;hki eren bgû~i: Uci ecem birbRli Ó'IIdCt.

ógIl~ûr, ögl4mck .

ögüt. Ögat.

Su dizelerde de kul lamhr,

algJ1 ógUl mindin ogul mum tile

böydaulug bilgebolupbilingtile

[ y OQtA, benden ögUtal ve eroemdiIe

(OOylece) haIl<!n~ ok.JrslKl ve ()IlIara bigeIik ve eroem~

ögüttëdt.

ol ogJm ogutllJi: 0, OQIuna l~ka bilinede olabilirl öo:)Jt vero.

ogutltr. ogülltmth.

ögûa . Neh irlerin tem e ne . Ceyhun'a [Oxus - Amuderyal, Frrat'a ya da bir baskasma

veulen ad. Bu sözcûk Oguzlar arasmda özel b ir anlamda kullemldrgmda Benákit

vadtsrrn [Sirderya nehri ile dhengerdn nehrinin (Angren nehn) keststtgt bölge

nin ve bura da bul unan kent in adt; Bandkir de denir -cnl anlanr: çunku kemlert

bu bölgededtr ve Oguz göcebelert de bu radaki nehirlerin krytlannda konaklar.

Tin k ulkelennde bulunan nehirlerin pek cogunun admda bu sózcuk kullamhr;

aym zamanda bir SlUIT keruinin adt da çki ogu.z'dûr kkhi ogtlzl - bu kent Ila He

Yawmç neh irleri arasmda bulunur.

ökü n ç . Pismanlik .

ol relimOnunçohundi: 0 çok. pivnan oIdu.

ökü n ç. Pisrnanhk.

01 angar öhûnç qlldl: 0, onun Mman ornasna recen oldu. [Ana madde olarak bu söz

cûk , sözlûkte iki kez yer almaktadir -cnl.

ökündi.

olydZuqll1ga ohundi: 0 , kendi g::n.n nederiyle~ oIdu, Wr'arWk. duydu. Herha ngt

bir ptsman bgi anlarmak için de bu sózcûk ku llam hr.

önnllr,onunmtR.
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(&I ) slJzgiXl g6tler ooyü!ef cerv

(Bu) aydnilk çetve ve am benle

5.Ylkiy~ aklTl1lktadlr çel<:icit

Benicezbettikten scoa Icaça'snFdi

ölsë d i

ökûa. Ökûz. Su atasöz ünde de gecer.

óhil::: addqr bolgmçabuxdgu~ bolsa yÇg: Ösûz <ti&) omatctansa, bUZaQi bes dmakyeç,:lir.

Bu atasözû , kendi kendini y önetm erun. beska binne itaat etm ekten daha iyi oldu

gunu bel irtmek için ku llamh r.

öküzlendi.

er ókllzlendi: Adamöküz ~ibi oIdu .

óhti:denür, ókazlenmlk.

81.
ö1 nêng: Nemlen~ hemang be sey. Nitekim 61rön: nemli(lSIak) giysi denir. Ogu.dar hu

SOzcligü bilmez .

öldûrd i.

tX ognlllóldllrcb: 0. tn1I l~ bilini de obbiliJl óll:i.ió.j.

oldtirûr, Óldürmik.

Ölh .

alts hoz:Mi.tlfnJr bak.l!jIara Sélt'Ç g6z;~ bir adafTIn slJrgJn g:)zeri ojbi.

Su d örtlükte de kul larulir,

bulndr mini oles Mz

qara meng/nqlZll ytÏ.Z

andin famdr fuhtl lûZ

hulnap yanaol q~dr

ölid t .

fön olidi: Gf1si lbaska bir~ de olabtlir] 1Slard.

alir, óllmth.

hedU-hltig ol/mts, kciweçlig harimts: Keçede n yap~ml'? ba?1~1 clan kimse (ya1mur y~lnca)

1SIanrnaz, gemvurU ursa (at) =.en etsmez. Bu atasözn her seye hazirhkh olmayi ogatle

mek için kuUamhr.

ölige. Ökseotu .

ölisdi.

olqdJ ning: IslaKikhefhangi bi"~i:;i"e ~.

óli~r, óli$mik .

öltu t.

o/ lOn ó1itti: 0, gtysiyi I b:l~ka bir s-eyi de olabihrl lSlattJ.

öliftir, ölitmeh.

ölsêd i.

oler olsicb: Adam ó1meye rjyet etti ve bU1u <YnJIadI.

ólsir, ólsimik.
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ölsedt

ölsedi.
er açlp alsedi' Adam 0 kadar eokn ki gözJeri eerero ve neredevse eçeten bayliacaktJ 

bayllayazdl.

ólsér, ölsëméh (Çigillehçesi).

ölsettl.

ol ent ol~etti: 0 ,oou0 kader OClktJrdl ki qózleri eerere.

ö1setür, olsetmeh.
ölüg. Ölü.

ölügsedi.

er ölügsédi: Adam olûo lmak steöi.

olügsér,öliigsémeh.
ölûm. Ölam

ölüt. Oldcrme. Buradan hareketle btr "katil "e öliitçi denir.

ölütlédi .

eróliitlédi: Adam (biriyle) terusuve neredeyse kavqsva tutu~uyord u.

öiûtlêr, oliitltmth.

ömgën. Sahdatnan .

öndi.

er öndi: Bitki büyüdü.

01 eweeöndi: O,eve gitti.

imër, önméh (Uygur lehcesf).

öndardt .

tengri Otondurdi:Tann bitkilerin büyümesini sagladl.

01am ewhe öndürdi:0 , onu eve gönde rdi (Uygur lehcest). Oguzlar hu ikinci kullam

mi bilme z.

óndürur, óndurrnéh .

öng. Ón.

ol minde öngJün bardl: 0 benirn ör ömoen gittî.

öng . Bir seyin rengi.

yasl1öng/ug rön:Y~il renkli giysi.

öngdün. "Ön" anlamma gelen bir ilgeç. Oguzlar da!'1 (d) vc uun'u (n) atarak öng

der .
öngdan yort: f.n ónde (at) scr . Oguzlann kullarurm d ah a dogreder.

örigëyük.
öngéyah nttig: Belli bir seve ózqû eten. Bir k ism in digerierinden aynlmasim saglayan

herhangt bir sey 0 kist için öngeyük'lür.
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öpkelêd t

ongi. "Baska : baskasi" anlamma gelin bir tlgec. ye (i) , nun'dan (n) degisrmsttr 

kókû örigtn'dir. Bu Arapçadaki inhemene ve inhemrl ("gizlendi" - inhema bir sou

ye'yle [elif-i mahsûre] söylenir) söaccklennde oldugu gibi nun ik ye'nin

degisimine benzer.

örigik. Kadirilarm keçi tüyünden yapuklan sahte saç lülesi. Buna öngih yörgeyeh de

demr. Kökû "baska'' anlamma gelen ölfgi s özcegüdür.

öng ik. Yasuklarm ipek paskallen.

öngiklendL

urägut ongihlendi: Kadm, keçi tcvönoen yaptJQI seore sec luielerini tektr.

ongihlenür, öngiklenmeh. ~.

örigtn. "Bundan baske: baskasi" anlarmna gelen bir ilgeç.

bu aua öngin heldur: Bundan ba~a bir at get ir.

öriglendt .

uzümönglendi: Üzümler renklendi ~ «zero.
Hastahktan kurtulduktan soma eline yuzûne renk gelen bir adarm anlatmak için

de bu sözcük kullamhr.

önglenur,onglenmek.

örigre.

er ongre ycm: Adamsstustuvetn.

öpdi.

ol meni öpdi :0 beniöptü.

oper, öpmeh.
Su atasözunde de geçer,

tä?rg IsrumaSQ opmi~ kerek: Ta,?! rsnamaven (ki~) onu öpmeli. Bu atas özü btrtne, amactna

ulasmak için belli bir tste nazik olmasiru ogudemck için kullamhr.

öpdi.

munopdi: Çorbeylbaska birscyi de olabihrl yudumladl.

opa, opmeh .

öp ke. Akctger.
öpke. Ófke. Bunun ncdeni öfkenin akctgertn derinliklerinden yükselmesidir ve bu

ildsi btrbmyle yakmdan ilisk ilidir: upki [Arapçada] "yagmur'u "gökyazü"

["sema'''] denmest gibi.

oper, öpme"h.
öpkelêd t.

olangar öpke1edi:O,onunoqerleroe vurdu.

öphe1èr, öpke1èmch.
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öpkll êd t

öpkllë d t.

ol andm opklledi:0 ,óf\(e1i0k:I0Qu iÇnondanuzakocoo.

öpkilêr, opkilêmtk .

öprüldi .

mtlnoprûldi:Çorba [~bir $Cf deobbilirl~.

opnl/ur, oprü/mtk .

öprü sdt.

ol manga mün óprü~di: 0, benim çorbayt yudumlamama veom etti. Corba içme konu

sunda yansmayt artlatmak için de hu sözcûk kulla mhr.

óprü~u r, öpnl~mêk.

öpsê d tm .

men aniopstdim: Beoonu 6pmek istedm.

öpstr men, opstmêk.

öptu rd i.

ani öpWrdi: 0 , birine~ birini öpmesioi emretti .

óptûnl r, öp!i.irmi k.

öp üldi .

sul opu/di: SUt[~ka brr $Cfdeobbilirl~. Burada terne! bir kura! söz konusu

dur, geerrus zaman kipine Mm (I) eklentrse eytem edilgen olur .

oplllr, opû/mi k.

öpû m.

blr opûm mun: Pi yudum çorba.

ö p ü n d i.

ol mun.öpundi:0 , çorbayl yudurr'*syorlTlU$ gibigör(n::lü.

ópnûr , öpilnmtk .

öp ürd i.

ol mangasul opurdi: 0 ,ceoeyuO.Jr"Aamam iÇnset lbasb bir $Cf de olabilirl verdi.

opnlr, öpll rmek.
öpûrg ën.

bu erol süt opürgtn: Buhef zaman Osanlarayodurnldmalan içi'IsiItveren~.

öpuru üm

men angar saw öplirltûm: seno-e su [~ka bir$Cf deolabûtrl içitbm.

óptlrtur men, öpilrtmek.

ÖPÜ$_ Öpucuk.
öp üsdt.

ol mtnigbirleópû~i : 0, l:lefW1ie~ - 0 beni 6pbj ve ben de onuêl>tJjm .
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örklê di

op~ur, opu~mêh.

ór. Kaftanm bel kesimi - ö tnce okunur.

örçü g. Saç órgûsû . belik (Oguz lehçest). örgûç söacügonon göçü~meye rnaruz kal

rms biçimidir.

ördek. Ordek. Su atasözunde de geçer,

qdZ qopsa ordek kóliig çllenur: Kaz (gälden) uçup giderse órdek qólû sahiplenir. Bu atasö

zû, gercek efendileri gittikten soma yalnu kalan halka liderhk teslayen taruuma-,
rrns bir adanu anlatmak için kullamhr .

órdt.

ol saç órdi: 0, saç lba~ka bir sey de olabtlïrl ördü

órer , Ormêk.

órdi .

bullt órdi: Bulutyükse ldi.

qöy órdi: Koyunlar <lglldan Çlktl, etjemek içi1 Ç<lY1ra sahn<\l. Koyunlann gece otlamasrru

anlatmak için de bu s özcuk kullamhr.

ol sawdlç brdi: 0, sepet órdû. Elle cr ülen herhangt bir malzemey i. öm egtn tpugi

ya da hurma yapraklanm artlatmak için bu sözcuk kullaruhr.

êr ër, brmtk.
oren. Her seytn "kótü'eü (Oguz lehcesf). Bu sözcügan Parsca vrran : harap sözcagün

den röredigtm düsünuyorum. Oguzlar Farsîlerle kansnklari için pek çok Turkçe

sözcügü unutmus, bunlann yerine Farsça sözc ökler kul lanmisnr. Söz konusu

sözcük bu duruma bir orne ktir.

örgen . Urgan (Ogua lehcest) .

örgü. Hörgûç.

örgûç. Kadirtlarm saç ergusu.

örgüç. Sccayegi.

örgüçlendi.

qrz orgüçlendi: Kizörülû saça sahipoldu.

örgiiçlenûr, örgiiçlenmêk.

örgüçlendi.
9 iÇ örgiiçlendi: Tencere bir seceve öesahipoIdu.

örgûçlenûr, örgiiçlenmêh.

örk . Yular; hayvam baglamaya yarayan ip .

örkl êd i .

ol atlgörklêdi: 0 , au ka1Jga teçeo.

örklêr, Örklemêk .
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örlendi

örlendi.

builtorlendi: Bulut yljkseld i.

or/enür, orlenmen. Aym anlama gelen ördi sözcüg üna kullanmak daha dogrudur.

Su donlakte de kullaruhr,

ay qopup ewlenüp Ay, onu çevreleven halesiyle yûkseldiginde

aq bulJtorlenüp YaQmur bulutJan da belirif

birbir áze ünlmüp Birbiri iiz.erine}1ÇJllir1ar

saçlup SaW! angra~ar Sulanf)l(yeryûzûre) saçena, (ve bu seier) Ui;juldayarak ekere keder

Eu dörtlûk, ay halelendtgt zaman yagmurun yagacagim belirtmckredtr.

a rm e .

arme saç: Seç 6rgûsû; belik .

ört . Alev alev yamn ates.

ört èd l.

ol otung orttdi: a,odunu [baska birseyi de olabilir] yaktl.

önër. Ól"Umen

ör teldi

banorte/di: f:undalik [baskabirsey de olabihr] yakildl.

örte/ur,orte/men.

ör tendi .

öttendi m'ng: Nesne elevalevveno.

örtemlr, Ör/enmen.

builtövtendi: Bulutlar(gûne~jn bensmden sonra) keero . rurnler bunu iyiye isaret olarak

yorar: su atasozündc de geçer,

tan/ebuilt örtense ewlun Url ne1dumti$çe bolur, tangda built örtense ewne yagz kirmi~çe

bolar: BliutJar qeceleyin kizJla dönerse bu kadlnln erkek bir çocuk doQuraca91 erernoe gelir,

eqer bulutJarsetakvektl eev alevse bu teson yapan oosrren eve girdi demektir. Bulutlann
safakta ktzarmasr kötüye isare tur.

ör tesd i.

böQun blr çkind[nig ewlerin 6rtr~di: Haik birbiririn evini vekn. Baska seylen de yakrms

olabilir v e b u iste yardunlasmayi ve karsihkh meydan okumayi artlatmak için

de bu sózcûk kullamhr.

órtesûr, örtqmek

ör te t t t .

01 banörtet/ i: 0, çahlgl lbo~ko btr~yi deolabihr] yaktlrdl.

or/etur, örtttmen .

öng ûn . Heser edilmis tahil yrgim.
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örû nd i

örtmë n. Çan .

örtü.

kalan

1

r~ er äze örtüldi: Mesele adam kin belirsizkaldl ~ meselerjn osto örtüldü.

kiSk órWldi : Gök kapand l,buutlenö. Bunun kok-anlarm bir s èytn alnnda sakh

baska bir seye tliskindir. \.

órWhlr, órtülmek.

örtündi.

ol ortti nengni: 0, bir~yi örttû .

orter, örtmek.
ör tü g. Herhangt brr seym ûzerindeki ört ü. öm egtn eyer örtûsü ya da soylu\ann

mezarlarma örtulen süs lu kumas: aym zamanda herhangt b ir seyin kabr.

ön üldi .

urägut yuzin ortündi: Kadm cecesn eçtr ya oa peçesini órttu .

örtûnûr, órtünmek.

önü sdt.
olär bu r~lg órtü~di : orer bu meselenin üzenni örtmeyi tesenee. Bir nesnenin üzerini kap

larken ya da orterken baska b irine vardim ermeyt anlatmak için de bu sózcûk

kullaruhr.

örW~ur, örtü~mek.

ör üg. Belli btr yerde bir sürc kalmak.
se ön kun örüg boldl : Ordu bulundugu veroen aynlrneyarekya da (du.$mana) oasen yapmeye

rak on gun bekledi .

Btr beyin ya de kavmin bir ycrde durrnasim anlatmak için de bu sózcük kullam

hl.
örû k. Órülmus herhangt bir $ey .

órük saç :Belik; sec örgüsü .

örüldi.
órgên örüldi: Devenin ever baglnln snrm lba~ka btr sey de olabillr] ërü ldü.

örlur, öriitmek.

örû lê d i.

ol qónug omledi: 0, koyunu dikle$tirerek[bacaklanndan aserak (?)[kesti

örèiër, ömlemêk .

ör ümçek. Örümcek .

örü n d i

er sihi öriindi: Aoerrm siki kalktl [dik1e $til.

örnür , örtinmek.
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ör üs d i.

ol manga .wIg orü~di : 0 , tere ipij órrnekte varcrn etti. Herhangt btr seyi örme

konusunda rekabet etmeyi anlatmak için de bu sözcük kullamlrr.

ol}àr, orii.~mék.

ösnë dt .

blr néng birnt ngke ösnédi: Bir resre ba$ka bir nesneye benzeet.

ésn ër , ösnémék.

östikti

ol bu lsqa östikti: a, bu ~yi özledi, .o;;iddetle arzueo.
ostiktr, ostihmék. Kök-biçimi öz tikti'dir.

ös ügl êd t .

ol kiritlik osüglédi: 0, kmdi snebterkullanrnadan (kendine özgü bir)mentetje een.
ösüglêr , ösügléméh (Kençëk lehçesi).

ö~ . Agaç, dal, boynuz gibi .o;;eylerin ózü , içi.

müngüzo~i: Boynuz ow.
Kuslann ya da atlann kuyruk kemfgine de ö~ denir .

ös ün . Kürekkemtgi.

ot. Sefra _ vav (0) bir óncekinden [bkz. ud daha ince okunu r.

öt èdi .

olaflig almm otédi: O,onun torcuou ödedi.

örër. öttmêk.

Su drzelerde de kullamlrr ,

bolsa kimnig altun hümü~ ayla ~ttr

andabolup tengdkerü tapgm oUr

Albna vegümü~ sahipolen kimse böylece evinioczere sokar

(Ve) mekamnda güvende oen ki~ daha somaCereb- Hakka kaf'$! clan vëzitelerinl yerine

getirir [o re eten borcunu öder)

öt eldi.
ol bu ï~ta öte/di: 0 , bIJ lste çok çaba sarf etti ve büyük S1klnblar çekti .

óle/tir , Öle/mek.

ötetti.

ol am ötetti: 0 , onu S1klntlya soktu.

ótetür, ötetmek.
ötgü nç . Öykü anlatma ya d a takli t etme.

ötügilnç ötgilndi: (0) öykü eoiatn .
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öt gündi.

ol manga o/gûndi: O,belibl'~ benimleboY~.

O/gunur,otgunmth.

Su atasózunde de geçer,

qarga qdzga ö/gtlnse butl smur : Karga (gCJç ve uçma yetenegi anlaffilnda) k.aZIéI ~k etse

ayaglkJnlir. Bu atasözü bir kimseye haddini asmarnasnu ögüde me k için kullaruhr .

[Baska bir anlatm lçin bkz . ötuudl -cn.l

ötgürdt.

Olrllm qann O/gilrdi :~~~.

ol ewhe bWg ótgllrdi: 0 , evroen gelen birmektee aldl. Bir sey i ba ska b ir seyin içind en,
gect rmeyt anla tma k için de bu söacuk kul lamhr.

Ofgurllr.o!gil rmth .

ötgü rusd i. bkz. ötrüsd t.

örki. Bir seyin bedelt, kaf$lhgl olarak vertlen hed iye (Çigil lehcesf).

bu atqa mkibçrdim : Bueto beclelini verdim.

örlü k. Ögut. Bu anlama geleeek b içimde öv üt sözcüge de k ulla r uhr. Kök-biç im i

ögöt'tür.

öm a. Ödanc verilen seyle bagjen uh olarak kullamlan bir ügec.

menyarmdq ötnu ~rdim: Ben (oo a) ódUoç para verdim.

ötrûk. Hileci, dolap çeviren ada m (Oguz lehçesf).

Su dteelerde de kullam hr ,

ó(rûk utun ognlayu yIlzke baqdr

e/gin tû$tlp b{nnis~lg ba$ra qaqdr

Dozeooez ve lidi een kimse(konU9unun) yûzüne sanki 1111S1Z~ gibibakar (böy\eCe in

sarW ees-oe ay1rt. edilebï ir)

Kclnul)Jnu Over ama verdigi yemegi 00lrl ba$lna kakar

öt rûldi

slbl.zgu órrnldi: Dûdûklbaska btr sey de olabshr] öttürüdu.

Drralilr, <'lInt lmtk.
örrüm . Mûshi l.

slÏ! ölrûm: SUtotu . Bu sózcük (ses ve anlam ola rak) Arapçaya yekmdrr.

ötrüsd t,

a1dr bfr bfrke bi fig OrTÛ~j: Qnlar birbirleiil oe~I~ka bir serie deolabilu] ula$b.

ötriisür, ötrüsmtk. Bun un k ök-biçirnt ötgürus dl'dr r . Herhangi bi r seyin verhgim

surdü rmek için yard imlasmayi ya da rekabet ermeyt anlarmak için de bu sözcuk

kullam hr .
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öts êdi

ötsê d i.

ol uWn ötsëdi: 0, bu denkten osen çikrnek steo.

örsër,ötstmtk. Bu sözcük bir seym içine nüfuz etrnck anlammda de kullarulrr.

bui.

oqkeyikten ÖW: Ok geyige seoero - derisiniyanp içinegirdi. Bir seyt delen ya d a içinden

gelip geçen her hangt bir scyt anlatmak için de bu sözcuk kullamhr.

qann oW: Baglrsaklarhareketlendi - çall~maya beseo.

öur. ötmtk .

öu ürdt.

Slb!zgu öttürdi: Dûdûgû óttördö. Yapilan b ir hareket sonucu ses çikaran herhangt bir

seyi anlatmak için de bu sözcûk kullamlabilir.

öttürur, ötturmek.

ötüg. Haka na sunulan arzuhal. Kök-anlarm "óykû artlatmak ya da taklit etmek'ttr.

öt ûg. Dizanteri.

angär ötugtutti:°dizentertoldu.

ötüglüg.

otüglug ki~i: Hakandan bir dilegiclan kimse .

öt ûk ën . Uygur ûlkesine yakm 'raur bozktrlannda bir yer adt.

ötü nç. Ódûnç: borç .

men angaryarmäq öWnç bçrdim: Ben a na borç para ve rdim.

öt ünç .

men angär yarmäq öWnç bçrdim: Ben ona bo rç para verdim (Oguz lehcest) . [Aria

madde olarak bu sözcûk, s özlukte iki kez yer almakradrr -çn] .

öt ünd i.

ol xánqa öwg öWndi: 0, teeere [b<l:;ka birinede olabilir] dilegini sundu. Kök-biçimi ötgün

di: duyduqu biçimiyle ta kl it etu ya da óysülecl'dlr.

ötnur, OtUnmek.

ötürdi.

ol slblzgti öWrdi: 0, dûdügü 11xI?ka bir seyi de olabiltr] öttürdü.

OtrUr, öWrmck.

ötû rd i .

ol tam öWrdi :0, duvan [baskabir Styi de olabihr] celdi.

ötrur, öWrmêk.

Otürdi.

ol mangasóz (jtürdi: 0 , bana sóaerl [baska bir~yi de olabilir] hatmettr,

oWnlr , bWrmek.
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öz kend

otus Bir cyunda belli bir baglamde kullamlan bir sózcük - ö ince okunur . Söyle

ki, çocuklar bir daire seklmde oturur, bi r çocuk yanmdaki cocugu uer ve Mil}

btiif ~ yanlndakinegeçir der. Bu uts datrentn sonuna , yani ilk nen cocuga ulascna
kadar oyun devam eder.

övü t. bh. ótlük, ögüt

öyle . Ögle vakn (Ogu:z: lehçesi). Qljçdq!arye'yi (y) ze (z ) yapar vc ö:z: le de r.

öyuk. Ver seviyesin den yuksekte olan her tûrlu zemin, öm egtn bir tepecik (Oguz

lehcesï). (

öyük

byûk y{ r: Yutan kom; basdag zaman ayaQln cooe ka)bolduQU ve su ya oe oereer ti" eteen
. " . L

nedeni)1e bir dahaO$ilf1 Çek:I1emedl<;l1kurnhjkyer,batakhk.

èa, Öz: kendi; benlik .

Su d ónlû kte de kullatuhr ,

kórklugtonügkUngke Kencj CJzerile ;,; r;jr:Jergy

tallIg tqlg a4tnqa l ezzeti~~ pay~

tiitgfl qonuqagfnlg Koru:)J~r1a

yadsun çawmgbodunqa (BóyIece) üriJnü reëesey~n - hall< ari!Slnda~nJl yünJsün

öz. Iki dag arasmdaki arazi: vadt .

!dg 6zi: Dagveoe .
O:z: .

óz ki# : Akraballlk baQJ~dan esree.
hu biznigózkist ol: I!Jbizim aKrabaIêmlzdanc:w.

0%. Kelp ve kann b ölgestnde bu lunan turn organ lar.

óziim agridl: KamlmaÇJnc\I.

öz . Agacm özü. YlgàÇ tb de derur - hunna agaçlannda olusan, hunna göbcgt de
denen ve tad r süte benzeye n óz gibi.

0%.

Oz qonuql: Beder'W1 y~ sag&ayan lI1SU\J - OM kOl'llqJ. Bu "ruh" demekn r. Su

d önl ak re de kullamhr ,

bardl kOzumyarllql

aldl ozumqonuql

qanda enne qanfql

amdl udinodgurllr

0% tikti . bkz. öst tkrt.

0%kend obkz. kend , qäe.

Gózüm::.n nLI'U 9tti
(Giderken) ruhumu oe benden alp götürdü

Simdi rereoe 0labIt

Beri uyIo.xjanuyandracak oIcIl
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ózek

öee k. Omurilik (abhar ). Bu. Muhammed Peygambe rtn de btr keresinde andigi .

omurganm içinde uzanan ana damardir: ma saltt uklt haybtr tuaddûn1 fthtZt a\'tn

qataat abharl e Hayber'de yediglm ycmegln neden cldugu ag;nyJ her yd çeklyorum. bu

omurtl jgimln kesildigi zamandr") . r Omur iligin kestlmesr' Arapee bir deyimdîr ve

~~tj l:* agn çekmek~ anlarmna gebr. Bu hadt s Buhá rl'den alm rms ur: galet 'Ais<:
klnc 'n-nthf)YU ...ytgûID ft maradihi7-ItZi màlt filu yà 'Ais<: nul. tZd/û ccidu tlemû'/
taam tl/tzI t kdtG bi hayber fe heze even \ltuttri'n-qita' abharf min zdikt's·semm (-h~

dedi kl, 'Peygambcr hazretleri ... sonunda ölûmûne neden olan hastalrktan yakmrrken

~e derdi,' 'Eyh~! Haybcr'de yedigim yemegin neden oIdugu~ hälá çeklycmm. 0

zaman verdikleri zehirle omuriligim kesilm~ gibi hlssetmisnm" ) --çn].

özekl ëd i.

ol qoyug ózckltdi:0 , koyunun oln.l riligini kesü Bunu vurarak kir rnayt anlarmak için de
bu sózcuk kullamhr.

azehlt r, azcklemeh.
özeld i.

erozddi:Adam kotayca rahatl~~madim bir ~te Slklnttlarla bog~tu ve diren~ g6sterdi.

iglig özt/di: Hasta ecem n.h.ru kOlay kOlay tessm etrreo, SilIici óIl.mJl 0f'\I.Xl a1eyhrJe bi"

terren ÇlIc.Ymasn ónIeyecet( gU:;te gb göriildü.

o::ilur, öze/mek.

öet. Iki dag aras md aki dertri vadi (Çjgtl lehçesi)

öale . bka. öyle .

özl ëd i .

olûnug óZltdi:0, harrUU kl:IemUzemde~.

az1i r, az1emi h.

êal ük . Gözde bir at. Aym zamanda kistr un kendtst için ayu dlgl he rhangt bir seyt.

öaned i .

ogul atdqa óZnldi: ÇOOJk~~ itMt:sizdavr5lO.

özni'r,lIznemt k.

özû k . Kadmlara vcri len bir unvan.

alrun6Ziik:R!.tlu armgibi term. oIankadn.

mini lIzuk: ViicudJ ilci gibi~ oIankadIn - naekirn emsalsiz bir ineiye erdtnt

de rur ve dal (4) benzestme maruz kalarak te ( t) olmusrur. Bu unvan Çigil kadm
Jan içindir. Bunun kökü öa: ruh sözcügudar; bu sozcüge eklenen kef Ch) , "o

seyin ra kendts t" vurgusunu yaratacak anlanu kazandmr.

d mli ~ hddür: 0 adéwTw'l UI kenr:isn geû. kafh (q) veya gayn'h (gh, r) veya is
ba~nm [veztn gerektirdigi için sözccge bir yazaç ek leyerek ya da yazaCl egerek

uzatmak] s öz konusu oldugu sözccklerle óh yertne oqkullamhr.
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özütlük

özük . Bataklik ya da sele maruz kalmis b ölge. Benzer bir sekilde "nehrin bir kolu"na da

Dtiik sew denir.

özü tlëdi.

ol amozutledi: a , onun dmri biri oIduÇlunu d~ndü.

özutler,ozutltmtk .

özüt1ük. Belli bir sey konu sunda cimri davranma.

,
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~.

q

qa . Kap. Ancak bu sözcok özel olarak içine SlVI konan kaplan anlatmak için

kullamhr. Söz uzaturuyla qa qiiça: Kap kecek denir.

-qa. "lçine, üaenne" anlamma gelen beltnee islevli bir tlgec: kafh (q) veya gayn'h

(sh , g) veya i~bar'h [vezin gerekurdtgi için sözc üge bir yazaç ekleyerek ya cia

yazaci egerekuzatmak] söz konusu oldugu adlara scnek olarak gelir.

bdgqa kir: Ba~a Iba~ ln içine] gir; tägqa yoqla: DaGd !dagln üzerine] terre n.

-qa . "-e, -a, -ye, -ya" y önelme anlamlan katan bir ilgeç (Argu lehçesi) .

atamqa b{rdim yarmdq: aecerne para verdim; andmqa tawär bërdim: Anama mal

verdim .

atamqa s öz aydlm: gabarre söz sóyle dirn.

qaba. Havaya kalkrrus, kabartrus herhangi bir sey.

qaba yuglüg oq: Kaberrrss tüylere sahip ok.

qabaq. Kabak. Taaeyken yenen bir sebze.

qabaqliq. Kabak tarlasr.

qa ç. "Kaç, ne kadar" anlamma gelen bh ilgeç.

qaç yarmaq bëtdi: Kaç para verdi?

qaç. "Kez, kere" anlamma gelen bir ilgeç.

qaç qataaydlm: Kaç kez söyledim.

qäça. Kap.

qa qàça: Kap këcak. Krsaltilarak qaça da den ir.

qaçaç . Ipekli. telemelt bir Çin kumasr. Daha dogru söyleyis qaçaÇ'dlr. Buradan ha

reketle cartyclere de qaçaç denir.

qec äc. Kir.

ton qaçaç boldl:Giysi kit1endi. cm (ç), kaftan (q) d önüsmüst ör: kók-hiçitni qaq äç'nr.

qac älädr.

ol nèngni qaça!adl: 0, nesneyikaba koydu.

qaçd!ar, qaçälamdq. Kök-biçimi qdçalàdl'dlr, söylcttm sirasmda ilk a söylcrune 

mektedir.

qaçan. "Ne zaman" anlanuna gelen bir ilgeç.

qaçan kelding: Ne zemen geldin?

Bu sózcuk aym zarnanda "keske" anlamma geleeek biçimde kullamlabilir.

qaçan barsa sen: Keske gitseydin.
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qaçut

Bazen de M.d lgl zaman. ·digi zaman" anlarm katar. Ancak kök-anlarru ilk kulla

rumda verdtgi anlamdir.

qaçdr .

erqaçdl:Adam lbaoika bin de olabilu l kaçtJ.

qaçdr, qaçmdq.

qaçddr .

ólamdin qa(ddl:Cünden [ba~ka bir seyden de obbili rl~.

qaÇllur, qa(l1mdq.

qaçmd r.

olmindin qaçmdl:0 , benden kéIÇryOrfT'l4gi:li görin::lû

qaçmur, qaçmmaq.

qaçis . Yasanan korku. dehser ve kaos.

Su atas ózünde de geçer,

qaÇl~ bolsa qaya hönnes: Korku ve oereet söz konusu oIduQunda nsanIar dosI:lam bile-,.
qaçrsu.

oldr blrbirdin qaQSll : O1larbilbillei illdell kaÇl:iY.

qaçl~û r, qaçlsmdq .

qaçrtn.

ol cm qaçlfll: 0, Cll'UlkaçJmsn~.

qaçllûr, qaçltmdq.

qaçrusdr .

alar çhhiqa, ru~ÎI: Om birblr\el'r1i kovdJlar.

qaçu$ûr, qaçusmaq.

qaçrurdr .

ol erig qaçturdl: 0, aOarn kaçlrtt/.

qa(lurur, qaçlurmdq.

qaçurdum.

ml"ncm qaçurdum: Benonuboz~ ugattlm -~dm.

qeçurur men. qaçunndq.

qaçurg än .

hu er olqonuqml qaçurgdn:eu,herUll'l'lanKonlJdaml lb;tskabrr$()i deolabilirl~""~.

qaçurtn.

ol am qaçu rttl :0, ooun (b rilemi) kOVaiarnasrr1l [uUl~11 sagadL

qaçurlur, qaçurtmaq.

qa çut. Bir suvasta ya dn bu na benaer bir car pismad a kovalama , takip.



~.

qäd l

qädr.

ei ç~içke otungqddl: 0, tereerere etrafina odun dizdi (koydu); ei tonug qadl : 0, giysiyi

sandlga koydu.

qJr . qdmdq (Yagma lehcesr ). Bozulrna rms (jasIh) biçimi qalädr'drr.

qa dtr.

qad.r neng:Sertolanllerl'w1gi bqey.

qadlryçr: Çetm yer - bu, deglard aki çok sog uk ve karh yerle r için säylenir.

qadlf ql~: K/lrllkr.ï - ~iddetl i sogtJ k.

qadrr. Zorba ve hastn bir Hakan. Hdqdniler , bu sözcügü saygl belm en bir unvan

olarak . Qa,lIr Xdn biçirninde kullamr. Bu kullarnm Arapçaya da uygundur: ÇÜIl

kc zo rbahk (teccbbu) gacten (qudrc) Hen gelir ve zalim bir yOnetici (ctbbdr) ar

zu lanm gercekle snrmek için gcce sahiptir (yaqdîru).

qadnu.

er bcrrr erktn qadlltJ: Adam gitmeye ba$laddttan sonra gen döndü ve (yapacagl ~yden

vaz~) kendine haIdm0Idu.

qadlldr , qadllmdq . "Insan stdderh soguk nederuyle ölerse ," er lumlugqa qadlttl de

oir. Bu Iger us zaman ve eylemlik olmas t bak rmmda nl ilk kullammla aymdrr.

qadraq . Degm gmntüert ç kmnlen . krvnmlan . Buradan bareketle qat qadraq: do

Iambaçllve girintiliçlkJntJ ll demr.

qad raq landr .

tdg qadraqlandl: Da9tn pek çok dikverreo, engebeIi yerIeri v<Yó.

qadraqlanur, qadraqlanmdq.

qeduldr .

tOn qaduldl :Giysi dik~di .

qadulur, qadulmdq.

qadusds .

olmanga tön qadu5dJ :0, oeoegys;y; di:meIcte yardlmetti. Bu iste rekabe t etmeyi an

latmak için de bu sözcak kullam hr.

qadu~mdq _

qadutu.

ol lónugqadu!tl:0 , giysisinindilcilmesili errretti.

qadulUr. qadutmdq.

q ëd . lnsaru ólduren tipi.

qdd holdl: TIPi cesteo . Bu. daglarda yaz k l ~ , bozku larda ise yalmzca kl~

mevsiminde gcrceklestr.

Su d örtlûkt e de kullamhr,
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Rüzgär eserek geldi

Bu(siddeti ve yarattl9 pusuyla) tip iye benziyordu

Haik(s«Iuktan)utresti

Kara bulutlar gur1er

keldi esin esneya

qà.dqa tükelosneyü

kirdi bodun qasnayu

qara built kókre~r

qadas. Akraba (htstm) .

qadashq. Kardeslik. akrabahk (lusnnhk).

qadgu. Kaygi, üzüntü.

qadgulandr .

olbu ï$qaqadgulandl: 0, bu rnesee [baska bir seyde olabihrl nedeniylekaygllandl.

qadgulanur, qadgulanmaq. ..

qadgurdum.

men angar qadgurdum:Onun için kaygllandlm. Su dortlukte de kullamhr,

qadrrg än

(Kendisini aldatanbir eoen antatarak birineögüt veriyor)

kelse sanga yolgJra Yolunda giderkensene restarse

adun anz oJgura Onu uyl<usundan uyencr (ve tere yaptJgl ~yi bildigini söyle)

barsun nam qadgura (Bóylece)kaygillbirbiçimdesenden uzakla~Sln [nereye isterse gitsin]

saW menig äYJml (Çünkübenim iznim oImakslZln)benim aYlfTII [kölemijsettr

qadgurar - zertn (d) ye (y) yapildigr lehçelerde bunun degi$ik sesleumt qaygu

rar'dir, qadgurmaq. bkz. qaygurdr .

qadig. Takviye li, saglemlasunlmis dikis.

qac,Jllfg. Kaym agaci. Su atasözïmde de geçer,

qaqlng qasmga sögüt sólinge: KaYln kabugu, söqöt teze dallaniçin- këym içinsert kabuk, sögüt

içintazeiik uygundur.

qadm. Kaym; evhlik sonucu edinilen akrabalar. Qlfçaq Iehçesinde z'yle söylentr

[qazm]. Su atasözunde de geçer,

qada$ tçm/$ qaymaduq, qadm tç'ml$ qaym!$: (Ona) hISIm oernser (onlan) ör errsemerns,

(ona) keym demisler( onlan)dikkate alml~. Bu atasózü, damatlara, evlilik yo luyla edm

dtgt akrabalanna saygl göstermeyt ögütlernek için ku llaruhr.

qadiq. lçi oyulmus bir tahta parçasl (Argu lehçesi).

qadr rdi .
01 amng boynm qa4lrdl: 0, onunboynunu [ba~ka bir ~eyi deolabilirl bûktûrdû (egdirdi).

01anJg wZin qadlrdl: 0, onun sózlerininooçuoImadlglf)lkersueo.

qad!ràr, qaqlrmàq.

qadugän .

bu er ol eren boymn qaqlrgàn: Su her zerren rserëm boyunlannl bukturen (egd iren) bir

aderreu .
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.Onun dururnukötûye gitti

o ve Ogrëq birbir1erinivektëer {onlar birbirierinin kavimlerini yaktJlar]

qadrr landi

qadu- landr .

er qadlrlandl:Adam sert biriymi~gibi gön}ndû

Kók-biçimi qadrandt'dtr ve bu daha dogru bir kul larumdir.

qadlrlanür, qadlrlanmäq.

qedr rtu.

01 anmg boymn qaalrw: 0, onun boynunu büktürdü (~dirdi) .

qadJrlUr, qadlrtmäq.

qadis . Deri kayis.

qadrslëdr.

olkonüg qadl$ladl: 0, sepseoms deriden kayl~ kesti.

qadJ$lär, qadl$lämäq.

qadug än .

qatJltgan er: Kimseye boyun eerreven adam. "ltaat etmeyen bir heyven"; anlatmak için

de hu sözcuk ku llamltr.

qadra. Agaç kebugu.

qadreg äq. Cahsma nedentyle elm su toplarnasi.

qadralendr .

Ylgáç qadJzlandl: Agaç kabuklendr.

qaddanür, qaddanmaq

qedn ägun . Evlilik yoluyla edinilen akrabalara eoz uzanrruyla qadm qadnagun

dcnir.

qadraudr.

bçg angar qadrandl: Bey era klZdlve çok hasin davrendr.

oadron ûr, qadranmaq.

qadnldi .
amg Mym qadnldl: orenboynu bûküldû, egildi. Eger baska hiri onun boynunu bukt ü

rurse yine hu sözcük kullamhr - bu eylem hem geçisli hem de gecisstzdtr .

qal!-nlar, qadn1móq.

qad nsdi .

01 menig birle boyun qarJn$dl: 0 , boyunlan Ibaska bir ~yi de olabihrl bukmede (boyun

eçorrreoej benimle aSlk em.

ol çkhi séz qadn$dl: OnIar birbirlerinin sözleriniyalaniadllar.

Su dörtlûkte de ku llaruhr,

(Bir tutsagl anlatJyor)

i$l amg arr~lp

ograq bile órte~ip
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qagurgäo

ooynln allp qadn~lp Boyl..nanbIJaJdUkten soma

tulgun ahp quJ saldr TutsaI:: eeoove klltJ.*nak: içn sankibi"kóleym~ gb oriYa paravero

qäq ll

er qMlI:Adamtipide é*1U.

qdr}dr. qd(lmtlq.
qed üd r.

ol tónug qa<Judl7 0 , giysinir1 ~emesini ya ca el< yerinidikti .

qadur, qadum aq .
q äfgar . Behrdmen ipegi [behremdn ya da behrem de denilen bu kumas mee ipekren

tstenmts ve çiçekle rle ren klendmlmtsnr. Tur jastan'da doku nur -cnl.
qaft än . Kaftan.

q ägrl . Drum asmalanmn g övdelcnrun baglandrgi. sögcr agacmdan yapilrrus

çubuklar.

Su atasózu nde de geçer,

qan saWl qalmds, qàgll bàgl yazllmds: y~ ecerrsn sözü b1raldmaz (iuTla! edilmez, dikkate

allr1lr), 'bpkl ya~ sögOtçubuklann(bir eez baglandl ffiI) bir daha çevserrez.

qegr uldi . bkz . qawruldr.

qagrusdr . bkz . qawrasdr.

q äg ûn. Kavun.

Su atasózunde de geçer.

qdgûn qarma bolsa jrjlsi {kki eJgin legfr: Kavul yagna&ansa bieSëtöW1 iIó ei yakilflCladr. Bu

atasözu. zengin brr adamm malma mülkûne cla n daskunlug öno gostermek için

ku llamlar.

qägûnlandt .

er qagunlandl: Adam kavun sahibi oldu.

qdgu nlanür, qdgûnlanmàq.

qagu nlug.

qagunluger: KavI.na SêÖP oLYledem.

qagunluq. Kavunlu k; kavun yeusunlen bost au .

q äg üns äd r.

er qilgunsdd,:AdalTllfl carakavun istedi.

qagurdi (qawurd i).

ol tang qagurdl: 0, bugdaYI I ba~ka. bir ;;eyi de clabihr] eewcu. Bunun dei!;i?ik seslettmt
qawurdr'dtr .

qagurur, qagu rmdq.

qagurg än. 'ïagla yogrula n ve tandirda ptsinlen bir ekmek cesidt.
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qagurmä ç

qagurmäç. Kavrulmus bugdey . qawurmäç -t i tre ~imli je'yle (ince je - Arapçada je
He be eklemleme noktalen arasindan çrkarnlan je; yani w)- bir degi:;;ik

sesletimdir.
q águt. Dandan yapilen bir yemegtn adi. Dan önce kaynaühr, dalia soma kurutulur

ve ogatül ür, son olarak yag ve sekerle kansnnhr. Bu, yeni dogum yapml$ ka

dmlara verilen yemeklerdcn biridir. bkz . qavut.

q äl aç (xa laç). bkz . rürkmen.

q äl àdr. bkz . qädr

qalalduruq. Bir erkek adt.

qalartr.
0/ tónug qalaw: 0, giysiyi sero. Sanp sarmalanan ya da sandiga konulan herhangi

bir :;;eyi anlarmak tem de bu sózcük kullamhr. Kök-biçimi qalaW'd!r.

qalatur, qalatmaq .

qalbua. Lokrna.

qalbuzlad! nengni: 0 , bir seyden, bir ISInk aldl.

qalbual êdr .
olqalbuz/ad! nengni :0 bir seyden, bir lokma elo.

qalbuzldr, qalbuzlamàq.

qaldi
er h~4in qald!: Adam genkaldl; ol oyunda qaldl: 0 , vansta geride kaldl. Geriye kalan ya

da lnrakilan herhangi btr :;;eyi artlatmak için de bu sózcûk kullamhr.

Su aiasözunde de geçer,
çl qa!dl töru qalmds: Olke terk edilir, ama töre terk edi lmez . Bu atas özu, birine t öreye

uygun davra nmasuu og ürlemek için kullamhr.

qalrr. qalmaq.

qaldr ädi
ton qaldrádl:Giysi {ba~ka bir '/Cy de olabili r] hl~rdadl.

qaldràr, qaldràmdq .

qeldraga .

qaldraga tön:Hi~rdayangiysi.

Aym zamanda hisirdayen her seyi, örnegm käglt ve dtgerlennt anlatmak için de

bu sözcck kuUamhr.

qeh . "Nasi], keske. -diginde" aniamianm veren bir ilgeç.

5u dtzele rde de kullaruhr ,

helse qal! qatlgllq errer teyû seringil

adleg r~lI1 bitip tur ança angar tirengi!
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qaln üd r

ZOI1uklar ve Slklnblarlabas tese kaldl.;J lnda, sebn ol ve blJnlann qeçeceqol söyle

Zaman'lnoyunlanrn bil ve her reatetn eroooen uzüntüye kaplrra [ - ve o-e ka~ kendini

gliçlend irl

sen bu f$lg qah ql1dmg: senbIJi$4 naSI! yaptJn?

sen qah barsa sen: Ke~ke gitseydin.

qalidl.

at qalfdl: At sete kalkt! ve ileri Madl.

qalfr, qaIîmäq .

qallma. Yuksek çardak.

qalm . Kalm ya da kaba olan herhangt btr ecy.

qalm sii: Kalebahk ordu .

qahdg. Basuk parast. Su atas özûnde de geçer,

qa/mg bçrse qrz alrr, kerêk ho/sa qfz alfr: (Bir adam) ba<,;llk peres verirse gelini becre bulacakbr,

eqer çok istedigi bir~ ençorse o nu oIdukça pahallya eaceetr.

Su donlukte de kullamhr,

(Damat, kaymbabaslna sesleniycr)

bçrdim sanga qalmg Sana~Ik par3S101 verdim

omdimum almg ~i bunu alln

emgi'k menig bi/ing (Ve) bunun [bu zenginligi biriktirmenin] bene ne büyûk Slklnblara ve

çabaya mal o ldu.;Junu bilin

ugrar tiingür bargah (Kaymbeba) Dènûr gitmek ûzere (der)

qahq. Hava.

qahsdr .

at tl{}gtr qall$dl : Kl5raklarve atJarnep biräkte seee kalkip k~~u.

qa1J$ur, qall~màq Geride kalmak için eektsen iki adarm anlatmak için de bu söz

cûk kullaruhr .

qaln gän.

buerolalm Idim qalltgàn: Bu,aDllI sürekli engelden eneten bir ederroe.

qalnattt (qaln êdu).

yuwqa ni'ng qa/llattl: lnee een herhangi bir ~ey kal ln la~b. Kök-biçimi qalnädn'dïr, ze! (d),

benzesime maruz kalarak te Ct) olrnustu r.

qalnatur, qalnatmaq.

qalnü dr.

yuwqani'ng qalnüdl: lnce oIan herhangi bir~ kalinl~tJ.

qalnur, qalnumaq.
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qehïgu

qelrigu . Suyun ûzcrinde yuzmek.

suwda qalngulddl: Suyun ozemoe yûzdu.

qahfguladl .
er suwda qalriguldch: Adam suyun ûzerinde yüzdü. Bunu, ayaklanm tekme atarrrus gt
bi sallayip omuzlanm hareket entrerek ve boylece suyun kendisint rasrmesun

saglayarak çapu.

qalngular, qalngulàmaq.
qalriguq. Saçta olusan kepek. Aym zamanda yapl~kan oldugu için buzûlen herhangi

bir seyi, öm egtn kurk ya da denyi anlatmak için de bu sözcuk kullamhr.

qalqän. Kalkan . lki degisfk sesletimden biri [qalqarig]. Su dórtlûkte de kullaruhr,

(Dü~ma,..,.nûzeri-e nasliaco eoeceaem anlatIyor)

qlqnpatlg hem~elim (Onlara) baÇjlrarakveçll;)hklar atarakseioresm

qalqan sfingun çom~ahm Kalkan ve karglylavur~11m

qaynap yanayum~ahm Kavgada ha$in oIallm, ernasoma(ba~ lsterterse) OJl'ulalm

qatql yagl yuwalsun ZOr1u d~man yumu~yana keoer

qalqang. Kalkan. qalq än'm degtstk sesletimi.

qal tuq. Yabanöküzünün [yak; tibetókûzû] boynuzu . lçi oyulur ve krrmz ya da benaer

seylen teerken kullamhr.

qalturdi.
ol amyan~ta qalturdl: 0, onuya~ta geçti ve qeride bseku Iki kisinin rekabet ettikleri

ve birinin geri kaldigt her konu baglemmda bu sózcuk kullamlabilir.

qalrurur, qalturmäq.
qalwa. Egturn oku . Ucunda temren yerine çuvarlak bir tahta parçasi bulunan ok.

q äm. gaman; kam; káhin.

qamädr.

hóz qamooz: Güne~ln l~glnln etkisiyle gözü kama~.

qamdr, qamamdq.
amg tf~l qam&il: (f.k~i birsevyedigiIçin) onun di$i kernesu. Su atasözûnde de geçer,

atdsl rmdsr aÇlg aJmlla yçse Og!lqîZI tf~l qdmar: Baba yada anne ek$i elrna vese,~Ianln ya

dak1Zln di~i kernast. Bu atasózu, annenin ve babanm suçlu oldugu . ama çocuklann

cezalandmldigt bir olay baglammda kullamhr.

qamasdt .
tî~ qama~d,: (~. ayva yaoe benzet bir~y yedigi Için) di$i karresu

qama~ar, qama~maq.

qamatg än.
bu hun 01 hózqamatgan: Bu,çözü kamestnen bir gllne$tir.
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qarru çi ádi

qamattl.

kUn kOzüg qarna!tl:Gûn~ (l$lnlan)o1a) gözüka~brdl.

qamatur, qarnatrnäq.
Q(lgawya tfSlg qamaw:~i ayva[baska bir seyde olabihrl di~ keresno. Su atasózunde de

geçer ,

atäsl aÇlg almria yçse oglrmng aSl qcmdr: BaOOSI eksielma vese (0 ö1dükten soma) oc;'llunun

di,?i kernes r. Bu atasózû, babarun i,? ledigi bir suçtan dolayr, 0 óldûkten soma, og

lun cezajandmlmasmr anlarmak için kullamhr.

qamçr. Kamer.

q!llÇ qamçl: Içindeklllç oIankarnç. \.

qamçi. Atm , bogamn ya da devemn erkeklik orgam. Cogu kez annktni anlatmak

için kullamhr ve at qamçisl dentr.

qarnçtgu . Dudaklarda ve parmaklarda çrkan; sidde tlt act, kasmn vc atesi

beraberinde getiren stvilce.

qamçtl ädr.

er alm qamçrIadr: Ad am abn l [baskn bir seyi de olabilu] kamçlladl.

qamçrlar, qamçrlamäq

qarndr.

ol ani qamdl: 0 , onu öldüresiyeoövou.

qamdr, qammäq.
qamdu . Oört arsm boyunda, bir karts minde bir kumas parçasi. Üaennc Uygur ha

mom damgast vurulmustu ve ticart islemlerde kullamlirdt. Kumas eskidigi 23 

man yamamr, yikamr ve üzertnc yemdcn damga vurulurdu; bu islem her yedi

yilda bir gerçeklesurtltrdt .

qamgäq. Evin distudaki açtkhklan ortmek için kullamlan karrus beozen uzun ot .

qamgt Egri bügrü . .çarprk herhangi btr sey.

qamgl yuzlüg: 'r üzüfeiçli een bir kimse.

qam girdr.
amgyuzi qamglrdr: Yüzünün tememoe neredeyse fek; iniyordu - ineyazo.

qarnglrar, qamgllmaq. Biraz egrt her hangi bir seyr anlatmak lçin de bu sózcûk

kullamhr.

qeouc. Kepce.

qamtçäq. Irtbas

qatrucl ädr .

ol milnüg qamrçladr: 0 , ço rbay kepçe ledi - kepçeyi çorbaya deldndt.

qarnlçlar, qarnlçlamaq.
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qaml~

qaml$. Karms: saz.

qarmslandr.

y~r qaml~landl: Yer kam l~lk [sazllkl oldu.

qaml~lanûr, qaml~lanmaq.

qenushg.

qaml~llgy{r: Bernbu yetisenyer ya da kaffil$llk [sazllk].

qamlan çu . t;kki ögûz'e yakm kûçûk bir kentin adi.

qamturdi .

ol ani urup qamturdl: 0, onu neredeyse ölene [öleyazanaj ve beqerrekten sesi 1<JSilana kadar

oóvrnesl içinbirini g6revlendirdi.

qamturur, qamturmdq.

qamug. "Hcpsi, tarnarm (kiillY anlamma gelen bir Ilgeç.

qamug ki~i tUz ermës: Bütûn eneuer est deqildir.

qamuldr .

er qam uldl: Adam yere vettr.

qamlûr, qamulmdq.

qän . Kan. Su atasözünde de geçer,

qdmgqanbideyûmas: Kan,kanlayunmaz [yikanrnez]. Bu, "halk arasmda meydana gelen
kargasa, itaatsizlik ancak bansçt yöntemlerle dindirilir'' demekur.

qanadL

01 arm qanool: 0, etoo oarraror kesti ve onun kanII), actn.

qandr, qanämdq.

qanägu . Nester.

qanaq . Kaymak (Argu ve Bulgär lehçelerinde) . ye'yi (y), nun'a (n) çevirmislerdir

[qayaq] .

qanat. Kanat.

qanatgän .

buot 01 hurun qanatgän: Bu, daimaburnukenetenbir ilaçbr.

qanatlandr .

er qanatlandl: Aderr un tm bir bine{Ji varo, uçargibi giW ve ula';<lcagl vere neredeyse vardr

[verevezdû.

qu~ qanatlandl: KU$un kanatlangeli$ti.

qanatlanar, qanatlanmaq.

qanatn.

01 aningburmn qanattl: 0, onun burnunu kenattr .

qanatûr, qanatmaq.
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qatÎg

qancul Disi k öpek. Kadmlara yöne:lik bir kü für olarak qanÇlq: kanck kullarulir; bu

rada kadm , dtst köpege benzetilmistir .

qanda . "Nerede" anlamma gelen bir som eki.

qanda erdinlr Neredeydin? nun (n),ye'den (y) degtsmtsnr [qayda] . Kok-biçimi qa

yüda'd rr [bkz. qayu , qayda].

q ëndi .

01 suwdm qandl:0, suyla doIdu - o labildigince çok su,Çti; kana kana içti.

qanar, qdnmaq.
qandtr. Sepilcnmeye uygun olan post yuauldükten soma gcrtye kalan den.

qandurdr. bkz. qanturdr. ..

qäm. "Nerede" anlamma gelen bir ilgeç - oglum qdm: Oqïurn nerede?

qamdi.
bure n qamdl: BuU1 kereo. Vücudun herhangt bir yerinin kanamasim anlarmak

için de bu s özcak kullamhr. Kök-biçimi qdnidl'd lr ve ye (r) düsmasror.

qanfr, qanimdq.

qamg. Nese , sevinç. Su d örtl ükte de kullamhr,

(Hakan'ln e~nin cömertJigini anlatryor)

tutÇl yagar bulltl Onun (cömertlik) bulut u durmadan yagmaktadlr

altun tamar arzg (Bubuluttan) safalbn darnlar

aqsa anmg aqim Onun seli aksa(ben im üzerime, mutlulugum tam olur)

qandl menig qamg N~yle dolup tasenm

qemsdr .
yigit1er f~qa qanz~dl : Y;gitler~e rinde mutJulardi. Bu, vapuklart isrcn haz aldiklanm be

lirtmek için söylenir.

qam~ur, qarll~mdq .

qamtg än.

ögdiol engqamtgdn:Ovülmek bir adem her zerrer'nosnuteoe r.

qanturdr (qandu rdt).

olmini suwqa qanturdl:0, susuzlugumu tere su vererek dindirdi.

qanturur, qanturmdq , Kók-blçimi qandurdi'drr . Bu susuzluk su dismda bir seyle

giderilse: yine bu sózcûk kullamhrdi.

qanu . "Hangt" anlamma gelen bir ilgeç.

qanu hi~i : Hangi adam (Ar gu Iehçesi). nun (n ), ye'dcn (y) dönü~mü~tür [bkz. qayu] .

qatÎg.
qdZ qang etti : Kaz bövesr blr ses [caz ses~ çlkarttl . Buna benzeyen herhangt b ir scst an

latmak için de kullamlabilecek bir yansimadir.
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qarigdas

qarigdas.

qangda$ qad~: Beoeteneyruanneleriferkh olenerkekeeroeser. Su atasózunde de geçer,

qangdas qama uror,ógdes om. lartar: seceen aynl ama eoneert farkli d an erkek keroeser

birbirleriyle çok sert dövU~r1er (çûnkû ersenooe renet duygulan vardir); eyn anneden oIan

çccuaerse birbirlerineverdeneoeder (çûnkû eraemoe sevgi baGI verdir).

qarigb . Kagm; y ük arabasi.

qarigh. Qifçdqlardan önemli bir adatrun adi.

qarignq. Damak.

qarigsrq.

qangslq ata: Üvey baba.

qangslqogul: Üvey oqul.
q äp. Tulum [saraptul umu] .

q äp . Kap. Her türlû tasa , kutuya ya da ficrya gene1 olarak q äp denir. Bu, Arapçada

ki el-fars sózcüga gibidir; bunun kók-anlarm "boynu kirmakken, daha soma

bu tûn öldurme biçimierifars söecagöyle amhr olrnus tur .

qëp . Rahimde ceninin etrafmt cevtren zar. Bger çocuk hu zarla birli kte dogarea. bu

onun ku tlu olacagmm tsarett olarak kabul edilir; böylest bir çccuga qdphg ogul

denir.

qäp . Akraba (lusrm).

01 menig birleuya qap ol: Onunla vuvace ve zem ~incle birlikteydik - 0 benim hlsmtmd lr, óyte

ki ikimizde aynl rahmin içinden dogmu~ gibiyizdir.

qap än. Bir erkek adr.

qapaq.

kOz qapaql: Göz kapagl.

qapaq. Kizhk, beksret.

qfz qapaq! sfdl: (0) krzmklZilgl1lltozcu.

qapaql ädi .

erqfZlg qapaq!ddl: Adam bakirenin bekêretlré tozou.

qapaqlar, qapaqlamdq.

qapaqhg

qapaqhg qfz: Bakire .

qapardr.

baS qapardl: vera?i~i .

qaparur, qaparmäq. Kök-biçimi qapardl'dlr, ancak ilk unlûnün kisa okundugo

biçim bozulmarmsnr (jasih).

qapargän. Kasmu ve yuksck atese yol açan bir sivilce, kabam.
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qapug

qaparttl

aük aàdqJg qaparttl: Çizme ayakta $i~i nlik l e re neden oiou.

qapartiir, qcpurt mdq.

01 sozüg qaparttl: °konusmas o ecertn, a$ln önem liymi$gibigösterdi Bäylesine rumturak

h bir konusma yapan adama , abartih kibrinden dolayi qapartgdn dentr.

qapdr .

er tón qapdl : Adam giysiyi lbcska bir ,,~)'i de olabilu] çaldl

og/amg y~l qapdl: aeteç cin çarpu.

qapar; qapmaq. Raagarm. giysi ya de bcnzcr seylen havalsndirmasmi anlatmak

için de hu sözcük kullarulrr .

qa pga . Bûyûk kapi ya da geen

qa pgäq. Sadagm kepegi .

qapgeqlandi

k~$ qapgaq/andl: Bir kapakta kllarak seoee donabldl

qapgaqlanür, qapgaqlanmaq

qa prldr .

er ewdr qaplldl: Adam eve kapabldl ~ evde hapsedildi.

amg toni qapild!: Onun giysisi çallndl.

qaptlur, qapl/maq

qapmdr

er lawàr qapmdJ: Adam mallançallyormu$gibi qórûndû.

qapmür, qapmmdq
oglan yç/ qapm(1l: Bebeö l cin çerpu - bebeqe kern qöz deçdi.

qapi$. Yagmalamak.

qaprsdi .

01 menig bir/c toplq qap l~d ! : 0, (çevgen oyununda ya da texc bit yerde) topu kapmak çn
tersrrae rnüceoele ett i.

qapl~ar, qapl$mdq.

qap s êdr .

amg tegre hi~i qapsàdl: Haik onun çevresinde topeoc

qapsar, qapsámaq
ol alllg tawánn qapsadl: 0 , onun rnalln<l e l koymak isted i.

qap rurdi

01 angar tawdr qapturdl: 0, ona maillançaldlrdl

qapturur, qapturmaq

qa pug. Kapi
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qapuglug
r:,'tl ; I 4'i1l4i1ïiJi~' iIMo>~' "

qapuglug. I -.f ··.t i '-
qapuglug ew: Kep e o lan ev. l /;} .;yl;1;:;~/~? /1 Jl

qapu~ . Argu olkestnde bir yer ad i. \~. " ~. , ' '" , iJ
" ;:" . '~~"" '!!- ,~~ I

qäq . Kurutulmus enk ya da enk benzeri meyveler. lJlj. ~/

qaq. Ortadan ikiye yanlrms herhangt bir sev.

erUk qaql: verre setteli [1<ullJtulmu:;; senes- digermeyveler için dekullamlabilir).

qaq .

qaq et: Kurutulmu:;; et, Dilrmlenen ve güneste kurntulan herhangt bir seyt anlatmak

için de bu sözcûk kullamhr.

qaq . Gölcak : su birikintisi . Su dörtlukte de kullamhr.

(likbahan anlatJyor)

qaqlar qamug holerdi

tdglarb~l ilerdi

ajun tlnly!llrdl

tû tii çççek çerge~tir

Gölcûkler birer göl hejne gelene keder suy1a doIdu

Deqemzrveertmie böyle seç~di [siuet halindegóründO]

DOnyarlin soIugu eoo

(~arçiçe\Je durdu, tornreueer açtJ) tür1û tûr1ü çiçek S1ratandl

qäq qöq

qaz qdq qöq cui: Kar, böylesi bir sesçlkartarak baO:jIfdl.

q äq q öq. Kurutulmus meyve. 56z uzatmu vardir.

qäq süw. C ölcûk; su birikintisi.

qaqaç. Kir, pislik .

tön qaqaç boldl: Giysi kirtendi. bkz. qaçäç.

qaqldt.

ol cmdm qaqfdl: 0, yaptl\J1 i:;; nedeniyle onaklzdlve denldr..

qaqfr, qaqfmàq. Argu lehçesmde qaqryür biçimindedir - onlar bütun gems za

manlan zamme'yle [Arapçada 0, Ö, u, ij okutan ötre imi] yaparlar , ancak b öylesi

bir zamme kullarurruna hiç gerek yoktur, bu tamamen ku rald isidrr. Bu durum,

onlann dilinde s özcaklenn yuvarlanarak okunmasma iliskindir.

qaqlg. Krzgmhk: kin.

men amgqaqlgmda bu rs qlldlm: Benbu i:;;i enekerskinimdenyaptJm.

qaqûdi.

b~ra qaql1dl: Onuncesoe vuruldu

qaql1ur, qaql1mdq.

qaql!dl soquldl: °ero ardlnagelen oertelere it ildi kaklIdi.

qaqilgän soqulg än

buerol tdim qaqllgän soqulgän: Bu, insantanndarbeleriyle itilip kalalan bir ecerroe
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qara

qaqrsdi .

trot qamug qaql~l: Adamam tamam UiUileiil€'~ ófkeIiydIef.

oMr ~hki ~ra qaqlsdl: OrWbirbir'eri lil resoe vuUJêr.

qCl4' ~a r, qaql~mdq.

qaqngän.

bu er ol meni tUlp qaqllgdn: Bu, $Ûrekli beni Iazdiran ve canm sd<an bi" adamdr .

qaquu r
ol aniqaqlttl: 0, onu öytesne Otkelenci'd "Ie rël\at51Z etti ki,ondan uzaI: dtm'aya~.

qaqrta r, qaqltmdq.

qa qiy ür . bkz. qaqldr l

qaqlandr .

et qaqlandl: flkLrutuldu

suwqaq/andl: KayMlnarasndakiO)'lJdarcla5lb"topIMd.

qaqlanûr, qaqlanmt'lq.

qaqlatn.

ol angar et qCl4'altl:0, etin klJ'UtJ..*nasn ereem

qaq/arar, qaqlatrnäq.

qaqratn .

01 qaqratguqaqraft/: 0, t.oh.Jmlar1n yeoi saçddlgl teeoen serçe ve bereee lafrIiJl kaç rmak i:;i"I

bekçî davlJ....... çaki.

qaqratûr, qaqratmdq.

qaqs rdr.

et qaqsldl: lOt dilimlendi ve kurutulOJ lloaruyayazdij.

qaqsfr, qaqsfmdq.

qaqu .

ani~ra qaqu: 0 , hafifçe orllSi~ vurdJ.

qaqdr. qaqmdq.

qeqturdr .

olam~ra qaqrurdl:O,ona,~ blrinilkafasl'\elvurUmaslgêreo.flverd.

qaqtu11Ir. qaqturmt'lq.

qär . Kar.

qar qur.

qar qur {tti qarm:Kim~. Bu sózcûk , ses ve anlam baktrumdan Arapçaya
uygundur.

qara . Herhangt brr seytn styah olaru. Hdqdnilt rin Hanlarma ven len bir ad olarak

kullamhr. Bugra Qara Xdqdn gibi: bu adm ahmsma lltskin bir hikäye vardi r.
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qa ra b äs

qara b äs . Köleleri anlatmak için kullamlan bir sozcük. Hem erkek hem de kadm

için kullamlabilir. "Kara kafah'' demektir.

qara etm ëk. Bir tûr ekrnek. Yapihsi söyledtr: Et lime ltme olana kadar ptstrütr.

soma uzcrine un, yeg ve scker cklenir ve bu kansim koyulasana kadar kaynan

hr. Disan almir ve bir süre bekleultp yehir.

qara orun. Mezar. Su diaelerde de kullamhr,

bçrmi~ (y~mi$) senig bil ya!nguq (apar qannqa

qalml~ fawar ar;Jmmg kirse qara orunqa

Bilkl,(yalnlrca) ve rdiqin (yedi~in) ~y senindir;çünkü în5a~l u midesinin hizmetindedir

Ki:;;ininmezeregirerkenarcnoa biraktJgi zenginlik artlkba:;;kaslnlndlr

Bunun k ök-anlarm "karanhk yerdir

qara ot. Kurtbogen. Bir tür bitkisel zehir .

qara qura. Siyah demektir; s óz uzanrm söz konusudur.

qara qus . Kartal.

qara qu s. Bir yildizm adi [jüpiter gczegent]. Safak sökerken onaya çikar. Buna aynl

zamanda qaraqu~ yulduz da derur.

qara qu s. Devenin toynagnun kenarlan (Oguz lehçesi).

qara se rîgir. Barsgán yakmlannda bir yer adi.

qa ra yäg. Ncft [petrol].

qaräcr . Kapt kapi dolasan dilenci .

qar äçuq. el-Färáb kentine verilen bir ad. Bu, Oguz kerulerinden biridir .

qarägu . Zaçyagi [saf sülfürikasir].

qarä gu . KÖr.

qar äguru . Çocuklann aksamlan oynad igi bir oyunun adt.

qa r älädr.

ol qarálàdj nengni: 0, bir :;;eyî karaladl.

qaràlàr, qaràlàmáq.

qa r êl ädi .

I/ qardlddl: Köpek pisleci.

qarä rnuq. Karamuk.

qararîgqu . Karahk.

qaraq. Göz yuvan.

qaraqaraq: Gözün renkli töiörn ü.

üriing qaraq: Gözün beven.

ut qaraq: Gózbebegi.
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Buzte-eemi incisanma

vereen errreöeru (1$ kai1l 1191öoerero w et sayma

Bulrnadlgln~y içinsevorre

&lgeIer tûrn bullal1a eeveoeoer

qarga

qaraqan . Bir tû r dag agaci .

qaraql àde.

oI lalldng qaraqlddl: 0, yoI eeseee maIcY1 alo.

qaraqldr, qaraqldmdq (Yagma lehcesf).

qaraqhg. Gózu ohm herhangi bir beyvan.

qaraqsfz Ug körur: (Sav~ta ya (ja cesee bir~ de) gözO hÇbir ~yi gOrmez, sank:i sav~tlara

ve onIann silahlama önem vermiyorgibidir.

qa rard r.

tun qarm'Jl: cece kereo. ton qarardl: GiySi !ba~b bir ~y deolabilir]karero.

qc rdrur, qararmaq. \.

qarart n .

olanlg lönlll qarartll: 0, omn c}ysisini !ba~\u. bir ~yini de olabilirllcararttl.

qararru r, qarartmdq.

qarç qurç.

er tcrmuzm qarç qurç yçdî:Adamhryan böylesibirses~kbiçimde)'ed .

q árdr .

er suwqa qdrdl:AdMfWl sudareres kesidi .

sUw anqllll qdrdl:Su~) oU:tan~. Bu. su ve kann olugun temde donmast du

rumunda gerce klestr. aktp gelen su oluktan tasar.

qard r, qarmdq

qa rd u . A$1n soguklarda suyun aaenndc onaya çrkan fmdrk buyaklagunde buz ta

nele ri.

Su donlukte de kul larnhr ,

qarJllnl yinca saqmmäng

ruzgcm mançu sçzinmtng

lJUlmaduq n(ngne sewinmeng

bi/geler ani y~rçr

qarga. Karga. Su atasözûnde de geçer,

qarga qarls/Il kimbilir, ki~i alaslll kimtapar: YêI$II kargaIiYJ (gençlldeiiKlei' beri) bien kSndi"?

(Benzerbi"biÇi'nde)inscnl içilOeld gizI~ bien kirnjr?

Su dizelerde de kullamhr,

qarga qall bi/st mungm olbuz~r
aWÇl y~lp ru.:::aq tapamengke baqdr

Karga cesoe gelecelc~by1 (ve çek:ece9i açigI) bêse~ bezu deler
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qargédr

qarg ädr

tengri aniqargadl: Allah.(O'nun büyüklOgO ertsn) onu leretledi.

qargar, gargamaq.

qa rgag. Lener; ilenç.

tengri qargagmga ilinme: cenetx Hakk'ln lanet ine ugrama. '

qargaldt.

yek qargald!:sevte n [ ba~ka bir seyde olabihr] lanetJendi

qargalar, qargalmaq.

qargahg. Taraz [Taläs] yakmlcnndaki bir kalenin adr Kök-biçimi qargähg'dlr.

qargaudr .

er oZin qargandl: Adam, (vicdan azebr çekerek) kendi kend ine lanet etti.

qarganur, qarganmaq.

qergasdr

otar t;khi qarga;;dl: Onlar birbirleriniereueoer.
qarga~ür , qargasmaq.

qa rgarn.

01 yêkniqarga1tl: 0, (birine) $eyta nl [ba~ka bir seyi de olabthr] lanetletti.

qargatû r, qargatmaq.

qa rgdäç . Kirlangrç. bkz. qarhgaç.

qargl!? Lanct, ilenç

tengri qargtSl amg eze : Tarnr un lenetionun Ozerinde . Eu s özcuk safat ölarak da kullam

labilir.

qarglS hiSi: Lanetli ki~i Cmel 't1n)

qa rgu . Daglann doruklanna yap ûan minare biçimindeki yap!. Yaklasan bit dûstna 

na ili.;;kin halki uyarm ak için bunun uzcrinde b üyak bir ates yalohr.

qargüv. Bir dage ya da yüksek bit noktaya tnsa edilen minare ya da kulc bleiminde

ki yap\. Düsma mn geldigini bildirmek ve böylcce halkin önlem almasmt segla

mak için buuun üzerinde bir ates yakrhr.

qargüy (qu g üy). Atmaca .

çipeh qarguy: ~ah i n .

qan. Herhangi bir seytn "yash'' obm.

qan er: Ya~ 1 edern; qan at: Tam olerek bûyürnüs at [baska bir seyde clabilir]

qan . Önkol: kolun dirsek ile el arasindekt kisrm (dirdu'l-yed).

qan . Kumas ólçmckte kullamlau arsm (dira'). Bu kullamm sözcugün ilk ve astl an

larrundan [bkz óncekj madde; qarr] türemtsur. Bu sózcûk anlam olarak Arapça

ya uygundur, çûnkû her iki dilde de "ónkol" ve "arsm '' aym s özcuklc an~tlhr
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qansl ädr

qartdt.

er qalidl:Adam [ba~ka biri de clabûir l ya~landl

qarfr, qalimäq. Su atasozünde de geçer,

arslän qalisa slçganutin körJezur: Aslan ya,?!afllr5a, (onu vakalemek için)tere de!i(Jini qózler.

Bu atas ózû, önemli seyler yapamayan, bu nedenle degersiz seylerle oyalanan

yash bir adarm anla tmak için kullamhr.

qartl ädr.

olyçrig qalilad!: 0, yeri a~nlach - topreen ooyûklligOnü a~ln einsinden öIçtü.

ol erigqalilddl:0, adarnm oldukça ya~11 oldugunu dO~ündü.

qali/dr, qarrlilmdq. \.

qar tlädi.

tüpi qdng qalilädl: Tipihafif bir uÇ)uldamayla esti ve kar yaÇ)dlrdl.

qalilär, qarrlilmaq .

qarrldr .

brr ncng blrke qanldz: Bi~y ba~ka bir ~eyle kai17Jnldi (OgU2 lehcest) . Dtger Türhler
bunu s öa uzaumryla kullamr ve qatlIdi qanldl derier.

qanlur, qanlmdq.

qarm. Kann.

qann atmak: Hayvan kesildikten score midesi heoef yapikr ve ok abIlr, bunu vuranlar etten bir

payelrreya hak kezenrer.

qannça . Karinca (Oguz lehcest) .

qannçaq. Karmca (Oguz lehçesi). Oguzlar buna qarmça da derl et .

qannhg.

bedüh qarmlJg er: Koca göbekli eoem.

qanqu

er kozi qanqtl: (Kar yûzûnden) aderrm gozO karnasn.

qanqär, qanqmaq. Eger bu eylem qär [kar] s özcügundcn tü retilmisse q ánqn biçi

minde olmah ve eksikli sayilmahdir; ancak eger eylem qaraq [gOIyuven] sözcu

gunden t üremisse kullarurn uygundur.

qanqaT, qanqmdq.

qan~ . Kans .

blrqans: Bir ka~ .

qanslädr.

olbarçm qan~ld(li: 0, ipek kum~ [baska bir ,.eyi de olabilir] kar~adl - kurresn uzuriugunu kan~

ersnoen ölçtü.

qan~lár, qan~lilmdq
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qansu.

!xlri tf$1qan$fl : Ktldun d$Ieri çooeo - kunlar her aym bir haftasnu yemek yemeden
geçirir ve havayla yasar: dtslertn gjcirdamasr bu perhiz gunlermde gerçeklesir.

tIln hunbirle qarqtl: Gece ile günd(a~ gosterd. Su donlakte de kullamhr,

yayql$bile q<lrl$tI Vaz ie Io? bi'bi1eriYe~ça~

crdcm yd sm qUru$tl l4er ildsi de eoern yaylam gerdiler

çerig tU!UPhÜra$tl Bir1ilderini toparlaYlPgUr~er [saves çlkartJp kavgaya tutu~larl

oqtagà h utru$ûr Neredeysebirbir1erine ok atJyorlard! latayazdllarl

ol manga yolJa qan$t l: 0 , beni yoIda ka~ladi - 0, benimle yokIa~I~tl .

qarl$ûr, qan$mdq.

qan sttl är.

~hki bçgler qarl$tflàr: l:i bey ~1TlaYPkavgaya~_

qaru. TU rkmtnlerin kullandigr bir kaler. Bu sözcugun Arapça garel ('basIon~) sözcu

gu nden almdrgmr samyorum

qarun .

öÇleg ani qanUl : larTaï oro y~di.

qanrûr, qanrmdq.

Su etasözu nde de geçer .

ödlegqantml~ bodug talqmds:zere-.... saçIam .:qartb9 k.inse J;nkm ayIp sayt'MZ.

qari:än . Buna k; yash kimse .

qarl äd r.

built qar!M/:Bulut1ar kar getird .

qarlär, qarldmäq.

që rlandr .

ar·tqdr1andl: Geçidin çoe kar doldu - geçit karda n kepeno.

qdrlanûr,qä rlanmaq.

qerlam.

leng ri qdrqarlaw: Tam karyaQOrdi.

qarlatur, qarlarmäq.

qar hgaç. qargllaç sözccgonc n degtsrk sesleumt. Göçusme söz konusudur.

qaeluq . BiT Turk kavrm . Bunlar da göcebedtr. ama Ogue degûle rdtr . ancak upkr

Oguda r gibi T ürkm èn'd irler .

qarlu qlád r.

ol aniqar/uqldtk 0. ClOU Qarluhlarla [TurkmtnlaJenbi" taife]~d.

qarluqldr, qarluqldmdq.

406



qar~1

qarlu qlandr.

er qarluqlandl: Adam Qarluk lcigna grdi \Or'W gibi giyirKj] - Qa rl uk I:W Tllrkmtn
kavlnidI" .

qarluqlanlJr. qarluqlànmaq_
qanna . Yagma.

'lengqanndlddl: 0, bil"~ yagrMl.!ldl.

qarm ál ádr .

ol qarmdlddl nengni:0, ne sne yi yagmaladl.

qarmd/är, qarmd/dmdq.

qasmasdr. \,

olmenigbirle lawdr qann~l: 0, manany~ benirnley~ Bu tste yardrmlas

map anlatmak için de bu sözcuk kull amhr.

qarmasu r, qarmasmdq.

Kök-biçimi qarmdla$dl. qarmdla~û r, qanndlasmdq'tu.

qarnagu .

qarnagu er: Koca göbekli acem .

qarn äq . Bir Ogue kenti.

qam äq .

qamdq er: xcce g6bekli ecern.

qars. Deve tuya ve koyun yenenden yapilan ka ftan.

qars qan;.

olqarsqars ayayaptl: 0, e11efm ay<1Sl~birbirine '>'\JriW"ak sesceeo. El cuparken eiken se

si anlatan yans n;nOl b ir ifaded tr.

qurs äq . Çöl tilkisi ya da karsak; postundan ku rk yapihr.

qars ëdi .

ol tonug qar$ddl: o,gysiyi [~k;a bu seyi de olabihrl~ -giysnn~ kan$ o-sooeo_.
qar~r, qar~mdq.

qars äg. Giysinin bir kartslik parçasr.

amgqa'Jà&/ kor: OrllMlgysisinil bi"~k~ bak.

qarsatn.

ol bOzüg qar~a tll : 0 , 00ne ku~ lb.l~ka bir seyl deolabilir)ka~attJ.

qar~awr, qar~a fmdq .

qar~;) . Haka n ve sulalcs inin ikatnet entgt saray.

qar~ l . Karsi, ZIt.

ltin kunûg qal}iSl ol:Gece gUnclUzi:Ml ZIdddr.
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qarsr

qarsr. tki bey arasmdaki uyusmezbk.

ol b<g anlg birlt qa~1 ol:Bu bey, bi ó.ger bey ie~Ik içildeár.

qarsut . Karsu , zit; trpki geee He gcndua gibi.

qart qurt.

tlig qart qurt l !tÎ : cerreaer k1JtUrded.

qart . Yara . Buradan hareketle "huçsuzbir aoam'u qart er denir.

qa rtäl.

qar tdl et:Içinde beyazhld,,"lve IormtziIdann oIdJgu et.

qart àl

qartdl qäy: BeneIá,. aIac.:j; ko)un.

qartaldr .

mug qar/l qartaldl: Onun yarasmln kabLJGu k:alkb.

qartalur, qarfalmdq.

qarta nd r.

er qartm qartandl: Adam kendi yarasll'lI kendisi iyi~tirdi. Eger birine "Haddini bil; !nIêrrrl

ötesoe çecoe" denmek isteni rse OZqartlngqartan: kendi yaran~ denir.

qarlanûr, qartanmdq.

qarrl ädi.

olerig qartldd,:0 , 0flIJ huysuz bi'iolarak kabul etti .

Aym zamanda herhangt birin in , b ir yara yt sarrnastru, pans uman yapmasml

anlatmak için de bu s özcuk kullamli r.

qartldr, qart /dmdq.

qarturd r.

01 ani sUwqa qarturdl: 0, o-en (bir oerça yiyecek ya (0) su neden iyle reres alamamasif1l

,.gO<>.
olangaryäg talqanqaqarlUrdl: 0 ,ona yulaf urRJ Ie yaglk:ardrdI (Ogue lehcesi).

qarturur, qarturm dq.

qarv äd r. bkz. qarw àdr

qarvl .

qarvlya:Geri lm~ yay.

qarvl qa5/lghi5i: yaygö (nee ve gergin) ka'iWasahip ksrse. Bu sözcu k Arapcaye da uy

gund u r. çanku Arapçada kavis lt (muqvis) olan her ~yi anlarmak tem qa rvd söz

cügo kullam r: n pkt Ra'be'run [685 seriesind e dogan . 762 senesinde ölen Arap

satr: ömrunu daha eek çöllerde ve asken seferterde geçirdi ve hu konularda

snrler ve me thiye1er yazdi -çn] qarvd'.a min (tbin funuq (.yay giti, ii Icylm, eee

oorqun") dtaestnde. dcvesini anlanrken kul landtgt gibi.
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qasrrqu

qarwàdr (qarvë dr).

01 qarangqada qanvàdl: 0, kerënhktaoro elleriyle yoklayarak bulmaya çall~.

qallVàr, qarwamäq. qarvädt da denir - daha önce de belirttigtmiz gibi [bkz. syf

24] tttrestmlt Je (ince Je - Arapçada Je He be eklemleroe noktelan arasindan

çrkamlan je: yaniw) kcllanüdrgi her yerde vcvle (v) degi~tirilebilir.

qarwandi.
01 yançuq ïcre yarmdq qarwandr: 0, kesesinin çooe para ereo. Herhangi birinin, el

yordanuyla bir ~eyi aramas rru anlatrnak için de bu s ózcuk kullamlu.

qarwanar, qanvanmaq.

qarwa~d l ~

ol manga $Uwda ncng qarwa~dl: 0, suyun çooe bir seyi eree en bana yarcnn etti.

Karanhkta birinin, bir ~eyi el yordamryla aramastru anlatmak için de bu sözcûk

kulla mlu .

qarwa~ar, qarwa~maq.

qarwam.
olamgqoyunda ncng qarwattl: 0, onu, bir 7!yi önce kendi koynunda [yaklnlanndal aramaya

sevc etti. Bir kim senin gözlcrtyle göremedtgt bit seyi el yordermyla aramasuu

anlatmak için de bu sözcok kullamhr.

qarwatar, qarwatmàq.

qäs (qäz). Her agacm kabugu.

Su atasözü nde de geçer,

qadmg qdsmga sögûr solinge: Kaym kabugu, söqöt tezedallan için - kaYJn için sert kabuk, sögüt

için taze lik uygundur.

Bu sözc ügu sin'le (s) söylemek daha dogruyken ze (z) kullamhr ; çunkü konusrna 

da ze, srn'den önce gelmekte ve onun yerini alrnaktadir, bu nedenle onu tektp

eden sin'ye konusmada yer kalmamaktadrr . Ancak Arapcada ze, sin'e çevnlebilir:

npki bazf, bÛ$f (~gemi"), leziqa, lesiqa (vscpe") ve buzaq, busaq ("salya")

sözcüklennde oldugu gibi.

qas!. Koyun ya da benzet hayvanlar için yapJian absap korunak.

qasl badnn: Agll yaptm.

qast. Bize (Ka~gar iline) rabi clan bir yerin adi .

qastg Agzm her iki yanmdaki bosluk ; yanak içleri .

qasigl ädr .

ol qulm qaslgladl: 0, kölesiniyumrukladL

qaslglar, qasJglamàq.

qasuqu . Kasirga.
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qasn ádt

qasn ädr .

er tamlugqa qasnadl: Adamln soguktan alt çeres ÜStçeresoe vurdu [di$leri taklrdadl]. So

guk nedeniyle inleyen k öpegt anlatrnak için de bu sözc ük kulla mhr.

qasndr. qasndmàq.

qas nasdr .

It q<lmug lurnlugdm qasna5dl: Kópelder~ (ja oIabIrj SOQuJCtNI titred ve iriedi .

qasnasur. qasnasmaq.

qasnatn.

rum/ug aniqasnaltl: SoQl* ORJ btte tti ve~ takJ'dacli.

qasna[ûr, qasnalmdq.

qasuq Su tulu muna benzeyen, at denstnde n yapümis. terne SOl ya da kum z konan

bir nesne .

qasuq . Agac kabugu. Kökû qäs'ur: kafm (q) eklen mesi yazaç armnrrndrr.

qasuqlug.

qasuqlug er : Kirrn: bÁlfTll.Jna sahip olan edern.

q äs ögû a. Holen kent inin iki yanmdan akan iki nehir. Bunlardan binrun adr ûnl ng

qds ogUz'dor; nehrin temde saydam beyaz taslar bulunur ve nehir aduu bu taslar
dan ahr. Digenmn adi qara qds Ogllz'dtlT ve temde saydam siyah taslar bulun
rnaktadu. Bu tas, bu iki nehir d isinde dünyarun hiç bir yennde bulunrnaz.

qä~ . Kas.

q ës. Beyae ya da siyah renk te c lan sayda numsr bir las Iyada tas l (1»). Bunun beyaz

olam, yildmm dusmestne. susualuga ve stmsek çarpmasma karsi bic kom ma

sagladigi inancryla yaauge takrhr.

qas . Herhangi bir seytn kryisi ya da kenart.

yar qd~ J : Uçurumun [baskebrrseyinde olabilul k1ylSl .

qa $ang . Kölelere sövmck için kullamhn bir sözcûk. ~Seni a;;a9thk~ an l~mma gelir.

qasand r

al qasand,:At I~ka bn h3)"o'an da obbik ama özehkle all seo.
qasanûr. qasanmdq.

qa $aq . Hal!.' [Itflert dokunan bir DIl.

qa$ga

qasga qóy:VlIClJW siyah eeres tevez birkO)Ul.

qasga at GOzIeri1in çevresooea stydiik. osooe pal1ak bevez reoete 001 at. Kafasmda be

yaz bir iz bulunan deve de bu sektlde adlandmh r.

qa~ga bu gra . Iki yerin ad i.

qesgalaq. Örelekten kû çûk bir su kus u.
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qasuqluq

Su dizelerde de kullar uhr,

(KIJ$lan avla~ 111I anlabyor)

tangda bile horse mini ordek ö(ér

qalwa kömp qa~galaql suwqa batàr

Ordek beni górsebu göUerde[bu sabahlarda] vaklar

Qa~galaq tenversa ok eterten beni qórse suya dalar,
qasldt .

olmeni qa;;idl: 0 , berûka~dl.

qa ~rr, qa~fmdq.

Su atasöz ünde de geçer ,

öldeçi slçgdn mu~ !a~aqm qa~fr: OIümü yedesan sçen kedinin~ldanf)l ka~r. Eu atasözü.

kendisine yalmzca felaker genreeek bir durum içinde slkI~lp kalan bir kimse

için sóylentr .

qasu gän

hu er 01 erin qa~ltgàn : Bu,vûcudunu siksik kestenbirecerror.

qasttu

eryçnin qa;;lttl : Adamvûcudunu k~,ttI .

qa~ltU r , qa~ltmdq .

qasl àdr.

anq qa~lädl : 0 ,arkm önûnûbent kurdu. Birinin kasma vurmayt anlatmak için de bu

sózcük kullamhr.

qa~lä r, qa;;ldmäq.

qa$U<l. Kasik. Su atasözünde geçer ,

quruqqa~uq aglzqa yaramas, qurug s&: quläqqa yaql~mas : Kuru k~l k eqze verasrrez. de 

qersiz sözkulas'la ussrrea. Bu atasözü binne, iht iyaci olan ~eye sahip olan birini ter

cih etmcstnt ógütlemek için kullamltr.

qasuqlëdi.

01bahq a$uqladl:0 ,bali kesikladt.

qa$uqlär, qa~uq1ämäq .

qas uqla ndi

erqa$uq1andl:Adamka$lksebibi orou.

qa~uqlaniir , qa$uqlanmäq.

qasuqlug.

qa~lIqlug aydq: Ka~kl l eëse.

qasuqluq.

qa~uqluq miingüz: Ka~k yapllacak boynuz .
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qat. Kal, krvn m. beklam.

tOn qtlU : Giysinil b(ldü1T1Û.

qadraq: dagr1 9ffitJ1eli çKntlan, krvnrTian söacuga buradan turerilmisnr.

qat. "Yamnda, indmde" anlarmna gelen bir tlgec (Oguz lehçesi).

bt.z qmlnda: Beyn)'ë"lda, hJzlJ1.n;ja .

qat. Dikenli bir agacm meyvest.

awl1qu qatl: Awrlqu ~ meyvesi ; sln(gdn qat/: Akasya aQaCP'I meyvesi .

Awtlqu'nun rneyvest stkihr ve [suyu] yogun la kansunhr. daha sonra bu kan

stm nnmä ç'a dokalar. Yfmtk. Q,rçàq . Q.iy, Tatàr ve Çó mû! lehçelennde bu söz

ruk he rhangt bir agacm meyvesini artlatmak için kullaruhr.

qat a. "Btr kez , bir de fa" anlamma gelen bir tlgec .

blr qata aydlm: Bt kez söyleám.

qat ardr .

a aug qatardl: 0 , all)OneldiQi yerden dónc:llidû; yaS' qatardl: (l(rpwJ ~ka bir ~yi '*
olab;hrl geri döndürdü [pûsSWrttUl.

qalarur, qafarmaq [bkz. qayrard r].

Su donlakte de kullamhr .

(SiràdalTWl erereen aç,t yalayor)

erdi d~m taturgan 0 ,ye~ tetnoo,

yawlaqyaglgqatargdn yavuz d~ d6ncû"Ucû

boyrun [utupqaqlrgan (On~nn) covrcrw büküpkopanoydl

bastl ölam ag/al1/. (Ta ki) ó1ümonualt eoere eeoer

qaterg än

bu alp01y agfnl qatargan:Bu,o ösrreo tabu runu geri döndüren lpüskürtenj yigittir.

qat ar tri .

atlg qatarttl: 0 , etna qeri dönmesini errretti.

qatartur. qatartmàq.

qatçaq Bir nehrin kollanmn birlesdgt yer.

qa rgurdr .

er hûlilpqatgurdl:M am, güefel<: k.aW - eoem~a kaçacak bir biçimde, ölÇÜSÜlCe güldü.

qargurdr, qalgu rmdq.

qa tlg_Her seytn kan , sen olam.

qa ugland r.

er qatlglandl: Adam çecesartetti, lJg$.

qatlg/anilr, qatlglanmdq.
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qatnus

Su atasózûnde de geçer,
kiçigde qallglansa ulgtidu sewnûr: Gençli;"jinde ceoeserreden kimse, ya~IIII;"jlnda mutlu oIur.

qanldr
arpa iigiir birlt qatlidi: Dan, erpa iIekar~tmldl. Herhangt bir seym, baska bir scy He

kansunlmasrm nnlatmak için bu sözcük kullamhr.

er uragutqa qall1dl: Erkek kadlnla çittlesti [cinsel ili~kiye gi rd~.

qatiliir, qatl1maq.

qaulgên qanlg än.

bu er 01 hi$i birle tulÇl qatl1gän qanlgan: Bu, insanloo:1 rneselelerindeta~a dah~ oIan bir

adamdrr.

qaundt.
01 talqanqa yag qatmdl: 0, erpa ununeyaQkan~tmyormu~ gibigöründu.

qatmur, qatmmäq .
qanq. 'Ïutmäç yemegtne kanlan lezzet verici herhangi btr madde; ömegtn sirke ya

da yogurt.

qanq. Herhangt bir seyin içine kanlan sey.

qanqhg.
qatlghg er: Melez ya da krrma adam _ yemeQini lezzetlendirmek çin çesnlye sahip een kimse .

Yemek için kangi bulunan kimseye de boyle den ir.

qeur. Kaur.

qaurhg.
qaurhg er: Keur sahibi edam.

qatrsdt.

ol menig bide talqanqa yäg qatl~dl : 0, arpa l.OJIKl ya9 katmakta tere yerom ettr . Bu

konede rekabet euneyt anlarmak için de hu sözcök kullamhr.

qatl~ur, qatl$maq.

qätlandr.
Ylgaç qät1mtdl: Agaç meyvelendi (QJfçaq, Yçmék, Ogräk Iehçelerinde).

qat/anar, qatlanmtiq.
Dtgerlen ldtger rü rkler] arasmda bu sözcok akasya agacmm meyvcsi için

kullarulrr, nitek im ehulesmts agaclann meyve vermesint anlatmak rem

yçmislendi söacagcna tercih ederler.

qatlts. Bir nehrin kollarmin bolustugu yer. suwqath~tl: nehrinkoltenbirlesti dcnir.

qetma.
qalma yuvga:Yagda pi~i r i len katlanm l~ ekmek[yufkal

qatmis. Bit erkek adi.

413



qam ädi

qatn ädr .

er angar 'la tnddl : Adam emîr1ere uyrnay reddetti; birinin emir1eri ka~Slnda küstahça davrandl

ve onun sözlerinin aksini iddiaetti.

'latndr, qatnama'l.

qatnatu .

ol amgsozin'latnattl: 0 ,ona kendi sözonö tekrartekrar söyletti .

qatqi.

'latql hiSi: MizaCi sert o lan,kimseye boyun egmeyen ki?i.

qatquç. Akrebe benzeyen, insam sokan bir b öcck (Argu lehçesi).

qatrundr.

hüler er qatrundl: Gülen adam kendme gem vurdu, öÇülû oavreno. Bunun kok-arilarm

"brr isi kisa kesmek'ur .

01 manga yannd'l b?riir erhen qatrundl : 0, bene para [baska bir >cy de clabthrl ventken bf

eroe vazgeçti ve geri çekildi.

'latrunilr, qatrunmd'l .

qatn.

olsirheni yogrutqa qattl: 0, sirkeyi y«!urtJa kan~rd l . Herhangi bi r seytn baska bir sey

He kansnnlmasuu anlatmak için bu sözcük kul lamhr.

yumsaq nèng qattl:vurnusek sev kabla~ .

qatar, qatma'l

qatturdr.

olY1P 'latturdl: 0 , (igneden geçirmek için va da ba~ka bir amaçla) ipligi büktürdü.

01 talqan'layág qatturdl : 0, arpa ununayag kettrc. Herhangt bir sey, baska bir seyle

kansnnldigmda bu sözcûk kullaruhr.

qatturur, qatturmaq.
qärün. Afrasiydb'm bûtûn kiz torunlanna verilen isim

Su atasomnde de geçer,

xan r~l bolsa 'laWn fJ1'lalfr: ~akan'ln ~i yakJa:;;bysa, Qátûnun~ erte lenir. Bu, Araplann içJa
cae nehrul1àh beseie nehr lsd (üAliah'ln nehri acrce Isa'rln nehri OIllIn yan.nda oeçersz kelr")

deytstyle aym artlama gelir [bu ifadc Se'dlibfnin Simdru'I-Qulub [Kalplerin Meyve

Ieri] k itabmdan ahnnusur: nehrulldh "ceniz" ya da "yagmur" ya da "sel" anlatnma

gelir , nehr ba Bagdat'taki bir kana lm adidi r -cnl .
qätünlandr.

urágut qaWn/andl: Kadin Q ärün gibi giyindi.

qd!ûnlanur, qdtan/anmdq.

q ëtunstm. Çin ilc Taifgut ülkesi arasmdak i bir kentin adi .
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qa wdmdi

qaturdr.

olyu~q nt'ngni qaturdl: 0 ,yu~ bi"~sertle~tid - yumt:,;ilk demirden çelt: yap*nasl

gb.

(~ (yçr) sm qaturdl: I;.vdeo uzakta (g.rt>ette)y~OflJolgtrts$tJ'dI~ktlt:MrIa ~ak

zaU:.lara~ dayaNti hale gekiI .

qatrur. qalwmàq.

~Iu~n. ,

bu erol ii kü~ qaturgdn:Buçok dost canliSl, sen~krak bir eoeror.

qatut . Kansim .

qa/uilugoq: Temrenne lehir SliUl~ol< . '"

qatu t. lkiye bölûn rnûs herhangt bir sey (Barsgän lehçesi).

armut qatUIJ: il:rte~ -~ ëJl'TT"t.Ó.I"l bir peçes.

qatut . Çankçilarm kultandigr brr yaptsunci.

qa\'lq , Dan kepe gi .

qa\'uq . Mesene . qawuq sözcagun ün degisik scsleurm .

qavut . qägüt s özcügancn degistk seslcümi. Bu, ycni doguni yapml~ kadmlara vert

Jen btr yemcknr. Dan unu, yag ve sekerle kansunhr ve soma ycrur.

q äw.

IOn qdwqow boldJ:KötUdikö)i:;*1 gysisi~_ bkz. q öw.

qàw. Kav. Kibrille tutusturucu olarak kullarnlan, kolay yanan bir madde.

qawaq .

qawaq art:~gar ile Özcendaraslldaki bi" geçidineo.

qawçldr.

dn ki~'he qawçrJI: An,onu 50kmak çn eoerra ssoeo. Bir adatr un baska bi rine krztp ,
onun ûze rine yürümesini anlatmak için de bu sózc ük kullamhr.

qawçfr , qawçimäq.

qawçnn.

01 am qawÇlw : 0, 0flJ (Ó'y1eSi'le) bzdfdl (kj bi" oee yapmamaya kér"M ver~ bi"~ yaptJ);

ag/àn arim qawçlW:~arTyllaZdfdI. Su arasözu nde de geçer.

an qawçllsa lsrur: MjlIcmI<YI kirnse sokI.U. Hu atasözu, bir meseleyi krskman ve

som a bu meseleden dolayi zara r gören kimseyi artlatmak îçin kullamhr.

qawçltilr, qawç/fmäq.

qawd mdt

er oglmga qawdmdl : Adam çocugll1un reeo-e titriyofOJ , tehI'Mleri ondan uzak tutmllk çn
t:iJt(r) yoIan denedi.

qawdmûr. qawdmmàq.
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qaWlq

qawrq . Dan kepegi.

qawruldr.

bugdày qawruld/: BuQdaY rba~ka brr~ de olabdn] kavruldu. Bu, sözccgun g'li bi r degtstk

sesletimi de vardrr [qagruldr].

qawrulur, qawrulmàq.

qawrusd r.

ol manga tangqaw~dl: 0, ceoe bugday [bas.ka bIT $Cr dt olabJiiTj l:;/J'oUTTlaktc) yllTdim etn.

Bu sözcugan gli bir degtstk sesletimi de vard u [qagrusd i].

qawru~lÏ r, qaw~mdq.

qawsr.

qaw~l q~ : Biti~ik ve Y<f'/ gibika~ .

qawsut. Ûlkelermm refaln için iki hakamn bir araya getirilip aralanmn duzehilme

si. Buradan harekerle qawsur sözcagu "bir erkek adt" olarak kullam hr. [bkz.

qawusd r]

qawulgän

bu neng ol qapugda qawulgdn:&I, SÛ"ekll:;apda I~ka brrr~rde de olabili f l~bi"~.

qawuq_Mesene.

qawurdr. bkz. qagurdr.

qawurdr .

bill::üR /.zung dgin qawurdl: Siezikcariyenin biegini S1ktJ. Bir seytsrkan herhangt bir seyt
anlatmak içîn bu sózcük kullamhr .

qawrdr, qawurmàq.

qawu rg än .

bu bilezÜk 01 bilek qawurgàn: Bu, her zarren bilegÎseeobirbilezim.

qawunnäç. bkz . qagurmäç.

qawusdr.

erkek tl$fqa qawu$dl: EIXe!< I<:adnla cn.el~ gtdi. Kök-anlarm "brr seytn beska btr

seyle birlesmestdtr."

~qad~ qaWU$dl :Adam t'lsilnanna~. '"Iki hélk;nn~ ban$ffiaIan" anlamma

gelen qawsut ifadest de buradan türe tilmistir. Su atasözunde de geçer,

Mgtagqa qawu$mas, ki~ i k i~me qawusiir:Dag oeqe kevusrnaz,adamadama kevusur.

qawusur, qawupTwq . Bu s öacukte titresimli fe (mee fe - Arap çada fe tle be eklem

Ieme no ktalart erasindan okaru lan je: yani w] VQV'ta (v) degtstmlebtlrr Iqavu~dl).

q äy. Bir Tûrk kavmi.

qaya. Kaya.

qayáçuq. Gazel kokulu bir dag otu. Bence bu ez-zemeb'ur ('"safran~).
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qay mdr (qayna dr)

qayaq Kaymak [bkz. qanaq]. Su d izelerde de kullaruhr.

SLdrtmi~ olgun qondq

sermemrs sUltcn qaydq

DamIl dg,ln taleIeri~

Sütten kaymak. süz~ [çû1kO bu ikisî bi1il<te~ir ve yenirj

qayaqlandi.

sul qayaq1anJI :Süt kaymak tu ttu .

qayaqlanûr, qayaqJanmàq.
qayäs. l ux!'1 VI.' Çigil ülkesimn adi. Bu ulke û ç kaleden menkuldur . Birincisi sdplrg,

qayds. ikincisi ürungqayás, üçüncnsü qara qayds'ur.

qayashg

qayaslig er: Qaydsll adam.

qayda . Nerede anlamma gelen bir ilgec.

qayda sen: Nereoosr.? Sözcegun n'li söylenen bromt olan qanda bh degistk sesle

timdtr; qayüda tse bir baska degisi k sesle nmdrr.

qaydr .

qadd~mga qaydl:0 , hIslTwla tilmet gósterdi. Baskalart için de ku llamlabtltr. Su ata

sözünde de geçer,

qa4a$ I(mi~ qaymaduq qadm I~$ qaY"lI~: l-4sIn derri$ler~ etrrems, k3')'lll~

ntmem göster~. Bu atasózû, birtne , kaymla nna (evlilik sonucu edtndtgt akraba

lanna ) hermet etrnestru öga tlemek için söylen ir. Su donlukte de kullamhr ,

bardmg ndlinaymadmg Gittin reoen söyemedifl

kçru /u:irup qaymadmg Niçin aldl~ eco gen dömnedin

köngülbcn'jyaymadmg Gönül vero niye bize meyletmedin

ho1dun]; cr inç bolmagu ::,;imdi o eramen gereken bir~y oldun

qayguq. Kayrk.

qaygu rd i

er qaygurdl: Adam kaygdand. Sözcugun zd'le (d - dh) söylencn biç iminin Iqa4gur-l
degistk sesleumi.

qaygurdr, qaygurmdq.

qaylg. OguzJa rm btr kolu.

qaymd t (qaynadi).

(Siç qaymdl (qaynadi): GO)im Ib.l$ka brr~ de olabilirJkaynadi,

qayndr, qaynàmdq.

Su aiasöao nde de geçer.
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qayu

qayndr ógüZ keçigslz bolmds: Kaynayan de re [sel gibi akandere bile] geçitsizolmaz. Bu, zor

lu bir açmaala karsi karsiya kelmdrgmda soylenen bir sozdür ve "bu isin bir çi

kis yolu olmah" anlarmna gelmekredtr.

qa Ylf. Çtgnenmts toprak (T urk Iehçeleriudc). Oguzlar "kum"a, qavrr der.

qayrrhg.

qaYlrllg yçr: TopraÇJl çignenm~, serteems yer.

qayr sdi.
oldr t;kki blr brr/u qaYI;;dl: Onlar rezikçebitbirlerini kaYlrdllar.

qaYl;;ur, qaYl;;mdq.
Su donlukte de kullaruur.

(Kendisini eoeten bir eoern anlatJyor)

ne/tik angar bili;;tim Neden onunla tens oldum

quç$UP raql qawu;;tum oou ecceueorn ve dostlukkurdum

tüztinltikin qaYI;;!Im Nezeketirrae onu kaYlrdlm

alqtl menigyaYlml (Aylakllk içinde) benim yaZlmloerbet ettr

qaynadr. bkz. qaymdt .

qaynatu .

ol t;;;iç qaynaW:O,gügümü keynettr,

qaynatur , qaynatmdq .

qa yr rsdr.
olar t;kki /Joyun qayn~dl: Onlar boy un bükmekte lba~k.1 bir i~te de olabilir] rekabet ettiler.

qayn;;ur, qayn~maq .

qaytardr .
ol atlg qaytardl: 0 ,au yönel digi verdendöndürdü.

qaytarur, qaytarmdq (Oguz lehçesi). Turklerqatardr der.

qayttsdt (qaytasdi [?J).

olar çkki qaytl~dl (qayta~dl) : Onlar birbir1erine slltçev'ldiler.

qayll~ar, qaytl;;mdq.

qayturdr
olangar qayturdl: 0, onu, kardesine yercrn etmeye ve ene kar~ saY9111olmaya sevk etti.

qayturur, qayturmaq.
qa yu . "Hangi, hani" anlamtna gelen bir ilgeç . xayu'nuJl. degtstk sesletimidir. kaf

(q) , hr'yla (x) degi$tirilebilir. Oguzlar vc QJfçäqlar bazen f<afl (q), lu'ya ex) do

n üstûrûrler. Bunlar Xalaçlann bir bölümcdar. Sunlar, Türklcrin qfzJm dccligt

yerde xiZlm dcrler. Ve yine rürklerin qanda rrding: neredeydin bidminde kullau 

diklan ifadeyi bunlar l Oguz la r ve Qifçaq!ar]xanda erding bleiminde kullamtlar .
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qazgan

qay üda . bkz. qayda .

qàz, bkz. qb.

q äz, Kaz. bkz. qaq q öq.

q àz. AJrasiyab'1O krzmm adi. QaZVln [Kazvin ] kent inin kurucusud ur. Bu kent in adt

run kök-b içirni Qàz oym : Qaz'rl oyun c'llanl'd lr, çunku bu krz o rada yasar ve oyu n

oynamus. Bu nedenle baai TurkIer Qazvln'i Turk u lkesinin smrr lan içinde kebul

eder. Aym zamanda Qum kenti de srr urlar I temde sayrhr. çünkü qum soaeega

Tûrkçedir ve "kurn" demektir ; aym zamanda Afrasiyab'lO b u krzt 0 bölgcye sik

sik gtder ve oralard a avlamrdr. Geri kalan Turk/a smmn Merv aI-$áhican'dan
[Men'] basledignu kabu l edcr: çûn kü , Qàz'ln babasi tonga'alp er -yan i AJràsiyàb

Tamhurat' IO, kentin iç kalesint yapurmasmden üçynz yrl soma Mer v kentint in

sa etmtsnr. Bazrlan Baykend'den baslayarek boren Mäveräii nn<hr'i [Transoxania]
Turk ulkesi nin b ir parçaSI say:tr. Baykend. savunmasuun saglamhgl nederuyle

[Parsça] diz rûyfn [ll.rlçt.ën kale veya kent] olarak adlandmhrdr. Burasi Bukara'ya
yakmdtr . Qaz'm , AJrdsîyäb'm km nm kOCaSI SiydVUs bu kenne öld urülmustu r.

Mtcûslar her yilm helli bir gun buraya gelir ve cnun ölduraldagu yerde eglar

lar; ku rbanlanm sunar, kutban karurn onun mezannm uzerine d ökerler - böyle

si bir ade rten vardr r,

Bayktnd'den baslaya rak butun Mdverdunnehrïn Tu rk ûlkes înin pa rças l cldugu

nun kamt! bu radaki kenderin ad rd ir: Semerhand adr . semc lund'den gelir; tcs

kend'e SàS denir ; óz kend ve tunhend var drr - turn bu kern adlan Tu rkçed u .

Turkce de kend , "kent" de mekt ir. Bu kentle ri Tiirlder ku rrnus ve hu adla n

vemusur: bu kenderde yasarrus ve hu adlar da onlarla birlikte baki kalrmsur.

Ancak Farsilcr saytca çogahnca bu kentle t Acem kemi gibi ka bul ed ilrnisur.

Bugûn Turk ülkesini n smm , uaunl ugu besbin , gen tsligt ücbtn fcrsah clan ,

tam;1011 sekiabin fersah eden [ayncn ahnmtsur ] dbJsgiin.'da [Hazar Denizi] uçlan

bulcseeek bromde oz hend'den Çm'e ve Ram ülke sinden Çin'c de k uzarur.

q äa SUWI. Ha nchri nc akan bûyûk b rr nehir. Bu adtn verilmestmn nedeni, Afrdsi.

yab'm kiztrun bu nehrin kiyrsmdak t yüksekçe bi r bumun tepesine bir kale yap
nrmesidn. Daha soma nehir onun adryla anrlrr olmusrur .

qazdl

eranq qazd/: Adamsu oIugu I~ka bir~ okolabilirJwo.

'.ll qazd/: At veeoe dlsarrryof ve 6Mya1dany1a~.

qazdr, qazmäq.

qazgàll .

qa:.gà~ yçr:SuyIa3$ln~, Uzerfide oyUdar veçatlaklar dal toDfaI:.,

Su dó rtlûkte de geçer,

419



qazganç

qu$ yawUZI saglzgan

y'gaç yawuZIazgan

yçryawuzl qazgàn,

K~ann kötûsü saksagan

Agaçlarm kótûsû aagän

Topreqmkötüsû (ne üzerini yertesmeye ne de ekrneve yarayan)

a~nm~oIan

bodun yawUZI barsgàn HaIkin kötUsü Barsgäu clan (çünkü cner yeberûve sefildirler)

Aegan, güle benzeyen san ve beyaz çiçeklert ve kûpeye benzeyen kirrruzt meyve

leri olan bi r çahdtr; bizim yórede yabani otlarla birlikte meyve bahçelerinden

temizlenir, çûn kü odun olarak da kullamsstadtr . Yand igi zaman çatlar ve etra fa

kivilcrmlar stçraur ve hu kivilcsmlar insanlarm giysilerini ve csyalanm yakar .

qazganç. Kazanç .

qa egandi.

er tawár qazgandl:Adam mal ed indi.

qazganür, qazganmaq.

Su d örtlüktc de kullamhr,

(~Iuna öÇ'Jüt veriyor)

baqmasbodun sewuksüz Bakrnaz haik sevgisiz

burql yuzi saranqa Omrîve ask suratl l kimseye

qazgan ollç tu.zunlük oçoro,iyi huy kazan

qalsun çawmg yannqa Adln yannlarakalSin (yallOCla aJ"l115ln)

qaar. lnsarun göbegindeki yag katmanlan; ann kamtrun semizligi.

yondqaz:iSI yag: Atm karnlnln semizliÇ)i yaÇ)dandlr. Bu yagh et Turk/erin en çok sevdikleri

yemekrir.

qaatdi.

oly~rig qaz/dI: 0, yen kezo. Yara kebugunu v c bcnzer scylen kaldirmayi anlatmak

için de bu s ózcuk kullaruhr.

qazir, qazfmaq.

qe z üdr .

anq qavldl:Ark lba$kabtr sey deolabîltr] kazlldl.

qazl1ur, qazllmaq

qazm. bkz. qadrn .

qaamdr .

qaz:mdl topraq :Kazerus to pcek.

qaamdr

ózinge qUQug qazmdl : Kuyuyu kazma i;;i"i kendi ïeerre aldr. "Kuyuyu kanyorrnus gibi

göranmestni anlatmak için de bu sözcük kullamhr.

qaz:mû r, qaz:mmaq.



qaznîgqu

YIP qazmgqu boldl: lp bir dahaçözülemeyecek kadar kan~ITII~ 'Ie dü~ümlenmi~ti .

qaessdr .

01 manga yçr qazl~dl : 0, banayen [baska bir seyi de olabilir] kazmakta yardirn etti. Eu tste re 

kabet etmeyi anlarmak için de bu sözcük ku llamhr.

qazl~ü r, qaz:l ~mdq.

qa ahndt.

yçr qaz/mdl :Zemin paramparçaydi 'Ie çukur1arlakap~ydl .

qazlmur, qazlmmaq.

qaeriguq . Kazik ya da çivi . Kutupyildrama temür qaznguq: demir kazik dentr : çünkü

gok bunun cevresmde d önmektedir.

qaeturdi.

01 angar qazlg qonurdr:0, onasuolu~unun kaZilmaSl göreviniverdi.

qazturur, qazturmàq .

qazu q .

qazuq anq:Kazllml$ ark[bnskabir ~cy deolabilir].

ql. Seslenme bildiren bir ügec: Arapçadaki yd tlgectne karsihk gelir.

ql bem hel: Hey sen, beri gel! Bu sözcûk haf (q) i l e I arasr uzanlarak [medd edtl erek -.

yumaddu] s óylenir .

-ql. Akrabahk anlatan sözcûklerin eklenen. sevgt ve muhabbet btldtren bir ilgeç.

atdql: aereccro : anàql : AnaClglm.

qlçi . Hardal .

qtçtl ádr

ol meni qlçf!ddl: 0 , beni (vücudumun, biri dokundugu zemen qûlrneye neden clan yeriemi,

Ö/neginkottukeftrrn va oe ayak tabanlml) gldlkladl.

qlçadr, qlçaamaq.

qtçurdr.

ol angar qrçurdl :a,onu ayp/ad 'Ie son-asnoa onun mctsuanqonoen habisbir zevkaldl.

qiçuràr, qrçurmaq.

qtçurg än .

buerol hi~fhe qlçurgàn: Bu, onun rrekênroe konaklayan birine her zemen görgüsüzce 'Ie kû

çümseyerek oavrerenbir aderren.

qrdisdr.

olmanga bork q!dl~dl: 0, banaba$hgln kenaura dikmekte yerorn etn . Ken an dairesel ol an

herhan gi bir $eyi dikmede yardrmlasrnayr anlatmak için bu s özcük kul laruh r .

qldl~ur, qldl~màq .
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qidnn

olbörkin qldlttl: 0 ,~llÇJlna kenarllk dikilmesini emretti.

qldnûr, qldltmaq.
qidrg. Denizin, nehrin, arkm kiYISI ya da kenan; aym zamanda herhangi bir seytn

kenart.

anq qll).lgr: M ln kIYISl; ayaq qlQJgr: Kasenin keren.

yar qldlgl: Uçurumun ~i9i.

qrdrglädr.

ol börh qu;/lglàdl: 0, ba~liga [ba~ka bir seve de olabihr] kenerjk dikti.

qU).lglär, q!glglamaq.

qrdrglandr .

qllJlglandl ni'ng: Nesneye kenar ya oe pervaz yaplldl.

qU).lglanur, qldlglanmàq

qrdigbg.

q!dlghg börh: Kenanna kenar1lk [siper1ik] d ikilm~ ba~l k.

qifçäq. Bir Türk kavmi.

qifçäq. Kà~gar yakmlanndakt bir yerin adi.

qrfc äql ädi .

ol am qifçäqlàdl: 0, o nu Qriçäq kavm inden saydl, onu Q!fçaqlara tereettt.

qlfçaqlar, qifçaqldmdq.
qrfçäqländr.

er qifçaqlandl: Adam Q tfç àq klligma girdi, Qlfçaq1a~.

qlfçaqlànûr, qifçaqlanmdq.

qrftu . Kirki. kirkma rnakast (Çtgtl lehçesi).

qrft ülädi.

01 qiftulàdl bözüg: 0,ku~ [baska bir scyi de olabillr ] klr\<lylakesti .

qlftulàr, qJftulamaq.

qig. Topragl daha verimli hale getirmek için serpilen gübre.

qrglatn

ol yçrig qJglattl: 0, topreqm gObreletti.

olatm qrg!attl: 0, atln ln (gObreo1arak kullanllmak üzere) dl~lamaSlnl sa9Jadl.

qlglatur, qlglatmaq.

qtl. lnsamn ya da baska hayvanlann tûyû.

qil qus . vahst kirlangiç. Örelege benzeven bir kustur, ilkba hann basmda gelir ve

bu mevsimde beyler birbirlerine bu kusu armegen olarak verirler. Buna ql1 qud

ruh: kllkuyruk da denir.
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qrhndr

qrldr.

er IS qlldl: Adam bi'~ yapb - bi'~oIrnasInl~.

U qrz.lg qlldl:Adam km yaptl. Bu söecük adamm ktala cinsel iliskiye girdigini rma

cdcr. Bu nedenlc Oguzlar hu sözcüga kulla nmaktan kaçirur: "0 (bir ~y) veen" de

mek istedik leri aaman qrldi yerine çtt i derler. Nitekim CTyühünç { /ti: ecern rerraz

ibadetini yemegetirdi ilad esin t kul lamrlar ; Turhlu hu ifad eyi qrldr'yla söyle r.

qllli r, q"mäq. .

qrldruq. Bugday ya da baska tahrllann basaklannda bulunan ktlçik.

q rhc . Krhç. Su aiasóz un de de geçer .

~ ql!lÇqmqa slgmds: lki kik; !ma sçmez. Bu atasózu , bir mesele uzcrtnde tarnsen ya

da aym kadrru elde etmeye cehscn iki adamm durumunu anlatmak için kullam

hr. Hdqdnller bu sözcüga saygl belirten bir unvan olarak kullarurlar, npkr qlllç

xdn: P;;lem ve~ her ~ bi' k*; (}bi kesip atar~k. bi" anda~en tm

Hadesinde oldugc gibi.

Su d önlükte de kullamhr,

(Y""""~ """"""')

erenalpl oql~tflar y~itler~r jbirbi1eIDn aan bagJOlarj

qlli:?W kOzin baqJ~ tila r GOz lJO.I'y1a bak~

qamug tulmun toql ~lflar T(Jn~~

qJlI' qmqakuçun SlgdJ (ÛZerilde ktnrYan~rYI~) laIIç KIna güçSll)ifia kacW

qihçl ádr.

olani q",çlddJ:O,ona kJhç d<Ybesi indid.

qlhçlar , q",çlamäq.

qrhçlandi .

er ql11çlandl:Adam klllç sahibi oo u.

qllJçlanur. qliJçlanmdq.

qrhnç . Kistlik özellikle ri.

edgii qlhnç:~ Me/i:jeri Î)'Î. Bunun znn için de qlhnç sözcü.gu kullaruhr [bkz.

qrlmc"].

qrlmç. Bir kadmm oynakhgi, tsvebazhgr. Bir kadma ii k li~ qllmçlanma: cce flngirdeme

denir.

qilmdr .

er rtgme qdmç qlhndl: Adam her~ tWaz yaptl. Bu ifade. biri. kcndi suurlan r un ÖIC

sine gecugtm. haddini asugrm söylemek tsny orsa kullamhr; nirclum ûlnQ:

qllmma: haddni~ derur.

qlhmi r, qllmmdq.
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qïhq. Hal ve tavirlar ; halka davrarus bicimi. Bazen làm'dan (l) soma ünlü

s óylenmeyip, ql1qda denebtlt r.

qrhsdi.

01 mmiga ï~ qlh~dl: 0, yapDGlm iste tere verom etti. "Bu iste benimlerekebet etti boy öcos.
tü" dernek için de aym sözcûk kullamhr.

qlhsur, q111~màq.

qrluq . Saçra bulunan kepek.

qtlturdr .

olangar r~ ql1turdl: 0, one i~yaptlrdl.

qJlturur, qrlturmàq

qlilllZ. Kumz . Kisrak satü tulu mda bekletilcrck mayalarur, soma içilir.

qnruz almila . Bkstbgtyle kmuza benzeyen elma.

qumz.landt.

er qlmdandl: Adamklmlzsahibi oou.

"Kmuz," mayalarmus kisrak sütüdü r.

q1m1z!anur, q1m1zlanmàq,

qm . Kilrem ya da bicagm krhfi.

qlllÇ qrm: Kiltç ku11.

qln . Km; break ve kihç gibi seylenn koruyucu kihfi.

qm ädr .

b~g ani qmadl: Beyera iskence etti; tcngri am qmàdl: Cenet» Hakonu cezeancro.

ol biçthin qmàdl: 0, blçaglnakin yeptr,

qmàr, qmdmdq.

qmatn

b~g am qmaw: Beyona iskence veplrres rsemretti .

qmatür, qmatmdq.
qml ädi .

olbiçek qm/adl: 0 , blÇak içinkihfyaptl. Baska bir sey için kiltf, km yapmayl anlarmak

için de hu sözcûk kullarnhr.

qmlàr, qmlàmaq.

qUlglr er . Sa;;1 adam. "lki gözübirdenses" olan adama ~hki kIb qmgn denir.

qlql. bkz. on .

qrqirdr.

er qlqlrdl: Adam baglrdl - oIabildigince yüksek sesle bir adem ya da baskabir;;eyi ça~wdl.

qJqrar, qlqmnaq.

Su donlukte de kullamhr,
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Haykrdim ve QnlJ'lla sav~m

Benimadumun adarriann: görmce oldUQuyece sU1di ve kaçti

qodl qlqnp ogus I~rdim

ya81qdru kiris qurdum

toqlS«re urus b~rdim

eren kOrup~lllgdl

qiqn sdr.

eren qam ugqlqnSdl: AdarT'Wbao;/rrdi ve ç~~ etn.

qlqnsur. qlqnsmdq.

q lr . Bent.

qu. Tek bir kaya ku tlesm in olust urdugu dag.

qu at. Kir renkli at.

qlr yagt. Gizli desman.

qrrägu . Krragr. Soguk havalarda bi tkile r ya da nesneler üzeri nde olusan tnce buz

billurlan .

quçädr.

ol oqamäçqa qrrçadl: Ok,teoeënkeoeeneçeptr ve yoIuna devam etti.

qrrcdr, qlrcdmdq.

qrrçald r.

amgbaSlhga tdS qlrçaldl:T~ orun besre çarptl ve kafataSlI'l çaüetn

qlrçallir, qlfçalmdq.

q irçatn

01 amgqd:;mqlrçalll: 0, ooa~ ettrve ta$,~ kenanna çarparek onu yaralêldl. Baska bi r

sey için de kullamlabihr.

Su dizelerde de kullaruhr,

elgimang ql rçatur oq basaql

ÖIlmis ulug lenîg-u.k uze IWp qasaql

0Icteroeoet elimiyarala'"

(Uzam~, SIk saZlardan olu:jàrl)sazI~ln içiodengeçerk:en

qlfçatûr. qlrçatmdq.

oqamaClg qlfcalti: 0Ic, he<1em kenanna çêJPb ve yoII..Ila oevemettr.

qrrdr .

er yçrigqlrdl: Adam yeri [baska brr~ de olabilir] eeeo.

qmir , qlnlIdq.

qng ädr .

bt.gani qlfgddl : Beyonuuzeeesteo,onasert davrandl \Ie azar\adi.

qlrgdr, qlfgJmdq. Dikkal edi n, Tûrkltr ~AIah'n lanetlemestni artlatart SóZ(11k
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qrrg äg

[qargädi] ile ~PJlah'ln bir Wl.l'V1 ~a br kt.t! eovmes ' ni anlatan söacugu [qrrqädr],

birin in üzerine [eûi a [Arapçcda a ya da e okutan üst ün im i], dtgerinm ûzcrine

eesre [Arapçcda I , i okutan im] koyarak birbir inden ayrrrrusnr .

qlrgiig. Giysinin kenarlan.

qrrg äg. Beyin , kendinden alt sev tyede olanlara yöne lutgi öfkesi.

xën cm qlrgadl: HirL OM kad ve ondan yUzçev'rdi.

Bir kulun Cenab -r Hak raralmdm lanetlenmesini an latan sózcük He O'nun bir ku

Jun un kend i tebaasmdan birin i cezalandmnasuu anlatan sözcck birbirinden ay

nlrmsur. lIk sözca k Iqargagl ft lka 'l! [Arapçada a ya da t okutan ustun imi ],

digen [qngäg) eesre'lidir [Arapçeda I . i okutan im ]. Bu aynm U)'gur Jehçesinde

Cenab-r Hakk'm Elçisi (ResOlullah) He hakamn elcistnt anlaunak için ku llarulan

sözcuklerdeki Iark blasnrmaya benul. IIkine yaläwaç, d tgenne yalawar de rler.

qirgasdr .

olar çhhiqlrga~dl: °ikisi brtei em oen yûzçevirdiler.

qlrga~û r, qlrgasmaq.

qrrgatu

olam ~.ght qlrgal!l:0, beyi,OM ófkelenmesi Ye yOz çevJmesi için~.

qlrgalû r, qlrgatmdq.

qrrgû .

q1rgJ! er. Kr saçtI eoen.

qlrgily. bka. qarguy.

qmldr .

qmldI nfng : Nesnenin ûzel'i kaZiOO- klIbugJ SO)UQJ .

qmlur, qlnlmaq.

qarqmldl :Kar kürüldü,

er qmldl:Adamyo/(sul~tI - adamn mahkerodisiroden alloo

qmndr . Bir seytn kabugu ya da pullan .

qmndr

ol nengn; qmntIJ: O, bir~1tabuc).nJ ~gibig:Xürdj.

qrnnûr, qrrmm dq.

qmsdi.

ol manga yçr qJrl~{1l: 0, tere toprag kaZry,yai:: Çlkur ecreete yardmetti. Bu tste çekisme

yi anlarmak Içtn de ayOl söacak ku llamhr.

qmsûr. qln~mdq .

qrrl ädr.

01 yçrig qldddl: 0 , (kevunya oe eereer~y1er için) toprekte oyuklar eçtr. Bir bent yapmaYi
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qirus

anlaunnk içm de bu sözcük kullamhr.

qlrlär, qJrlämt2q.

qrrl and r.

y{r qlrlandl: Zeminde0'f1J1dar ve hendeldef veo,

qJrlanür, q"lanmäq.

qtr lattr.

ol anq qlrlaltl: O,,,n,; çin bir set ya oe bent yeptr,

qlrlatur, qlrlarmäq.

qnma. Islenerek yuvarlaklasunlmrs herhan gt bir ~y.

qlrma topIq: YlJVarlak top .

q rrn äq. (Köle-jkiz: cenye [Yabáqu, Qay, Çöm ül, Basmil, Ogu:t. Yçmt k ve Qlfçaq leh

çelennde).

q rrrig äq. Et ra da hamur kesmeye yarayan, saura benzeyen gems bir break .

qirp äs.

qlrpaS er: SaçIan~ i:;i'lJo:afasnda $Ik~,bil" totemseçkaIan edem.

qlrq_Krrk sayrsr. Su atasöeünde de gecer.

q"q yJlqa bdyÇ1gäy ru::::lintir: Kwk)4akadafzengin ie yoksl.A bil" oIu' \ÇUnku ya öIüm geleceI< ya

cezerreo oeçseceee.

qu q äg. Tamamen çorak col. Hiç su bulunmayc n ve bitki yens meyen çöl.

qrrqdr.

olqäym ql rqdl: 0, kO)'\ll1l11U l~ka bic$C)'Îdeolabilul k"'ctl.

qirqdr, qlrqmdq.

qi rqrld r.

yüngqlrql1d1: {Koyula ya dil~ bil" hayvaoa et OI<I1»)'ÛI"l 1::IrklldI.

qlrql1ü r, qJ rqr/mdq.

qrrqr sdr.

ol manga yûngqlrql$dl:0, bana y(Jn Iya oa <leve Ülyl]J klrlo::maktayardlm eui.

qJrql~jjr, qlrqr~mdq.

q lrqlz . Bir Turk kavmi.

qrrqhm .

qlrq/lm sdgu: Silme doIu birkap cosooeoreseceoei bil" öIçü lbirhlbl.t>at óIÇûsU; Io:jej.

qlrt.

qJrt ol: xseot: qir' saç: ree sec.

qrrt hi~i: Kötü htry1u vepintikinse.

qnns. lnsanm yûzûnûn rengi ra da sirnasi.

hörklüg ql rt1~hg hi~i: s-oes güleioseo.
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y?r qlrt l ~l : Yeryuzü - Dûnyll nln yüzeyÎ. Bûtûn yüzeyler qlrtl~ olarak ad landmlmaz.

qrrusl ädr.

olsagriru qlrtlSl4i1: 0 , S!lgI derisi"li [basb bir ~i. dt:obb,hrJyiizóJ .

'lllll~€I r, 'llrtlsldmdq.

qrruslandr.

qfz 'lJrtl~la ndl: KlZlngüzel bir smas ve panJdayan bir yûzü vardl.

'l1rflslana r, 'l/rtlslanmdq.

qmurdr.

ol angar yçr 'llrturm: 0 , onayeri [baska bir~ deolabihrJ kazJma v.,mesini}\lldedi.

qlrturur, qm urma'l.

qlruq ,

'llluq er: seeet eoem; 'lnu 'l a4aq: Topalayak.

qrsdi .

'lapug arug a4d'ltn cpsdl: l<apI, adalTWl ayaglnlSI~. Herhangi bir seyi stkisur an bas
ka bir seyi anlatmak için de bu sózcük kul lamhr.

'llsar. 'lasmd'l .
qrsdr .

ol amgU}nluqm q/Stil: 0, 0l'Ul~~ harçllgn) bsti. Herhangt bir seye ihskin olan

harçhgm l ödenek . harctrah ] krsrlmasuu artlatma k tem bu sözcûk kullamhr.

qisg äç. Kiskaç: kerpeten .

qisg äc. lnsanlan rsiran küçûk. siyah bir hayvan (Ogue lehcest).

qi sgandr .

er fawdnn 'llsgandl: Adam zengniQili tereerrekte [ba';;ka meseIelerde de oIabiIirJ cimriy(j.

qlsganur , 'llsganmdq.

qlSlg . Sirur lan ma , bir ycre kapaulma.

ol bÇ'g q/slgmda 'lauil:0, beyn çózetrninde tuWlil ve bi" oIay nedeni',ie suçtandI .

qrstldr.

dig <l<lpugqa 'l/slidl: EI kaplya~. tki :;;ey arasmda srkisan ve: oradan çkamayan

herhangi bir nesneyi aulatmak için bu s ózcük kulla mhr.

'llSllur. q!Sl/mäq.

qrsindr .

er rawdnn qIsmdl: AdcITlze igilliQii i eecerreete ar.iydi. Id rar tutulmasmdan $ikayetçi

olan biri n i an larrnak için de bu sözc ük ku llamltr .

qlsmtl r, qlSlnmd'l.

q'Sl r . KISIT; yavrusu olamayan kadm ya da beyvan.

qlSl r q/srdq: HeRjz bi" tay dog.rn\êllTI$ ktsrak.
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qrsturdr

qis rrqandi.

er rewann qlSlrqandl:Adam ceres konusunda et SIk.! davrand ve 0flU harcamayakOOct;u,

qlSlrqamir. qt5lrqanmäq.

Su d ön lakte de kullaruhr.

(Aiiesine verrreverek, fareler ve SlÇaM a"lal ydQmalayana kIldar tchl ist.i1\eyen bir eoerne

serzerY;te tunIyor)

{ltip lang qodmadl Geriye hiÇ t:aN~

5lçgan taqr Slqlrqàn 51ça1iar ve fCJ"eIer hepsi'1i göt(J"dUer

kizlcp ne/uh k{fCrsrn Heden ONJ saIdarSI'l ve lo..iIamlazsIo

amd! am q/Slrqan Hadj~ eIiS6:J davran ve onueen içintereere (00 gör"e1im)

qralmdt.

tpsl/ruh ntng: Nesne, iId~ eesooe st$ - üzengtmn iki kaY'~1 ya da esik He kapt

arasmda sikisan ayak gibl.

cpslmur, ql51mmaq.

qlsmäq Kernent .

qism äq. Üzengimn ik i yanmda buluna n gcnts keyis.

qrs räq Gene kisrak Idtst all; Oguz lehçesmde herhangt bir kisrak.

Su arasózunde de secer.

qfZbirle kûrqme, q/srdq birle yansma: Baki-eyIe gür~ (ç(inku güçlûdür ve seni yere yt

gar), gen; kJsrakia~ (ç(rtüy~ bt attan dêtla çeviic ve~, doIaysyIa sen çeçe

cekb). Bu Hàqànl1crc ail b ir atasözûd ur, Sullan Me'.sûd'un gerdek gecesmde est

nin ayagmm dokunusu yla yere dasroest olayma iliskin olarak söylen mtsnr .

qrsraqland r.

er q!sraq/andl : Adamwak m b o ou.

qlsraqlam'1r. qJsraqlanmdq.

qesrusdr .

ol angaf qlsmdq qls"usdl : 0 , üzengi~ [beska btr~i de clalnlir] krsattmakta o-e verom

etti.

qlsn~r, qJsnsmaq.

qrsturdr.

bt;g amg aJaqm qlsnmn: Beyoru"l ayagrw'I ezJrresn errretn Bey ona kemeru le iskence

ent rtrse yine bu söacak kullamhr.

amg asinqlsturdl: 0, ooa versen yemegÎfl azal~fll envettl.

Bunun k ök-anlarm d mllg tönm q!sturdl: 0, cnn~[~ka bir seyJn dl: olablhr]

kJsaItJlmasn ertvetn'dir .

qlsturu r. q/sturmaq.



qi su rdr

qi surdi .

01 uzun nengniqlsurdl: 0, uzunolanbir ~yi usenn.

qlsurur, qlsurmäq

qrs . Kis. Su atas ózunde de gecer .

q1s qonuql Ot: KI~ konugu~.

qlsdr.

eryo!dan qfSdl: Adam yoldan sepü, aynldl. Gunes basucundan lsenuerres - zenit] bat
maya basladigmda. bauya dogru meyletug mdc yine bu sózcuk kullamh r.

qfsär, qfsmäq.
qrslädr .

er ewinde q1Slädl: Adam kl~ 1 evde Iba~ka bir yerde deolabilir Jgeç irdi.

qlslar, ql ~ !ämäq .

qrsläg. Kislak. Su atas ózûnde de geçer,

OZ koz Irq1slag: Bir eoemnkendi gózleri, daÇj ln cores een taratindaki kl'?iak gibidir - Kendi .~

kendi yapan ve ba.?kaslna emsret etmeyen kimse, daÇjln gün~ alan taratinda bir kl-?laÇja 5ahfJ

etenkimse gibidir;çünkü QÜl1e$li tarafta ye-?illik cere yOÇjun, kardahaaz olurve kl-? renet geçer.

qislaglandr.

ol buyçrigql~lag!andl : 0, bu yeri ki-?Iak olarak kabul etti ve ki-?l orada geçirdi

qlslag!anur, q1Slaglanmäq.

qrslat u.

ol am [winde q1s!atf1: 0, onun kl'?l evinde [baskabir yerde deolabihr]geçirmesine izin verd

qlslatilr, ql ~latmaq. Bir adam bir seyi uzerine ahrsa ve saklarsa yine b öyle dcnir.

qrshq . Kis evi. Kis için hazirlanan bir seyi artlatmak için bu sözcük kullaruhr.

q'w. Talih , baht.

q iw ël.

f{lwal bumn: Ka!klk burun. Bu hayranlik uyandrran bir seydir . Su dortlukte de
kul larulu-,

(Birkzr [cariyeyil anlatJyor)

ardl sini qiz Klz[cariye] seni eyerttr

bodl amg tal Boyu dal gibi

yaylur amg ar/uÇl Vücudu cilvelibir biçimde sal1l11yorve eroç gb t itriyor

burm /aql qlwal Bumu (0 sreos) tevearoa qezerken

-qlya . Kuçûltme eki. kafh (q) veya gayn'h (gh, g), isba"mn [veztn gcrektirdigi için

sözcüge bir yazaç eklcyerek ya da yazaCl egerek uzatmak] söz konusu oldugu
sözc üklerle kul lamhr.

ogulq/ya: Oqulcaçz; qfzqlya: KlzcaÇj lz.
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qi z

q ryd t.

er SÓZÎII qlydl:AdêrTI sözöroen d6o<lû.

oly 'gaç qlydJ: 0,agooegrilernesinel~ bi" bi;imde]kesti.

qlydr. qlymdq.

qlYlg
qly 'gyÇr: ArIayola ya dl~a bil"~ gOre egirnli clan ver; ba)1r ya oe verree.

q ryüdr

kûnqly"dl:~ batmaya~~(stmturres) batrya~meylettJl·

ö4 qlyddl: Zamaogeçti.

y 'gdç qlYlldJ: Aga; egiemesi"te (açt bil" biÇWndeI kesb.

sOl:. qlyJldl: Verk'1 sözoen <J<)rUdl.

qlyl!ür. qtydmaq. '
qlYlm Dusrnarun yak~maslyla bi tlikte ulkenin halkim kaplapn ko rku ve dehser .

qorqunç qlylm bold,: Bû)Uc: bil" oersety~.

qlYlq _Söade d urrna mak. Bu sözcak sdat olarak da ku llarulabilir, nuekim qIyIq ki~i:

söze-oe durmayan kim5e derur.

q lYlq
qlyrq nins" (Balmurru ka~ ucu ya oe beozee~ gibi) eçt oIarak kesilmi'? hert!ançj bi'

sev,

qlYI~dL

olmanga y'gaç qlY I~dJ : 0 , açec egrilerresine \àÇ. b r biçimdelkesmekte oere varom etti.

nu tste çcki~meyi anla tmak için de aym sozcük kullamhr.

IjJY1~û r, q lYJ ~maq

'[ Iyma .
!jlylna egre: ~amurun serçe diligibi e.gri kesildl.gi bir to r e tste [t el schnyc (ven llicc11i)-çn ] .

qryrnuç.
qlymaç oork Çigi/krterenreen giyiiefl, iyikeçi y..:Jnünderlyaplan tevea ba$l lk.

qi yturdt
ol angar qaml5 qlYlUrdl: 0 , ka~n egiemeSI1e k~rresini emretti. Baska seylcr tem de

kullamlabilir.

qlyturur. qlylU rnu1q.

q»
ql:<:: ning:P<I\a. ve <lade<)erIi bil"~ ; bu at qlzald,m· SU o!l':1 pct\&! aom.

qi a. Canyc.

qra qlrqm:CariyeIer.

yinçge- qiz:Yatat)a ahnacak, yet.i$lOO cewe

431



•

qiz

qte . Kïz cocugu.

menig qfZlm: Benim klzlm; cv qiZl: Bakire - evde teenederek seneren kiz. Eu sózcûk hem

ózgür bir kizi hem de bir köle-kizr (canyeyi) anlatabilir. Kök-anlarm "bekae'tdir;

dtger kullammlar anlamm gentsleulmestyle mûrnkû n olmustur.

qlZ kisi. Pinti kisi (Argu lehçesi) . Su atasózûnde de geçer,

qlZ ki~i saWlyongh bolmàs: Pintiaderrm ünüyaYllmaz ve tanlnmayan biri o'srek kahr. Eu atas ö

au, bir kistye , ûnûnûn çok uzaklara ulasmasrm ve kendisinden övgüyle söz edil

mesini istiyorsa cömert olmast gerekugint ögürlemek için söylentr.

qlz qu s Sanki ûzerine konmak istiyormus gibi bir insana dogru uçan kusun adr

[bkz. qus]

qr a êdr .

01 qfZlg qlZM1: 0, klZln klZlIQ ITlI [bekèretini] bozdu.

qlZàr, q1zámàq.

qrzardr.

qJZardJ néng: Bir '?E!Y klzardl [ klrmIZl la~tJl .

q1zarur, q1zarmiiq.

qiaar tu.

ol q1zarttl nêngni: 0, bir~yi eeetn [kJrmlZlla,?Urdlj.

q1zartur, q1zartmiiq.

qragi l.

ql.zgl! at Rengikul rengi ~e ku~uni eresoos clan at.

qiagurdr .

ol ambu îsta qlzgurdl: 0, onu ibret verici bir biçimde cezeierorë ve yaptt<;]1 i~in kót û S(.I(ll.lÇIéJTM

g6rmesini sagladl (dolaYISlyla bir kezoaneböylesibir lse kelkrserrez).

qlzgurur, qlzgurmaq.

qiagut. Ibret verici ceza - bir adam, tsledigt bir suçtan dolayr iusanlar önünde ceza

landmln ve iuban zcdelenir: boylece dtgerlert onun akiberini görür ve b öylesi

bir ise kalkismekten kaçmirlar.

qi agurlandi

er îsin qlzgtltlandl: Bu 1;; nedeniyle cezalandlnldlglve ititen zedeleodigi için adam bir eens bu i;i

yapmaktan kendlrûehkcydu.

qlzgutlaniir, qrzgutlanmaq.

qlZI1 . Herhangt bir seytn kimuzi renktc ohm. Kadtnlar arasmda yaygm olan ,?U ata

sözûnde de geçer,

qr1nu bi/se qlzJl ket;Jêr,yaranu bi/se yaSJl ke4,êr: Eger(bir kadm) I"lil':i çilve~ ve fingirdek cere
cal}n1 biliyorsakJZII ipek giyer, nasli allm l ve cene yakln olunacagrnl biliyorsa yesil ipek giyer . Bu,

432



qocrigär b ásr

koeasind an iyi hediyeler almak tsuyo rsa kad rmn ona iyi bir yoldas olmast gc

rekngim öga tlemek için kullamlan bir Ifadedrr .

qrerl. K~gar'dakî bir nehrtn adj.

Su donlakte de kullamhr.-->qlzlJ sangar~p l(mI 'Ie sat1 (çi:;:eIder vetorrua.id.Y)ibekle iI

Y(pgi" YG$Il tçrge~p y~ veka'lverengi reyhêlnlar OOI dZi

birbir rl~ra yörge~ip Broii lizerresn-

yalnguq ani tanglG$û r !r&YlogIuhayrete~

qt arl ÇÜYÎt . Parlak kimuzi renk.

qrzrldr

eryazuqflr1 q1zr1dl: Adam ibret ve-el bi" ce zaye maruz r aldl ve yapbQl i$nsonuç1arlna katlandl

(vebir oeoeböy\e bi"suç~).

qrZllur, qlzllmdq.

qral ámuq Krzamtk ra da benzer lckeler.

qr zlandt

olbuatlgqdand/: 0, bu atJ I~k.a brr~qi de olabihrl çol< pahaûW ckJ

ol am qlzlandl: 0 , c:nJ laZJ oIoYak. evet edtó,

qlzlanûr, qlzJanmdq.

qrzläq

hóti q/zlaq: KfinlZl ku)flüJ bil' ~.

qutesu.

ol menigbirk oqaltiq/zlG$u: 0, ortaya ~olar;j( bi"lol Jçariyel koyarak be~ ok etmeeta

ya~tJ.

qd~ii r, q!Zla~màq

qrzûdt .

tawdr q/zûm: Man eoet etc.

qlZiir, qlzûmdq.

qoburga . Baykus.

qoç. Koe (Ogu:: lehçesi). Kök-bi çimi qoçngar·dlr .

qoçrig är. Koç.

Su atasözunde de geçer,

{hki qocn]:ár basl blr t;~içle bl~mds : lj koç ba~ tek tencereoe pismez. Bu atas ózu, bir

kent için çarprsan iki hakan ya da sef içtn ku llamh r; biri kenn terk etmek zo

rundadu anlamma geltr.

qocrig är bä?l. Bir kenttri adi .



qöço

qö co Uygur ûlkeslne verilen ad.

qoco. Uygur ülkesindeki bir kentin adr. Bütün ulke de bu adla arulabilu-.

qodusdi.

alar blr blrke ~ qodusdl: Her ti;i de i;;i birbirine brekti - ~ yap llmaSi konusuode biIDr1erine

gLivendiler.

qodusur, qodu~mdq.

qodr. Herhangi bir seytn asagi kismi.

qoçh lidi: ~~lYa indi.

qödu.

ol rsm q61)1l : 0, ~ini birte rere brektc Dikkate ahnmayan, daha soma kullarulmak üzere

bir kenara kaldmlan herhangi bir seyi anla tmak için bu sózcuk kull arulir.

q6qar, qócJmaq.
Su donlekte de kul lamhr,

aglurn sangn qo4ur men

adem ógi4t xumdru

bilge erig bu/up sen

yaqql1 anmg taparu

OQlum sera biraklyorum

Irderni ve görgOyü miras oIarak

Bilgebiradamlal<a~la$UOlnda

Onun vermee kal (ve onun hikmetinden sebeplen)

qodurçuq. KIZ çocuklannm oynadtklan insan seklindeki bebekle r

qodua. Dul kadm.

qodualandr.

er qoduz!andl: Adam dul kadlnla evlend i (Arg u lehçesi).

qoduzlanur, qoduzlanmäq.

qög. Göze kaçan ya da eyaga batan ufak btr sey , cercöp.
qogs ädi .

qatlgneng qog$ckk Sert nesne YUffiU?adl.

qog$ar, qog$amaq.

qogsäq.

qog$äq neng: Zayifve qevsekbir sey.

qo gsasdi.

ki$lIer qamug qog$a$dr: Erkeklergüçlerini kaybettiler (çOnkO scekya oe ba~ birsey orset za)'lf

dü~rdü.

qog$a$ur, qog$Q$mdq. Bunun gayn (g) yerine 'n'yla .ex) okunun btr degtstk seslen

mi vardir [qoxaasd t].

qogsaru .

quya$ am qog$attl: scer cou zayrf dÜ$ürdO. Sert olan bir seyin yumusanlmastm

anlatmak için de bu sózcük kullaruhr. Bunun gayn Cg) yerine hl (x) kullarulan bir
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qoltuql ädi

degistk sesleurrn vardrr [qoxsem] .

qog~alUr, qOg$(ltmäq .

qogu~ . Sepilenmis ya da septlenmemts den

qogu~ . Su olugu; ark.

tegirmt'n qogu}l: De<;lirmen oIugu.

qogu~ . Ok un d üzgun olmast için kullarulan $ry.

qogu slend r.

saw qogu~landl : Su,)'Olu bc:r)ulca alctJ.

qQgu~lanu r, qogu~lanmäq .

q öl. Kol.

qöl. Dagm , zirveden alçak clan ve vadi zeminini boyunca yeksele n krsrm (dag ko

lu l .

ön q6l1:VaóMy~~"'"'siIsieden.;;ak 0i<I1 veveo tosweeuzanan dag kolu

q öl. KI1LÇ ya da b rçagm smmda bulunan oluk. Bu yiv. k rhç boyunca uzamr ve bazen

alunla kaplamr. '

qlllÇqt1h: KtçokqJ.

qola.

qo1a al:KW p.:nr.z.rrs kitlverengi refidil at.

qolan. Kolan: eyer bagi.

qolan eli: Am kolan geçen yen.

qoldas. I~ arkadasr. meslekras. Bu, yalmzca soylulann hta metkärlan arasmda kulla

mlan bir s özca ktc r.

qo ldaslan dr.

olmenig birle qolda~landl : 0, kenáni benim êJkY1)$' 11, odànbil saydI.

qolda$lanur, qoJdaslanmdq.

qoldr

01mendin nlng qoldl: 0 , benden birsevistedi.

qolur, qolmdq

qo lgudr .

olmindin qolgtrdl:0, ceooeo br $CY isteyeyazdr..

qoJgzrdr, qolgzrmäq.

qo luq. Kolt ukalu.

qol tuql ádr.

ol olungqolluqlddl: 0, oduno kOlunun cYtJnda~. Birinin kohukaluna vunna}'l an lat

mak için de bu sözcük kullamhr .

qolruqlär, qoltu.qlámaq.
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qo lturdr

qolturdr .

ol mindinnengqolturdl: 0, benden bir sevistetti.

qo/turur, qo/turmäq.

qolundr.

er nengqo/undJ: Adam birsey isted i.

qo/nur, qo/unmäq.

qolus dr.

olar çkkiqîz qoluSdJ: Onlerbirbirlerinden kizsteoler. Birbirlerinden herhangt bir sey is

teyen iki adarm anlatmak için de bu ifade kullamhr.

Su dortlukte de kullamhr,

(Kendisine ihanet eden bir adarruanlauyor)

tun1;"ür qa4m bulustl Dünür, kaytnbulu$tU

qlrqrn Ulql qOI~tl Benden klZlffil stee ve ben de onunkini istedim

amdl IISlm qamastl (Soma bana ihanet etti vel ~imd i d~im kaffiallr [sinir1enirim]

altI turumtàYlml (Çünkü 0) Tonsnteynm [bu addaki kölemi] aldl götürdü

q öm. Deventn semen. Devenin çulu almarak içerisine sam an doldurulur ve dcvcnln

h örgucu kadar yukselnhr, b óylece üstune bir seyler konulabilir. Buna tçwç qöml

denir.

q örn. Dalga. ';;u dizelerdc de kullamhr,

kölüm qönu qopsa qal1 tämlg iter

körse am bi/ge kiSi sozke büter

Gölüm costcqcroe dalgalarkalemin duvar1anna çerper sanki onu itmek [yok etmek]

isterm~ gibi

f:ger bir bilge bunu görürse sózlerirne inanlr

qomdr.

saw qOmdl: Su dalgallydl.

qomär, qommàq.

qom tdr.

er ewinge qomrdl: Adam evili özledi - ev'nin ózlerrwle yanlp t utust u. Bi r sey için özleru
duyan herhangt b irini artla tmak için b u sözcûk kullamhr

qomrr, qomrmäq.

qormsdr.

olar rSqa qOlnlSdl: Ooier rese i:;inde i'?€ koyuldular. Bunun kok-anlarm sûw qomrsdr dalga·

lar her vendan yükseldi ifadesmdeki k u llarumdrr.

qomisur, qomismaq.
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qondrgu

qornugän.

ogul meni t'wht qomltgdn ol:OQkJm bana her Zilf1'"WI evil~ bir$C}; de obhilirl6zleti".

qom lUl.

udlg meni qomlttl: (5evgiliye yaoe sdaya duyulan) özembeni costcrdu, nevecere getirCfi .

qorrutür. qomllmdq.

Su donl ukte de kullamhr ,

(Gazi Arslän TçrJn1e savesenBasmil bir1 iklerifi aryIat:Iyor)

basmil sUsin qom lUi Rasmil (bizifrlesav~Çi'l)askern~tisdu

oorça kdip jeeurn TûmJgeIip t.opIaOO:

arslan capa emilli AslanllGazi Arslcln Tç!inJ alt etrreve çalfitiI~k~JJarj

qorqup ba $l tezginur (Anca k bizigöo]nce$6~ dö!lüler vel kOfkuàiln göreri karardl

qomrurdr.

yçl sûwug qomturd,: Rûzgàr, suyu dalgalilldrci.

qomturur, qomturmdq.

q ön . Koyun (Argu Iehçesi}, nun (n), ye'den (y) dönasmusror [bkz . qöv].

qonaq . Çavdar .

Su atas özun de de gever.

qonaq ba$l sedreki yçg: Çavdar~ITI teoes seyrek oIan iyidir - çtmJ tcneIer seweese

ddla~ ve bJyük c:lJr1ar, say0l eteca taneler~ ve i<CIçOOIer. Bu atasözü. arzusuna

ulasmak ve denerleme g ücune sahip olmak tem küçûk bir tc plulugu tercih eden

kimseyi artlatmak tçtn ku llamhr.

qonat . Birbirine bagu kalan (sad ik obm) berbangi bir insan toplulugu.

olmenig qondllm ol: 0, tere bao;) kalanlardantwidt.

qon atn .

olóz.inge qonllm qonatfl: 0 , t'lizrneU:MyJ ve destekÇileriyte tw\Ikt.e bi" kavrnin eYrWl ce-resoe

IkendyuniJnaJ~ ÎZil verdi.

qonatür, qonatmäq.

qön dt.

qu$ qöndl: Ku$(bi'"~ Uzeffie)kondi.

bodanqond/: Kavim góç ettnten score (00 yere) y~.

qóndr, qonmdq.

qondtdr .

olqlhç qondrdl: 0, Cia~l::io~.

qonàh , qondfmaq.

qondsgu. Cila ta~1
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qondurdr

qondu rdr .

ol rwinde qu~ qondurdl: 0 , ku~ kendi evre kondurdu,

ol a/W n uze çr~ qondurd/: 0, aItr'w1 ûzer re w rkuvaz keerna vapnro. Bir nesneu t uzerine

yapila n kak rnayi an latmak Için bu sözcûk kullarul ir.

qondurur, qondunnàq.

qOJI~ I _ bkz. qcsru

qonuq . Konuk. Su dizelerde de kullamltr,

oordl eren qonuq bulup qutqa saqdr

qa1dl a/lg O)'lIqktn-up ewni y'qär

Koro k blbtca cns ugs sayan l:imseIer gtti

Bi' kor1culukgêmlce (onuçadlrIamdakalacak bi"kO/"l.lk saop)ceoen toplayaffir' kald

qonuqlëdr.

beg m ell i qonuqladl:Bey [baska biri de olabilir] beni konUQu clereka.;) lrladJ.

qunuqldr, qOlluq!amaq.

Ogna lehçesinin dtsmdakt lehçelerde bu sözcûk, bir ederr un. cv sahibimn nz asi

olmarnasma karsin bir evde geceledtgtni anlatmak Ictn kullamhr. Su donlu kte

de kullamhr ,

yagr oc.,gdin u4lqlddl

kOrUp sûniaduqL1dl
mum am qonuqlddl

agr::: içr( agu sagdl

""'" """""""""~""~gold
(Bó'yIesne gaJilkeokeióle i Ie sakifiWl) orliJyu górUlce (Bey) ~di

Ok:m 0f"IJ konJk oIarak kabuIetti

zere~n içerieen(ve 0 öldü)

qonuqlasdr .

oIdr çkki qOl1uqla~l : 0 l<.isi birtir1emi kooll: oIarakkOOlJ ettser.

qonuql~u r, qonuq/a;;maq .

qonuqlug

qonuqlug ew: Içindekonuldar ollln ev.

qonuqluq

qonuqluq tv: lConuk evi.

'long.

qong el: Kas.

qorigr ád r.

oglàn ûni qongrddl :~ ses~(~uk~ I:i) . Bu olay, cocuk ergenh k cegma
geldiginde gerceklesrr.

qoyqongnidl: Koyun restere rengi IklztlkahVefef1gil ha le geld.

qongrdr, qongrdmdq.
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qopurd r

qorigragu . Çanlar.

qong ragu . Kulegm arkasmdakl çrktk, bombeli kemik.

qorigur.

qongur un:~ (kJs*) ses.

qorigur.

qongur qäy: restare renginde IlazJl kaJwerengil koyun J ba~ka bir~ de olabilir].

qorigurd r.

a )'lgdç qongurdl: Adam eçec l~ka bir~ de olabolic] kölciSJden sólctU_ Ruzgänn b ir

seyt k óklennden sök up armasim anlatmak için de bu sózcuk kullamhr.

qongrur, qongu. rm~q.

qonguz. Gübre böcegt.
q öp.

ol. meni kOrijp qöp qtldl:0, beni g5njnce keyitlerO.

qop. Pekistirrne ve vurgulama bild iren bit tlgec.

ogt/l qop bedudi: Çocuk dikkat çekci bir biçimde ooyudü; qop edga ntng:Çok iyi nesne .

qopdt .

eryoqllruqopdl: Adamyemooo kaIctl.

fûpi qopdl: TipiQl<b.

qu~ qopdc Klr.; [buska bir ~y de olabllir] yukanooçuyükseldi (uçtu).

qopdr, qopmdq.

qoprusdr .

ol. manga qtq qopru~ : 0, bana~ uçmay~~ etrreete yardlm etti. Herhangi bir

seyt yen nden kaldrrmayt (yuksehmeyt) anlatmak içm de hu sözcûk kullamh r.

qopru~a r , qopru~maq.

qop s ädr

olyoqdruqopsäd/:0 , yaj:anç*mak (yiikselmek) steo.

qopsdr, qopsamdq.
qops äld r. bkz. qopzaldt .

qopturdr.

olaniorundm qop/urdl: O,onu yerinden kaldln:1 .

qopturur, qoprurmdq.

qopurdr .

ol meni omumdm qopurd/:0 ,beniyerimden kaldirdi. Yerinden oynattlan herha ngt bir

sey i anlatmak için de bu s özcük kullaruhr.

qopuru r, qopurmdq.

Su atasózunde de geçer,
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qopurgà n

türtÎn qopursa l}lanur: Du-nanle ovnayan islenir. Bunun anlar m, ha lkm itaatsizhk enne

sini kiskntan kimsenin kaçimlmaz bir biçimde bunun yamttIgl sidder nedeniyle

magdur clacagidir.

q o p urgàn

bu er ol ta$lg y(rden qopurgan: Bu to praktan keye çeeten [made ncilik yapan] adernor.

Kaya dtsmdaki seyler için de sovlenir.

qopurtu.

ol erig onwvun qopurw: 0, adalTll ye nnoe n [ ba~ka bir yerden de olablllrl kaldirdr

qopurtiir, qopurtmaq

qo pusdt

ui menigbir1e qOPU$dl : 0, eyekte kalma konusunda bana rneyoan okudu - 0 be nim aveqa

kalkmama vercnnettl dern ek için de bu sözcûk kullamhr.

qopu$ur, qopu$maq

qopuz:. Kopuz: uda bcnzer b ir çalgi .
qopu z:lug.

qopuz1ug hi$i: Kopuzu oenkimse

qopaàdr

olqopuz qopzadl: 0, eccoaceo.
qopzar, qopzamaq .

qopealdi (qops äldi ).

qopuz qopzaldl: Kopuz çalmrk.

qopzalur, qopzalmàq .

sm'le Cs) s öylcnen qop säldr bir degi;;ik sesle umdtr . Boylest bir yer degtsurmc

npkt hab$ revfz ve rcbjs ("bütün vöcuouvle çerprne") ifadcsinde oldugu gibi

[Arapcada] çok yaygmdir.

qop easdi .

qiz/ar q()pza~dl : Klm r kopuz çalmaktayensn

qopza$i1r, qopza$maq

qopzattl.

0/ am qopzattl :0, o nu kopuzça lmayatesvik etti.

qopzatur, qopzatmàq.
q öqdr

et qoqdc « teste pisen etin kokusu yükseldi. Sóndc rülen bir kandi lden yakselen duma

manlatmak içi n de bu sözcük k ul laruhr.

saw qaqdl :Suduruldu; sï~ qoqdr çeeeonyab~tJ (dindi)

qaqar, qaqmaq
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qongÇl

qOqJt II.

olangar SOglunçii qoqllt/: 0 , kokusu etrafaya~ kadar~ üst:ünde eb kJzartb.

qoqlt!1r. q<Jqltmdq. Aym zamanda kandil sönd öraldcge zaman erken zarar h duma

manlatrnak için de hu sózcûk ku llamhr.

qoqram.

ol süwugqoqrattz: 0 , suyu Ibaska bir SlVlYl da obbilirl azeën .

qoqracu r. qoqnumaq.

qoq rusd i

suwlei r qamug qOqru~dl : Sular gen çel<ildi. Miktart azalan herhangi bir SlVlyt anlatmak

için de bu sózcuk kullamhr.

qoqru?û r, qoqru?mdq. vacunakt stsbk lertn inmesini anlatmak için de bu söacük

ku llamlabilir .

qoqu .

ydg aUa qoqu: yagtn durr\tlIll l~te yanncal yUkseidi. Bu olay. bir kand il sondorulda

gunde vcya et ateste pisirtlip kokusu yayildrgmda gerceklesmekredtr [ct qoqdd .

qoqar, qoqmaq.

qoq un. Kivilom.

qoqunlug

qoqun/ug Ol: f(NJlomlanyûlGelen~.

q ör . Yogun rnayasl. Bu, kabtri dibinde kalan yogun ya de mayalarmus krmtz arugt
d tr; daha soma bu artlgm ûzerine taze süt eklenir ve boylece yogUTt keulasrr ya
da kirruz mayalamr.

q ör. Zarat .

erqar qlld/:Adam zerar etn

qord ëv. Kugu . Su dizelerd e de kullamhr,

(Ei'",," ho>~_>
qorddy qugu andauçup yomgm DUr

quzgun tangan sayrap anlg uni buttr

~lar ve di<;ler k'4ar sulann cevesooeuç~ ve SdytSlZ gUz~ ezgiyie $dklrlar

Kuzgunlar ve alacakargalaf r.efesleritoeoeoe l<ad.Y gakWlar

qoridr.

otlg qotfd,: 0tla9lbaskabir~i. de obbilirl kCll'l..óJ.

qortr, qorfmaq.

qon g. Bcylere ve benzerlerine ait korunakh. öael olarak tahsis cdtlmts yer. Herkesc

açrk olmayan, çevnlmis bir yeri anlatrnak içtn bu sözcûk kullamh r.

qongÇl. Beylenn örel olarak eynlrms arazilerini koruyan kimse ; ko rucu.
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qcrmdr

qonndl.

ol tawännga qonndl: 0 ,ceres korasenee eli Sik! oeweno.

qonnûr, qonnmäq.

qonsn.

ol manga qongqon~tI: 0 , bana hakanln arszsor korumakta verorn etc .

q örlandr.

er tawänngaqor1andl: Adam malinl kaybettigi için üzüntU duydu .

qlmlZ qorlandl: KJITlIZ rreveiero. Yogurdun koyulasmasrru anlatmak için de bu söz

cûk kullamhr.

qor1anur, qor!anmaq.

qo rland r.

er tawarmga qorland!: Adam kendoe eit bir ~yin kaybl do laYISlyla özünt ü duydu .

qorlanur, qorlanmaq. Kök-biçimi vcv'la (0) s öylenen qörlandr'dtr.

yogrut qorlandl: Yogurt kabla$tl, koyula$tl.

qorluq. lçine krrmz konan tulu rn.

qorqdi.

qul tengriden qorqdl: Kul, te rnoen (Orum büyüklu('jü artSln) korktu. Belli bir seyden

korkan herhangt birini anlatmak için de hu sözcek kullamhr.

qorqar, qorqmdq .

Su atasözunde de geçer,

qan ökUz balduqa qorqmàs: Y~I öküz benacen kor krnez. Bu atas ózû , zaten ahskm

oldugu bir seyle korkutulmaya çahsrlan bir kimseyi anlatmak için kullaruh r;

yash öküzûn baltadan korkrnayacagi gibi 0 da bundan korkmaz , çunku arnk (bu

nun çevresinde olmasma) absnnsur anlamma gelir. Su dizelerde de kullamhr ,

qorqma angar utru noup tegre yöre

qapsa amgalpagtltm andan rur-e
(Dü~mandan) korkma, onunla y(jzle;;,etreêrs cevr

Onun yi('jitlerini defet, (bir ka('jlt parçaSlym l~ gibî) dur onlan

qorqmdr.

er f~dm qorqmdl: Adam i~ten korkt u. ama blI nu beltietrreo.

qorqmur, qorqmmdq.

qorqun .

01 ani qorqlW:0, onu kor1<uttu.

qorq/tu r, qorqltmdq.

qorqhq.

qorql1q er : Kor1<ak, ûrkek adam .
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qo rqutdr.

i~n qorquldJ:MeseIe ()('lJ korkuttu.

qorqulûr, qorqu.lmaq.

qorqunç. Korku.

qcrqusd i

alar{kki qorqu.$(:f!: °kiSi bibi eiidei. 1<:or1<tlJar.

qorqusür, qorqu.~mäq.

qoru . Dikenli çit (Orlçäq lehcest).

qorugjin {q usün) . KUI"$un - iki eklemleme noktas t arasindaki ze'yle (i) . Oguzlar hu

sözc ükren kimi yazaçlan ararak qusün der.

qorum. Kaya . "Denne'ye de ({orum demr.

01qorum buldl: 0, define buldu.

qorumlug

qorumlu.g tdg: Kayahkdag.

qös.

qó~ al: Hakan.n yedek anre verten ad.

q ös Herhangt bir seyin çilri; bir est olam Burada n harekerle "makas'a ~ biçth: çdt

blçakdenir (Argu lebcesf). Su atasózunde geç-er,

qorqm~ ki~k qöybass~ kórnur:~ lcimseye, koyun ces çft g6rtnjr. Bu atasözû ,

bir seyden korkan ve bunu dasündcga her anda korkudan siçrayan kimseyl an

lalmak lçtn kullamlar.

qosdt.

0/ qöyqa e, hll qo~l : 0, koyurul yaJT\o3 keçiyi katti - koyun sirU';(.ryte keçieri bi1e$ti'di. Bi r

seyle btrlesurtlen baska bir sevt anlatrnak için hu s öacük kullaruhr.

oly;r qo:;ciJ:O,~yazd.

qo$dr, ~m.àq.

qoslandr

er äz:inge at qosla'ldl :Adam eerosoe vedek at seçeo.

qo~lal1 ûr , qo~lanmäq.

qoslundr.

{kki ntng qo~lundJ: er kO'ttJrllXl~ bi' koyI.DiI bi' <Yaya getrinesi ya dil iki tri:tWl,

k~en ceseo êlyfII hizada olacaI<: biçinde atlar,,", yanyana getimesi gibi ió nesne de bir <Y<Y-ja

geti rildi; bir1e$tir~di - bu eylem gectsstadtr.

qo~u'lür, qoslunmdq

q~m. Kotusu. Oguzlar n'yi s'den ónce sóyleyerek qon~1 derler. Bu iki kullarurn da

dogrudur.
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Sultan Qätu n'un ketroe

Size yenihizmetierinitakdim ediyor"

Benden (ona) bir methiye sun

(Ve de ki) 'Sadlk kulunuz

qo~ug

'Iesug. SUr, kaside. Su d önlükte de kullamhr,

terken qatunqutrnga

tegür mindin qO$ug

aygl1 sizing rnpugçl

ömer yangl tapug

qos uldi.

blr neng bTrke qO~U!dl: Bir;;ey beska br ;;eyle bir araya ge ldi. Baska biri onlan bir araya

gen rdt anlamma da gelir.

qO$ulur, qO$ulmaq

yir qo~uldl: ~iryaZl ldl.

qosu lgän.

bu qOZI olsagllq bideqO$ulgdn: Bu, her zaman di;;ikoyunun yaruoe kablan kuzudur. Baska sey
Ier için de kullamlabilir.

qotqr

qOtql er: Alçakgónül!ü edern.

qOftl.

ol ncng qOftl: 0, nesneyi tsrektr. Kök-biçirni qödu'd tr: ze! (d) benzestme maruz kala

rak te Ct) olmustur .

qodur, qorJmáq.

qotuz. Yaban sigm.

qotuzlug

qotuzlug er: Yaban Sl91rmasahip eteneoern.

qova. Kova (Oguz Iehçesi).

qova . Turklerin kullandiklan at basbklannda atm bumundan itibaren yukan dogru

çrkan v seklindeki kayrs.

qovi . bkz. qow!.

qovuç. Cin cerpugma dair bir belirti. Cin çarpan adatrun yûzünc soguk su anhr ve

qovuç qovuç denir. Daha sonra sedefotu ve ödagaciyla tûtsûlenir. Bence bu , Türk
lerin "git cin, kaç cln"anlammda kullandiklan qaç qaç ifadesinden gelmektedir .

qovuq . lçi bos olan herhangt bir sey; oyuk . qowuq'un degîsik sesletimi.

qovuz. qovuç'un dcgisik sesleumt (Oguz Iehçesi).

yçlqövuz bitigi:Cinçerpmesra ka~ kuilalllian muska.

qovuz. Sarapta bulunan çerçóp. tonu.

qovuzsaçigden kçter: :;;arabt çerçö pten, tonnoeneoror.

q öw.

ton qdw qow boldi: Bunrsukvedik~ri perçelenrrus e en giysi [bkz. q äw] .
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qDy

qowdt .

Ir heyikni qowdl: Kópek i1V1 koveec - aom pesinden gitti . Bir seyi kovalayan veya izlcri 

ui takip eden herhangt birin i anlarmak tem de hu sözcûk kullamhr.

qowdr, qowmaq.

qö wdr.

er atm qöwdl: Adam abnlsürdá. Herhangt bir seyin sürülmesini anlatmak için de yt

ue bu sözcûk kullamhr.

qOWl.

qowlYlgdç : lçi kofla~I~l çürümü~ eçaç. Aym zamanda vav'Ia söylenip qOVI da denir.

qoM

qowl er:Talihsiz adam (Argu lehçesi).

Su atasözunde de geçer,

qOWl er qudugqa kim yçl aUr: Talihsiz adam kuyuya girse bile nJzgar onu ereoen çek ip ÇIkatY

[dolaYlSlyla Slklnblar~ini blrakmaz].

qows ádr.

er oqm qOW$ädl: Adam okunu dÜz9ünl~tirdi.

qow$är, qow$amáq. gayn'la Cg) söylenen bir degi$ik sesletimi vardir [qog$add.

qowsal dr.

oq qow?aldl: Oku düzgünl~tirmeye yarayan bir~y kulli.lnllarak ok düzgünle~rildi

qow$alur, qowwlmaq.

qowsasd r.
01 amgoqm qOW$a;;dl: O, ona,ok düzgün1e<?t iricisiyle okunu düzgünl~rmekte verom etti

qow$asur, qowsa;;maq.

qowsatn.
01 oq qow$attl:0, OÎ<.un dUzgünl~ri l mesini emretti.

qow$atilr, qow~atmaq .

qowuq

qowuqnêng: k;i tos,oyuk herhangi bir ':;€y.

qowusdtlár.

alar blr çkind[ni qaw~dilár: Onlar birbirterinikovdular.

qowu$ûr, qO\VU$mäq.

qoxsasdr . bkz. qogsasdr

qoxsatu. bkz. qogsatu.

qöy. Koyun. bkz. 'Ion.

q öy. Kaftamn gögös kisrru.

rUg qöyqa suq: E1ini kettenn gOgüskerranden içeri sok.
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qóy yrh

q öy yrh. Türklerin oniki yilmdan biri [kovun YIII - bkz. bars]

qcy lusdi.

sutIer qoylu.~d l: Süt Iba~ka bir SIVI Ja olabil ir] koyu la~tJ

qoylu~ur, qoylu~maq .

qoyug

qoyugnt'ng: Koyu d an S1vllar. "ûzû m~urubu"na da qoyug saçig: Koyu sekenserepdenir.

qoyugluq . 51V1bnn koyulugu.

qoyuldr .

yogrut qoyuldl:Y~urt koyula~tJ; sertesü . Kcyulasan herhang i bir SlV1Yl anlatmak için
de bu s özcük kullaruhr .

qoyuIur, qoyulmaq.

qoeandr

uragut bezendi qozandl: Kadln söslerdi.

qozanur, qozanmaq.

qoo . Kuzu.

quba.

quba at: Rengitestene ileseneresnoa o lan at - baska bir sey de olabilir.

quburçäq. Ahsap sandik. Genellikle "tahut" anlammda kullamhr.

qu çam .

blr quçamntng: Herhangibir~yin bir derneti.

quçaq

blrquçaq bOz: Birbohça kurnas.

qucaqlëdr.

olbarçm quçaqladl :0, ipek kUlW!?I kolununettneaid!.

quçaqlar, quçaqlamaq .

qu çdi .

ol miniqUÇdl:0, benikucakladl.

quçar, quçmàq.

quçgundi. Sogan (ÇigH lehçest).

qu çturdr.

01 ment quçturdl :0 , tere kendisini kuceklattr.

quçturur, quçturmàq.

qaccs. Kucaklasma.

qucusdr .

01 menig birle qUÇU~dl : 0 , benimle kucekiestr,

quçu~ûr, quçu~màq .
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qu l

Kaçarm~ gO yapbk: (bóyIece êW1<amadangekliler ve bil

onlarm etJafn çevirip bo zguna u~atti<

kem~p aug legdimjz

a/dapyana qaçllmlZ

qudgu . Smek.

qudruq . Bute n hayvanlarm kuyrugunu an latan bir sózcûk.

'l<'Y qudruql: Koyuru'lY<4~; at qudruql: atkuyrugU.

Su denlukte de ku llaruhr,

qudmq qal1g tügdûmiz Atlam kuyruklanr-ssocabagladk

lrngng ükü~ ögdümiz celKlb-1 Hakk'/1 çol< ~kreW:: lKäfir1efin seneore dogru Al1öt'lüekber

diye ~aralo:y(irUcUI
Atlan s(t<)J( ve ClIia"a saldrdk

qU~qudnlql : ~kWugU

s u atasózunde de sece r.

wqum yû::up qudruqta biçtk sima: Deri>'i y(azd(i\(ten SOITa~~ krma . Su

Arapca dakt sevv ëehuhe harta idd cndecerammada("kar~ eb öyIesine lozarttIkip~

zaman kómOrgibi clou") söz üne benzer .

qudruq . Kïç dcligi (bun u ima eden s özcûk).

qUdruql Olgin ki~ : KJ; öei:1 k~ kmse - çok. OSISarl bnse.

qudurdr .

ol bu f~ ta qudurd/:0, çok cece serfettrbu ste yapabkc~ininen iyisiniveptr,

qudurur, qudurmdq .

qudurg àq. Kaftanm iki kuyrugundan btrt.

qudgulan dr .

at qudgulan dl: At kuyrugunu salayarak Ûleffideki sinelderi kcMiJ.

qudgula"ur, quJgulanmaq.

quduçeq 0). Kuyruksokumu [bkz . quyurçaq].

qudug. Kuyu . Su arasozunde de geçer,

qudugda saw b.:lr, It bumllcgmes:Kuyuda suvCW"dr,amak~ bun.s blna eoserez. au
atasózû, bir seyt tsteyen ama bunu elde edemeyen ya da baska bin run yemegmt

g ören ve hu ytyecegt arzulayan. ancak alamayan ktmseyt anlatmak için kullam

hr. bkz. quyug

quduglug.

quduglug ew: Kuyusuolan ev.

quduagun Kuskun. eyenn kayma suu önlemek için aun kuyrugu anndan

geçirilerek eyere baglanen kayis.

qugu . Kugu .

qu l. Kul; k öle. Su atasózünde de geçer ,
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qul äbuz

qul yagl, l t böri: Köle (eqer efeodisinin mail üzerinde tasarrufhakkina sahip otursa ona el koyar,

tirsetcesroe koser ve onu allr görurür, bu nedenle tJpkl bir) o ösreo gibidir, k öpek (b ir kez ele

geç irdikten soma yenilebilir hiç bir ~yi eonmarnes . yiyip bitirmesi nedeniyle bulundaqu ev için)

kurtgibidir. Bu atasózu, kólenin sahibine begbbkten yoksun oldugunu vurgulamak

için ku llarulrr .

quläbuz (qul évua) . Ktlavuz. be (b) vevdan (v) dön üsmasrö r. Su atasözunde de

geçer,

qalm qdz quldvuzsliz bo!mds: eez socso kilavuzsuz uçrnaz. Bu atasózû birine, kendi sin

den daha iyi rehberlik yepabilccek birinin pcsinden gitmesini ögütlemek içm

ku llaruhr.

qulaç . lki yana iytcc açtld ïklannda iki kol arasmdaki uzakhk. Bunun kökü qo1 dç:

kollarlnl yana dogru aç tfadestdïr .

brr qulaç barçm:Bir kulaçipekli kurres.

qulaçlàdr.

ol ul1Iqm qulaçladl: 0, ipin [baskabir seym de olabïlirl uzunlugunu kulaç cnsroeo öctä.

quladar, qulaçlamaq.

qul än . Yaban esegt.

qulaq. Kulak. Bazr TurkIer qulxäq, banlan da qulqaq der; ancak en dogru kullarurn

ilkidir.

qulaq .

qulaq Ion: Ko llan use olan giysi.

qulaql ädi .

ol ag1m qulaq1ädl: 0, oglunun kulaglna vuroc .

qu!aqlar, qulaqlamaq.
quläqhg.

quläqhg neng: Kulagl o lan nesne.

qulävu z. bkz . quläbuz.

qulbäq . Bir Tur k çilecisinin adt; Baläsagiin daglannda góronard ü. Rivayet olunur

ki, bir gün kara kayamn ûzerine pannaklanyla tengri qull qulbaq: ramrm kulu qul

hàq yazrrus ve yazi bcyaz renkteymis: ardmdan ak kayanm üzerine aym seyi yaz~

nus ve yazl bu kez siyah renkteymts. Bu yanlann izleri bugan bik görülebilir.

qulnacr .

qulnaçl qlsrdq: Dogu rmak üzere dan kisrek.

qulnädt .

qlsraq qulnàd!: Kisrak tay dog urdu.

qulnär, qu!nàmàq.
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qunusdr

qulsrg .

qU1S Ig er: Huyu kóleye benzeven edem.

quluç. Bir erkek adi.

qulun . Tay.

qulunlug .

qulunlug qlmiq: cesnoen gelen bir t.aYI olan klsrak.

qum . Kum (çtgil Iehcesf). Oguzlar bu sözcugü bilmezler.

qumg än . lbrik , gügüm , gülsuyu sisest [Oguz lehçest disiudaki bûtûn Türk lehçele

rinde ; Oguzlar, Parstlerle kansinca bu s özcug ü unutmus ve yerine Farsçadan ge

len aftabe s öacöga nü kullamr olrnuslardrr -çn].

quml äq. Qrfçäq olkestnde yetisen. sarmasrga benzeyen bir bitki. Qifçaqlar bunu

balla kansnrarak bir Içki hazu-larlar, Eger bu ot bir gemiye almarak olursa, de

mzde stdde di dalgalar olusur ve yolcular bogulacak gibi olur lserbetcto tu -cnl .
qumsüy. Kanla dolmus kene. Bu sözcûk, yaygm bir biçimde. idrar tutulmasmdan

stkäyerct olän ve Iseyemeyen bir kimseyi artlatmak için kullarnhr.

qumuq. Btr süre yanm da bulundugum beyletden birinin adt.

qumuq . At gübrest.

qurnuqlàdt.

at qumuqladl: At pisledi. Birinin Qumuq 'a - b tr beyin adr- baglanmasim , onun hl
mayesine gtrmesir uanlatmak için de bu s öacük ku llamhr.

qumuqlar, qumuqldmáq.

qunçüy . Qätün'dan bir derece asagida bulunan soylu kad m ya da prenses. 'lawn

qunçuy da denir.

qundt.

ogntawar qundl: Hir51z mali çaldl.

qunàr, qunmàq.

Su dizelerde de kullamhr,

kiçig balupyagmlyçrgücmës

edgennedip qodsa am ç/niqundr

D~manl rll k(Jçûk g&üp am11amamalISIn

Onu ónemsemeyipyalmz blrakJrsan, ûlkeni senden ceer

qunduz . Kunduz.

qunduz.

qunduz qayn:Ku nduz tamlndanyeplen bir i1aç.

qunusdr .
alarçkki tewdr qunU$dl: Qri;J- birbi1erinin rreseon çaldllar. Bu tste rekabet euueyi ya da
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qu,

yard imlasmayr anla tmak için de aym s ózcük kullamhr.

qunusûr , qW1U~mdq.

qur. Düzey; mertebe: rctbe.

menig qurum u/ug: Benim mert.ebem yUksek .

qur. Kusak, kemer.

qür. Kuru (Oguz lehçest). Bu sözcuk qurug sözcoganon kisalulm is b içimid ir. Su

atasózunde de gecer.

quldn qudugqa tll~st' qar ooqa ayglf bota r. 'reoeo~kuyvya~, (\cuyu"u"l )et:.i

oIan) ku'baQaiJYf}I oU. Bu. an lam olarak Arapçadaki inne1·bugdt bi-anJ,md tastansiru
eBizm ideki eurece oIdJ sizeakbaba~) sözone benzer.

qu räm .

qurdm ki ~l!l r : Adamlar, hakafw1 huzlJ\J!'lda oturdJldoo gibi rûtbeIefile g&e oturOJar.

hi~ilër quràm olturdl1dr : Adamlar, mertebelerine gore ol:urdular.

qurç.

qurç remer: Çelllc Güç\ü adamlara rakilau bt r lakap ola rak 'fUr, eren : dayanlldl eoem

ifadest kull amhr. Kan ve sen herhangt bir sey hu sözcü kle anlanlabihr .

qurçädr.

yum~q Ming qurçddl:Y~~~.

qurçdr. qurçdmà q .

qurdasdr .

olbt..g birle qurda$dl:0 , beyIe~ biriy lt: de olabèlir] ayn s.aya oturoo.

qurda~ûr . qurdasmdq.

qurdr.

xdn sûsin qurdl:Han(ya da bey) askerlerini toptesp telt~ etti.

xdn çuvaç qu rdl: Han, hanlik çadlnl'llkurdu.

qurár, qurmdq.

qurdr .

CT ya qurd/:Adam yaya ip gerd 1Ya")Tl ipni takb].

quràT, qurm4q.

qu rgädr.

y?r qurgdd/:Toprak (y~ Ya9mama51 nedOO',ie) klSUdu.

qurgdT, qurgdmdq.

qurgatn.

yçr qurgaw: (lçiodekinem azaidlo) için) toprak kururraya ve çeuereve oeseo.
qurgatar, qurga!mdq. Kók-biçirni qurgali'tl'dn ; zei (d ) benzesirne maruz kalarak te

Ct) olm ustur .
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qun tu

qurgtrdr .

y( r qurSJrdl: Teprak I~k.a brr~ de olabllir] (nem azl9 nedeni)1e) klnJdu.

qurglrdr, qurglfmdq.

qurgrrdr.

erqurgtrdl: Adam zevrek, krt. zelcaIryd:.

qurgJrdr, qurglrmdq.

qurgu .

qurgu er:~ oImayan ve zevzet< ecero.

qurguland r.

erqurgulandl:Adam zevzeklik etti.

qurgulanur, qurgulanmdq.

qurgu luq. Deltsmenhk: zevzekllk.

qun qun . Kisragm arkasmdan gelen tayt çagmrken kullamlan ifade. ye (I) be'ye (h )

d önüstürulerek qunh qurth da denir.

qurtdi.

quridl ton: Giysi lba$ka hir '$q de olabilirl kurudu.

qun r, qurimdq.

qur rglad r.

qunglddl ningni: Nesreyi kiSU)'l<en kullandl.

qungldr , qunglàmdq.

qurIgu.

qurigu ning: Kurul1"lélk ûzere clan resoe . ~Biqeyn kurudU<)J en" da bu sözcükle anlanhr .

qurmdr .

erqurmdl: Adam }'1l<"oolktlln soma kendini kuruttu.

qunnur. qunnmdq.

qurtrdr .

qunrdl ning: Nesne kurumaya~.

qurïrur, qun rmäq.

qunsdr.

etrnik qamug qun~li: B:mek l b;:a~ka blr $<'yde olabihrl tamamen klxudu.

qun~u r, qunSmàq.

qu rug än.

buerol telim lÎZt1m quntgdn: auSIk siküröm lbaskablr $<'yde olabshr! kl.Jl1Jtarl bif adamdIr .

qu ru n

/rUn tonugqunttl:~ gysiyiI~ btr~ de: oIablhrl klsuttu.

quntû r, qun tmdq.
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qurl ädi

qu rl ädi .

ol qaftämgqurladl :0 kaftanlna ku~k yeptr ve bunu sscca ba~ladl .

qurlär, qurlámäq.

qurm än. Yay kihfi; yayhk (Oguz ve Qrfçäq lehçeleri).

hç~ qurman: Y~ kilifi ve secek. Kókü , "ku~~1 (beline) ba~la" anlamma gelen qûr man
ifades idir.

qurqur.

qarm qurqur çtti : Kann guruldadl

qurs ädi.

ol qaftan qur~ädl : 0, kaftanlnmk~~lru ba~lach .

qur~ar, qur~ämaq.

qurs äg. Kusak kusanma.

qu reäg. Dokunmus vanden yapilan bir halka: çadmn ctrafma sanhr. Buna ewqur
$dgl denir.

qursandr .

er qunn qur$andl: Adam ku~~ml kusëndr.

qur~anur, qu r~anmäq .

qu rsatnm.

men angarqurqu~attlm : Ben ene ku~k kw;anmaSiru emrettim.

qur$atilr men, qur$atmáq.

qurt. Solucan (butün Türk lehçelennde); ancak Oguzlar qurt sözcügünü "kurt»u all

latma k için kuilarurlar.

qurtandt.

hang qurtandr: Cariye !ba~ka bin de olabilrr] bit nedeniyle ka~ndl . Bunun k ók -anlarm "ka

yunda kurt, kene arernektnr.

qurtanur, qurtanmaq.

qunlädr.

teve qurtlàdl: Deveyi [baska bi! hayvaru da olabillr ] kurtJardan anndlrdl

qurtuldi.

urägul qurtuldl: Kedmd~um yaptl.

er emgëhtin qurtuldr: Adam sscrmoankurtuldu. Su dortlukte de kullamhr,

6{1/egyarag hözetli

ogn tuzaquzatll

bçglër bçgin aZltfl

qaçsa qallqurtular

Zamanfrset gözetti

cuce(yerinaltma) tuzakkurdu

Beylerin beyine Iyani Afräsiyab'a]yolunusasrtu

Kaçsa bile ondan kurtulabilir mi
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qurunlug

qurtulur, qurtulmaq. Kök-biçimi qutuld i'drr.

qu rturdi.

01 manga ya qurturdl: 0, bana yay gerdirdi [yay mipini takbrdl ].

xlinangar çuvaç qurturdl: Han, ene,hanllk çedmru kurdurdu .

xanbçgke silsin qurturdl: Han, beye, askertbirlikleri toplenp telti'i etmesini emretti.

qurturur, qurturmaq .

qurug. Herhang t btr seyin kuru olam.

qu rug .

qurug ew:1çindeesva ya oe insart o lmayan, tamamen tcs ev.

qurng o/ma: Kuru testi. 'Kuru" anlarmna gelen bu kullammdaki k ök-anlam "çi bos

oren herhangi bir kep'tir. lkinci kullamm, Bk kullammla ilintilidir [içi bos clan tes

ti, kuru bir resudtrl

qu ruglandr
ol otmëkni qurnglandl: 0, ekm~i yavan ve kUN buldu, bu reeene ono yemedi.

quruglanur, quruglanmaq. Baska seyler için de kullamlabilir.

qurug lug.

qurug1ug ya: Gerilm~ [teli kurulmu$l yay.

qurugluq . Herhangt bir seytn kurulugu.

qurugluq. Yay kthfi.

kç~ qurugluq: Sedek ve yay kilift.

qurugsaq. Mide. Kusun tashgma da qurugsaq denir.

qurugsldi .

qurugsfd! (nëng) : Nesne kixurneya oeseo.

qurugsrr , qurugsrmaq.
Bu nedenle "mtoe'ye qurugsäq demr: çûnkû saatler geçtikçe mide kurur ve

yemek yeme istegi artar.

quruldi.

er dgl qurnldl: Aoemo eli [ayaglca olab ilirj kesën vaoe Sik~tJ.

ya quruldl: Yay gerildi.

qurlur, quru!maq.

qurulgän.

buer01 singiri qurnlgan: Bu,kasian sürekli kaSillp kalan bir ederren.

qurun . Kurum; is. Duvara yap~an duman izi.

qurunçl. Cadudaki ya da baska bir yerdeki duman nedcmyle kararan keçe.

qu runlug.

qurnn1ug ew: Isnedeniyleoeverten kararITll~ ev.
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I

qurusn

qurusu.

0/ menig birle ya qUI"U$tl: 0, yay germekte benimle yenstr . Yaym ipini gennekte yar 

dimlasrnayt anlatmak için de hu sözcûk kullamhr.

quru~ilr, quru~màq;

qurut . Yagi ahnrms s ünen ya da ayrandan yaprlan kuru peyntr: çökelek.

qurutlug.

qurutlugki$i: Çókeleqe sahip olan kimse . Bu kullamm Arapça meu ! temir ve ldbin ("hur·

malan~ ve sütlernni;;adam") sózündeki kullamma benzer, bunun anlarm Ju temr

veleben'dir ("hurmayave sute sahipolen edarn").

qurutsädr .

er qurutsädl :Adamln cem çökelek stee.

qurutsar, qurutsamaq.

qUSdL

cr qUSdl: Adam [ba\;ka bin ra da biT hayvanda olabili r) koste.

qusar, qusmaq.

qu sdr .

bo,Jug quSdl: BoyasoIdu.

qosig. Klisma .

ani qUSlg WW : Onu kusma nöbeti tuttu.

quslq. Pindik Cartyelere ver ilen bir ad olarak da kullamhr.

qusrqlrg.

QU51qhg er: FlmlÇJI een eoem

qusturdr .

süçig crig qusturdc Sarep adaiTII kusturdu. Rengi solan herhangi b ir ~eyi anlatmak

için de bu s özcûk ku llaruhr.

qusturûr, qusturmaq.

qu~ . Bûtun kus lara venlen gene l bir ad; dana soma kuslar ozel adlarla btrbtrlenn

den aynhrlar.

1lri.ing qus: AkdoQan; qara qus: Kartel; tçwç qu ~: Devekusu; yiln qus: Favuskusu; çl qus:

Akbaba.

qara qus: Türkler de bir )IIidlzln eo !Jupiter qezeqeni]. Bu yildta dogdugu zaman qara

quS tugdl denir . Bu yrldia onlara göre safakra dogar.

qara qUf Devenin toynaglnln ucu (Ogua lehçesi) .

qrzquS:RenkoIarak spinozuanchranbirku~n ao.

qusgäc. Serce.

qusgün . Hayvan yemi olarak kullamlan taze karrus.
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qutgardr

qu~gun . usgün sözc ügunün degi~ik sesletimi; "ravendtye, iskm" [karabugdaygtller

den, sus bitkisi veya sebzc olarak yetistirilen, yaprak veya saplan ndan recel ya

pilan , tcdavi edici olarak da kullarulan bir bitki -çn] .

quslädr .

bçg qu~lddl : Bey ku~ avladl.

qu~ldr, qU$lämdq .
qusläg. Kus sahasr. Kuslarm çok oldugu ve avlemldig i yer.

qualaglandt

xdn buyçrig qU$laglandl: Han bu yeri kus aviarre setas yepti .

qu~laglamlr, qu~laglanmäq .

quslatn.

01 angar qu~ qU$lattl: 0 ,onek~ avlattJ.

qu~latar , qu~la !mdq .

qusluq. Kusluk vakti [sabahm ögleden önceki ktsrru] (Oguz lehçesi).

qus ün . bkz. qorugjln .

qut . Kut; ugur , baht , talih. qutlug adi buradan gclir. Su dizelerde de ku llamhr,

qutqlwZg bçrse idimqû:hnga

kunde f5Z yukseben yóqdragdr

Tann kuluna kut veose

Onun rnevkisi hergün yükselir

qutaldr.
qutaldz er: Adamln bahtr o önoö [kut kazaruj]. Bunun k óku qut aldl : kut alo lta lihlendij ifa

desid ir.

quta!ur, qutalmdq.

qut än. Bir erkek adi.

qutandr.

qutandl ncng:Nesne zenginlik saglayan bir ~y haline geldi.

qutanur, qutanmdq.

qura m .
er qutattl: Adam kut sahibi a ldu. Kut kazanan . degen artan , ralihli herhangi bi r seyt

anlarmak için yine bu sözcük kullamhr.

qurdtur, qututmdq.

qutgardr.

tengri meni qutgardz :Tann beni Slklntllardan kurterdr.

qutgarur, qutgarmdq
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qu tlug

qutlug.

qutlug ntng: KutkJ (mtbare k)herhangi bi' ~. Bir et kek ad i olarak da kulla ruhr.

qurrutdr.

sUwolmadm qutruldl: Su testiden~. Herhangt bir SlV l için de bu söecek

kull amhr .

qu/rulur, qutrulmdq.

qu trusdr .

ogldn qutru~d l : ~Ianlar nese ç inde hep binikte oynadllar.

qutru~ur , qutru~mdq .

qutrusdr.

olmanga qdpqulru$dl:0, bana kab lba$ka bir $Cyi de olabihrl~ yardm etti.

qu tru~ur , qutru~mdq .

qutsua . Bahn kara , tahhi kapah, sanssta.

s u atasözunde de secer.

qulsuz qu4ugqa hirSt': qurn yagdr: Bêtlt51z kuyuya gwse,gól<ten (ûzerine) ktimyaQar. Bu , all

lam olarak Arapçadaki idd aqba!e aqbalevê iddadbare dam mere n eriye gittikçe tarn,

genye geldikçefetaket getin( ) sözün c benzer.

qutuldr.

eremgektin qutuldl:AdamSI~mwctu.

qullur, qutulmdq.

urdgut qutuldl: Kaón~clJ ve yUktnóen kurWdu . Bu sözcugun k ókenme ihskin ik i

olasr yorum vardar. Birincisi bun un, qurtulda : sdanbdan kurt1Jklu söacugcn ün krsal

ulnus biçimt oldugudur. Ikincî yorum tse bu sözcü g ün. qut buldl: (bi"~ 1clJ".

tuIarak) kut sahibi ecu Hadesinden geldtgtdi r .

qutulgän .

buer ol yagtdm qutulgàn: Budaima~nn [beskabinr un de olabihr]eIinden kaçan adamdlr.

quturdr.

ol llnugquturdl:O lnJ(bi" kaptan~bi"kaba)~.

quturur, quturmdq.

qut u rd r.

og/on quturd,:Bebekçok hareketli ve erecero.

rang quturdl: ToIltim(ya da bitlci ya dil~bi"~) hlz\a büy(idû . Bunun k ók-anlarm bir

seyin "haddiru asman. simrlanmn ötesme geçmesi"dir.

quturmdq.

quturma .

qutllmta bork:Onûnde ve iri:aslnda icieeoet bUunan~.
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qu yusdr

qutuz lt. Kud uz köpek.

quy. Vadinin dtbt . dazl üg ü.

quy är. Sigirlara ve k ólelere sövmek için kullarulan bir sözc ök.

buquydr q/"V: 8lJ, lazJ yqru gibitJ.:j:fren adamdf.

Bu sözcûk , suw quydl:°suyu [~ bir~ de olabilirl~ iradesinden rarenlrmsnr.
quy äs. Yazm olan stdderlt steek : eek parlak gunes I~lgl.

quydr.

er küpkesaw qUydl: Adam SIJYU kûpe bo?'IlttJ. Herhangt bir stvtrun ya da baska bit

seyin bosalnl masun anlatmak için bu sozcük kullaruhr.

quydr, quymdq.

qu ydr

at quydl: At~ bir sry de obbilirl U'k6"eKieri aW.

quyar, quymdq.

quylusdr .

tagdm saw/dr qamug quylu~dl : DaQdanSlO toseoo tsUrcldi ve 1'0 bi" biçimde alr:tJ]. Baska
srvtlar için de bu sözc ük kullaruhr .

quylu~ur, quylu~màq .

qu yma . Bir tûr ya~h ek rnek . Ham uru, kad ayrf (qafái.j) hamuru gibi incehili r; daha
soma reneerede kaynamakta olan yaga anhr ve böylece Ince somunlar olusur.

Yagden çrka rnlan som unlann ûze rine seke r serpihr ve yeni r. Aym zamanda ma

de ntn d övalerek islenmesiyle degil de eritilip kahba d ökûlrnesiyle yapl1an her

hangi bir araç . öm eg tn haven, kand il ra da eekte de quyma olarak ad land mhr.

qu yqa. Deri - kok-anlam. ~KUr\(" de quyqa olarak ad landm hr.

olqäyug quyqdladl: 0 , deri;-i oteve Çll<art:rnàl< Çin hayvann tüyIerini yaIdJ, ao::al< deri;-i ~emedi .

Bu , kaynar suda dendekt t üylert tcmizleme islemidir .

qu yturdr

olmenig elight sawquyrurdl: 0 , benimeime sudókûlrnesn etTYetti.

quyfurur , quyturmàq.

qu yug. Kuyu . qudug sözcugunnn degisik sesletimi.

quyurçaq (?) . Kuyruksoku mu [bkz. qud açeq].

quyundr .

olózinge snw quyundl:0 , I<endine(l<endieline,vUcudurla) suoöe ö.

quyunû r, quyunmdq.

quyusdr .

olangar sew quyu~: 0, ON suyu ccsenrreeteyarametti.

quyu~r. quyu~mdq.



quyutu

quyutn.

01 atlg quyuttl: 0, eto ürkerek ileriat ënas re reden oldu.

quyutur, quyutmaq.
qü e .

quz tag: DaQln güne~ almayan, gölgede kelen te ren.

quz tag . Dagm yalmzca ögleden sonralan g ünes gören tarah; bu taraf gunesin so

lunda kahr ve her zaman soguk ve karhdu. Su atasözünde de geçer,

quzdaqaregsèmës, qoyda yag egsumts: Daglngü~ görmeyen yüzOnde kar, koyunda yag

eksik orrez.

qu egu-d r.

qarquzglrdl: Kar ~ddetl i bir oçenoe yao;)arak ve rUzgana enereneryaparak geldi.

quzgzràr, quzglrmaq (Oifçäq lehçesf).

qu zgiin. Kuzgun. Su atasözunde de geçer,

börining ortaq quzgiinnug YIgaç bá~H1da : Kuzgun kurdun avladlgl seye orta k oIur, ancak

kuzgunun avlad~1 seveçecn tepesinde durur lkurdunki payla~lhr, kuzgununkieqeç tepesindedirj.

Bu, anlam olarak Arapeedekt yerbudu neerezen ve yerte'i vasatan C'eere roe yatar orta

da yaYIIIO ifadesine ben zer .

quetdr .

amg bogzl asqa quzidl: Onun boQazl yemeqe kurudu [yemek erzuledi]. Sozcuk bu haliyle

de kullaruhr, ama daha dogru b iç imi re'li Cr) halidir [qundt] . Bu kullamm sut
emüzdi:sütemzirdi ifadesindek i emüzdi sözcügü gibi kuraldr sid rr.

quZfr , quZfmaq.

quzrtn.
ol amg bogzm quzlttl: 0, ona sanki b«Jazl yerneqe kurumu,; ve semes iÇ1"l yemek yemesi

qerekiyormus gib1 yemek erzuetn. Bu sözcügün k ók-biçimi z'nin r'yle degi~ tigi

qunm'dir . Bütün gecissiz eylemler re'yle (r) gecisb yapildigi i çin bu sozcuk ku

rald isidir .

qUZltûr, qUZltmaq.
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r

rabçat. Angarya, mecburi hizmet. Örnegtn beyin herhangt bir karsrhk odemeden

tebaasma hayvanlanm baknrmast (Kençëk lehçesf).

- r äq . Karsrlastrrma anlarm veren sonek.
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s

-sa. ~Ke~ke~ anlamma gelen bir tlgeç

olewhe oorsa:~e 0, eve gtse; qaçàn baT5a sen: I<~e gitsen. Yalmzca eylemlere
eklemr .

sa "Sen" anlamma gelen bir söacak .

sa ayur men: seoe söylJyorum. Bu sözcukteki dij (a) sen sözcugandeki nun'la (n)

yeT degtsurmtsttr ya da san~g.a söecugunden ng'nin düsmestntn bir sonucudur.

di/in (a) nun1a (n) yeT degtsttrmesme IArapçada dal, O'nun buyuklugu artsm.

Allah'm lenesfea" ("... (onu) .... yakalar (a~ sünïkler)iz ..." [K. 96 :15)) ayetmde ve

sair el·A'~,rnm [Cähiliye devrind en lslam'a geels d öneminin önemli salrlermden

dit : lslamtyete tamk olmus ve Peygember'e iyi bilmen bit methiye yaarms. all

cak Müslamanugr secmemrsur; dogumu bilinmemektedir, ólûmü takribt 629 YI

hdrr -cnl vallahe rabbeneJe'budd ["Allah sizn Rabbinizdlr, e re ceoet edrt] dizesinde de

rastlamr.

saba n . Saban: tarlayt sermekte kullamlan araç. ' Tarlayr surme eylemr' ru anlaunak
için de sab..n sözc ügü kullamhr .

Su etasözunde de geçer.

sabanda sandn~ (salldruvsann~) bolsa órtgunde irtt~ bolmàs: Tab slIIItIcen rta'IaIëJ'rl
~ rnevsimdeJ ç~ 0Usa, hiImanda kav9a oImaz. Bu atasözû, birine,

kavganm tsm en sonuna kalmasuu isterniyorsa ra en basmda isini saglama
almasrr u ögürlemek için ku llamhr.

sabanl ädr.

ol yçrig savanlJdl:0, yerisabanla SÛrdû.

sabanldr, sabanldmaq.

sa brán . Oguz kentlertnden birinin adi. Haik sM ü) kullanarak bu kentin adiru

~bran olarak söyler: ancak TUrk dilinde sadm yeri yoktur [bu, söe konusu
. yazacm kullamld rgr tek óm ekur -cnl.

saç . Saç.

säc. Tava.

saç g äq .

saçgdq hi~i : Zengngnsaw savaan, ÇlIlÇUr eden erse.

saçgirdr .

er snw saçgtrdl: Adamneredeyse su 5lÇratJyordu !5lÇratayazdl].

saçglrar, saçglrmaq.
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saçratn

sa çrldr .

yarmaq saçlldl: Para [baska bir ~ey de olabihr] seçso.

saçllür, saçl!mäq.

saç tnd t.

erozinge sëw saÇlruk Adamkendi ïeem e suS1Çrattllpûskürttü].

saçmür, saçmmäq.

saçmdt.

saçmdl ntng: seceo, daGllan birsey.

saçrsdt.
01manga yarmàq ~açl~dl: 0, paraYl daGrt:ma sooe tere yeröm etti. Etrafa para saçma

konusunda vansmayt anlatrnak için de bu s özcük kullaruur.

saÇl~ür, saÇl~mäq.

saçiru .

01 angar sew saçlttl: 0, ere su [baskabir;.ey de olabilnl serptirdi.

saçllür, saptmäq.
ol amg menglsin saÇlttJ: 0, onun beyninidaGlttl[beyni daGllanakadarona vurdu]. Birinin da

gmlmasrm emremgt herhangt btr seyt anla tmak için de bu sözc ük ku llamhr.

saçlandr.

er saçlandl: Aderrun sec uaeor.

saç1anur, saç1anmdq.

saçlasd r.

01 çkkibik saçl~l: 0 ikisi birbirlerininseçem yakaladilar.

saçla~ur, saç1a~maq .

saçhg.

saçhg er: (Uzun) seçn eoern.

saçrattl.
01 manga sëw saçra ltl: 0 , ste rreden bere su sçrattr - su, yag ya da herhangt bir SIVl

bir kaptan baska bir kaba bosalultrken birinin giysilerine ya da baska bir yenne

siçrayabilir: odun kesc rken etrafa siçrayan pa rçalan anlatmak için de bu s ózcük

kullamhr. Aym zamanda saçratgu adr verilen brr tûr kapan verdir. Bu kapen su

sekilde yapihr : Çaralu bir dal ahmr ve iki ucu arasma, üzer inde cengeller olan

btr ip genl tr. Bu, toprak ve çah çirpryla örtûlerek gizlenir ve ûzerine tahil tane

leri serpilir. Kus yemi yemek için tndiginde boynu ya da ayaklan eengele takihr

ve böylece yakalanrrus olm.

Su atas özunde de geçer,

saçratgildm qorqml~ qu~ qlrqYll adnYlgaç ure qonmas: Birkez kapana yakalanan kU;; klr1< yI
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secresdr

yllilII ÇaIi özere konmaz. Bu, anlam olarak, Peygamber'in su hadisme benzer:
"Mümin, kertenkelcnln yatagmda ikl kez rsmlmaz."

saçratmdq, saçratUr.

saçtasdr .

oldrçkk; saçta$dl: CÀHbirbirlerinin saçIiIn )/akaIaàIi:J'".

saÇl~u,. saçlasmdq.

saçtrm.

men )'Ipdr saçum: Benmisk [~Iu. bir ~y de olabihrl saçtro; ol ewge süw saçd,: 0 , evn i:;ne

(baska bir ynt: deobbihr]SU serpti.

saçdr, saçmdq.

saçtu rdr.

ol manga yarmaq saçfun-u: 0 , tentn ürerime para seçn.
saçturur, saçfurmàq.

saç u . Giysinin ya da mendilin saçaklan.

saç ul ädr.

ol suwluq saçuldd,: 0 , mendiIn ya dil benzer bi"~ keflél/1l\êl saçai< yapt! ,

saçuldr. saçuldmdq.

~ sa çüq .

SQçUq ning: ~dagtllm$bir~.
sädr

er qOyug sddl: Adam koyun [baska btr~ de olabihr] seço.

sar, sdmdq. Su dortlukte de kullarulrr,

qara tunug heçurstdim

aglr unr uçursddlm

yefÎgtnig qaçursddlm

saqls içre künüm fugdl

Karanlll<: gecenin geçmesI1i diledim

AQlr uyl<ununkaçmaSlrll istedim

OOyüka)ll'nln [Yedikardes )/lldlZll döngOsünü kaç kez saydlm

Bensayarken günUrriln9~ do9dU

.. sagoAkI!; anLak (Oguz lehcesi: dtger Turk/er bilmez).

.s sagoIdrak; anlayis (Oguz lehçesi: dtger r üdder bilmes).

sendesdgyöq: 5eo6e <ll1aY'$yok.

.s. säg. Saghk, esenlrk (Oguz lehcesi: drger Turkler bilmez},

yÇnigsdgmu:Vlx:udlJl 5al)üm?

~ säg. Yünu kaban mak için kullamLan cubuklann adr.

s äg eltg . Sag el (Oguz lebcesi: dlger TürkJer bilmez).

<. s äg k örig ûl. Temiz, masum kalp.

~ s äg s üw . Temiz, lezzetli su (Ogl1Z lehçesi; dtger Turkler bilmez).
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saghq

~ s äg y äg. Tereyag:l.

• sag yag, bkz. yiig

• sagdr.

er 'lOy sagdl: Adam koyunu [~bir $C)'i de ohbihrl sago.

sagar, sagmdq.

~ sag di ç. Sagdic. dost.

~ sagrldr.

sUl sagtltk Süt sagki.

sagJlûr, sagdmaq.

\ saglm.

bir sagtm rut: BI"~ saQWl süt.

'" sagmdr.

er qóym sagtmlt: Adam~~ cp gOrûnO.i.

sagmur, sagmmdq.

t sagmdr (saqmdi).

ol manga edgri. sagmdl (saqmd,): 0 , kalbenbefIim iyiiQimi i!.teá. S6zleriyle yardlm etroe·

sin i anlatmak için de bu $Ózcilk kul lamhr.

sagtnur, sagmmdq, bkz. saqmdr.

.. sagmh g.

sagmhg er: sagmalkoyunu clan adam.

t saglL Hakanm tebaasmm yardmuyla gerceklesurdtgr bir av - haik gents bir arazi

de çalthklann arasma dagda rak saklamr: slim geldiginde hayvan lan n etrafmi

cevtrtr ve onlan hakamn oldugu yere dogru kosturur: böylece Hakan, hayvanla

n bulup peelerind en koemak için kendini yormadan onlan avlar.

~ s ägir . Sekli dibege benzeyen bir ~rap kadehi .

.. sagrsdr.

cnar {kki sul sagt~l : 0 , idsisût~ kCOJSl.rlday~. Sm sagaeken birbirlertne yar

dim erme len nt artlatmak için de bu sózcük kullamh r.

sagl~ur , sagl$maq.

.... sagu;. Sakrz Iagac saktzt].

5agJZ fCpraq: Sa! kj.

sag l=gan . Saksagan .

.. saguhg

saglzhg er: sakllJ clan adam.

sagJzllgy~r: KJj~ak.

4 sag hq. Di~ koyun. Sözcegcn k ók-anlarm ~Sa9d'Ylhayvan~dlf.
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saglrqlandr

• saghqlandr .

er saghqlandz: AdamsaQmal lo:oyun sahtli oIdu.

sagllqlanur, sagliqlanmaq.

sagnagu . Kunnulmus sukabagr.

• sagr äq . Kadeh; temden bir sey içilen kase. Su atasózünde de geçer,

l\. . sdwm sagraqqa tegtr: (Güret) söze (beyleffi i:;tigI) kecere ffi;* [0 xeoenten sereo Çilj 

Bu, 0 kismin onurlandmldigi anlarruna geltr.

~ sagn. Post. Herhangi bir seytn derisi ya da yuzeyt. Nitekim y~r sagrlSI: yeryijrü
denir. .

\.. hi~ i sagrlSIyûz: insanm postu yüz(xljr - çünkü yüz, sicak ve soguga daha fazla maruz

kaldrgr için en sen ve kalm dertdtr. /

'\ sagrt l ädr .

ol kOmlg sagrilddl:0 , deriyi~ gêln rapt!.
sagrildr. sagrildmdq.

" segturdr .

ol qóy sagrurdt: 0, sagnaI koo,\nan l~ biT hayvaru da olabihr] sagdI.

saglUrur, sagturmdq.

.~ sagu . Bit tahil ölçegi.

~ sag ül ädr.

er bugddy sagalcuk Adam blJ9daYI r~ka bir~yi de olabdir]tartb.

sagtilJr, sagtildmdq.,
sag UD. Qarluk seflenne verilen , saygr belmen bir unva? Turk hekrmlenne de ala

sagun derur.

sa" SalGsözcügüyle aym anlama geltr.

s äl. Bir çe$it~ tutkal . Çin kaplan ya da buna bcnzer seylcr bu maddeyle srva

mr ve soma üzerleri boyarur.

, s älçr. A$Çl (kök-anlam). Daha som a anlamr genislernis ve ~mJtfakta kI.JIêJUI blÇak~a

sdlp bit;tk denmt sur.

sa ldi .

~ ( olmanga lönm saleh: 0, 9ysisi'lisalayarak tara~et etu.

ol mnnga kisidea/run sa111: 0, biri"i tehditeoerelc:onu'l aItn1 alG ve cee yoIadi .

SliwYlgdçlg saldJ: StJ, odri:YI lbaska btr SC")i de oIabilirl slrudeyerelc:~ etn.

saIdr, salmdq. "Uzakran el sallayarak isaret eden bir adam'r anlatmak için de hu

söacek kullamhr.

~ salga .

salga tI!: Tel c:ar-' at.
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samanhg

~ sah mlasdr.

anlg birfesallmlO$dz:O,Ol"U1akaYga ettive~.

sallml~r, sahml~mdq.

~ sahndr

yinçûquldqlm sa/mdl: Incikulaktan sarktJ. "Bir yerden sarkan . bir yere asih olan her 

hangi btr ~yMi anlatm ak için bu s özcük kullamhr.

sa/mur, salmmClq

.. salmdr .

salmdl OlUng:5elin geti'erelo: kryty" attl{) odu'l.

" salmd r.

sa1mdl neng: AbLan bir ~ey.

\ sah ndi. Erkek cinsel orgam. Bu sözc ük salmdl neng: bir sey a;;a91 sarktl Hadesinden gel

mekted ir; çünkü erkek lik orgam her zaman sarkik. bir ye rl.' aS11t halde durur.

Bu kaba bir sözcuktur.

t sahsd r.
olarçkkiyçng sall~l : O'1êr'~kobn~ ,*bibile il€'i!p'"et ettser. Aym zaman

da gurest e bin nin d tgennt yendan rutarak saga sola salla masiru artlatmak için de
bu s özcuk kulla mhr.

sa/lsar, sah~mdq . Bu sözce gan kök-anla rm "iki kismin btr giystyt ya da beska btr

~yi silkmesirdi r.

\\ salrigu . Sapan.

\. sa ln"gûlädl.

ûZiim sa/ngu1Cldl: 5aIkm çardalotan seon. -A$agl dogru sarkan herhangt bir 5eyMI

artlatmak için bu sozcük kullcmhr.

er ltlg salnguladl :Adamsecere köpeÇJe tas"W.
salngalar, salnga/amaq .

( sa lturdr.

ei mrni angdr sa/turdl: 0 , DêJoYWl te-e~ ve cnn cocu aarak kabU edillli€'SÎii

ewetn (Oguz lehçest).

olmanga yÇ'ng salturdl: 0, birine,beoa ljysIlin yeOOi salamasn ewetn

sallurur, salturmdq. Aym zamanda bi r seytn anlm asuu, defed ilmesini emretmeyi

anlatmak ictn de bu s özcük kullamhr.

säm . bkz. ern sim .

sam än. Sarnan (Çtgtl lehçesi).

samanltg.

samartllg er: sereo olan adam.
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samda

samda. Sendaler (Çigtl leh çesi).

samdüy . Sicak ile soguk arasmda bir sicakhga sahip olan her tür yemek.

sam l äd i.

01 cru Ë.~~i~l~ 0, cou iyile~tirdi.

samlär, samlämaq.

samsu n .

01 anr samSlttr; 0, onu (sözleriyle) incitti - 0, onu (eliyie)yerelecn.

samsltur, samsltmäq.

samur. bkz. stg un.

samursaq. bkz. sarmusaq.

samurtu g .

samurtug î~: Ka~Ik, içinden çlkllmaSl zor rresee.
s9n. SaYI,

q6y Sant neçe: Koyunun saylSl kaç?

sanaç.

sanaç kcsirgu: KlrmrZI oeroen heybe .

7~ sarfd l.
.f 01 qóym sanadl: 0, koyununu saydl.

sanär, sanamäq. Kök-biçimi sänädl'dtr ilk a attlmisnr

sançd t.

ol aru biçehin sançdl: 0, onu blçaglyla lba?ka biT ~e}' le de olabihr] bceueo [blÇaglnlsapladl].

bçgyagfsmsançdl: Bey dusrnerura bozguna ugrattJ.

sencar. sançmaq .

sançrld t.

biçèk lämqa sançlldl: BlÇakocvera [bru;ka bir yere de olabilirJseceoo

se sançlldt: Asker1er bozg una ugratJldl. Bunun kök-anlarm erkc biçèh sançlldl: Adama

bjçak saplandr ifades indeki kullammdrr.

sançI1ur, sançJ1maq.

sançrqn.

yaglsançlqu: Dûsmën bozguna ugratJldl. Bir adatrun biçaklanmasiru anlatmak için de

bu sözcuk kullamhr.

sanÇlqar, sanÇ/qmaq.

sanç rsd r.

olar {hki sanÇ/~dl: Onlar birtirleri ni (hançer ya da tereer bir~yle) bceueoer.

bçgler sançl~dl : Beyer sava~larve birbir1erini hezimete ugrattJIar.

sançl~ar, sançl~màq .
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salÎg

sandr.

oler hayl bile sandl:°eoernet seroen 5a)flldi [Türkçe at ya da yond s özcûklerinin yen

ne farkmda olmadan Arapee hayl eatJ ar") s özcug ü kullamlnusur -cnl. BeUi bi r

seyle tarumlanan herh angt biri ne anla unak için bu sözcûk kullamhr.

sanur, sanmdq.

Su atas özundc de gecer .

bang utru rurse yàqqa sanmds: (Kon uÇla) var olan sey surW"sa (misefirperverjk) verre

getirilrni? sayllmaz.

sandrîdr . bkz. sanrtdr

sandrus. Cekisme. Su atasözûnde de geçer,

sabanda sandru$ bolsa orlgalUle irtq bolmás: tenesürülürken ltarlalannsûrûldûqû mevsimcle]

çeksrre olursa, harmanda kavgaolmaz.

sanduväç. Bülbül.

Su donlakte de ku llam hr,

(vez ile KiS'lnçekismesinöe Yaz, Ki~'a sesleniyor)

sende qaçar sondl1aç $akrakk~u senden xeçar

mende finar qargl1dç K"JnanglÇ (ve di~r ku~ar) bende huzur bulur

tathg örer sanduvàç Bülbül tatll ezgiler1e öte-

erheh ti$i uçm;;ür (;.rkekile di~ (yaZln)ç~r

[Bu madde , Icengi ve yaZl\i:;;1aym olmakla bitlikte s öalûkte iki kez yer almakta

du -cnl
sangard i.

01 am hi$7den sangardl: 0, onu halktan bili saydl.

sangarur, sangarmaq .

san hg. Sayrlrms herhangt btr :;;ey. Kök-biçimi sdn!lg'du.

s anrtd r.

esrük sanrfdl: Sarhos seçrreiec [sa)flkladl] . Kök-b içirni sandrtdr'di r.

sanrir, sanrrmaq.

sannsdr .

esrühltr qamug sannsdi :Sa~artamamen saçmaladl. Bunun kök-biçimi sandn$dl'du

[bkz. sandrus] .

sanTl$ür, sanTl~ mdq.

Su eresözonde de geçer,

sabanda sandn$ (sann$) bolsa örtgunde irtC$ bolmds: rene sürülürken [tarlaiartl sürUldügü

mevsirnde] çeki~me olurse, harmandakavga olmaz.

sa tÎg, Kus ptshgt . qU$ sangl da dentr .
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sariga.

sanga aydvw: seoesöyledim.

sarigàn .

sangàn neng; reo burukclan herhangibir sev.

sariglädr.

qu~ sangladl: Ku~ pisledi.

sanglàr, sanglàmaq.

sarïglatn.

ol qU~nl sanglaUl: 0, <J«lanln [baska bit kusun daolabtltr] pislemesini saçao.

sang/arar, sanglatmaq.

s äp . Kihç ya da brçak sapi; kabza.

Su atasózûnde de geçer,

~ og/dn i:;l i:; bolmds oglaq müngzi sdp bolmds: Ol;llaf1ln yapbOI i;; i;; sayllmaz, ogJaOln

boynuzundan sapolmaz.

sap. Bir seyt yamt larkenki SIYa, s öa hakki: degirmende tahil ögatmek ya da tarlayi

sulamak için girilen sira da bu söacukle anlauhr.

01 sOzhe sdpbçrmes: 0 (hiç kimseye) SÖZ söyleme 5I"asI vermez. Degtrmende ya da srra

bek lenen baska yerlerde senig sap heldi: sermsren geldi denir .

sepdi.

yzçi yigne sopdi. Tem iOneye iplik geçirdi.

ol qu~ qanatm sapde 0, kusun kanádlnl baOladl. Hasarh clan ve birinin onardigi ya da
-........:

yapisnrdrgr her hangi bir seyt anlatmak için de bu sözcük kullamhr.

sapdr, sapmdq.

sapgäq . Bedenin , kalçarun ûst tarafmda kalan kismt. bkz . basgäq.

saptdr .

at qUdruql sapidl: At mkuyruOu [baska bir~ de olabihr]~kladl.

sapir, sapimdq.

saplg. Çadmn etegt.

saptldr.

YIP yignehesapl1dl: Ipik ~neye geçirildi.

ogul atdsmga saplidI:~ul (bir vere gidel1<en) tetesra katJldl lpe~ine taklidij.

saplur, sapilmäq.

sapilgän. bkz. irilgèn.

sapmdr.

\~Iër yigne sapmdl: Kadln i\)neye iplikgeçirme i$ini üzerine aid , arre bunuçerceaesmreo.

sapmur, sapmmaq.
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seqtdr

sapltgan .

bil. at ei qudruq sapltgdn: Su,devM1ll k:uyru:).n.J SiMyM bi"~. Yemek tsredtgt ra eh

sahiplerini g örd agü zaman bit köpegtn kuyrugunu sallamasuu, hop layip arpla
rnasim anla tmak için de bu söac ük kullamhr.

sapun.

atqu4ruq sapuu:At~~ ~ttJ; It quJruq so.plrtl: l<öpeIc~saIad.

sapl/ür, sapltmdq_

sapl ädr.

erql"ç so.plddl: Adam kica kabza taktl. Herhangi bir seye sap takrlmasrm anlatmak

için bu sözcûk kullamhr.

saplàr, saplàmdq.

saplam.
ol qlhç so.plaw: O,Iok:aMbul talct:Jrdl. Biçak,hancer ve hem er' seylere sap taknnl ma

sim anlatmak için de bu sözcûk kullamhr .

saplatür. saplatmdq.

sapbq. Kihç veya biçaga kabza ya da bir seye sap yapmakta kullamlau malzeme .

saprurdi .

ol manga~ qanatm so.pturdl: 0, ee-e~ l::aMtl.fly baglamam ereere. Herhangt

bir seytn duzelt ilmesinl anlatmak için de bu sözcuk ku llaruhr.

sapturur, saprurmdq.

saq saq. Askerlerin arasmdaki n öbetçilerin yaklasan dûsmana karsi kalerun. mevzi

lerin ra da ad ann savunulmasmda hanr olunmasim ernre rmek için kullandiklan

btr ifade.

saq saq: Hau- oIun; saqer: Zeki ve tetikte eoem.

saqa. Dagm etekleri.

saqa ld uru q . lpekten dokun mus bir tp: d üsmemes tnt saglamak için baslrgm kenar

lanna d ikilir, çene nin alundan gectrtlerek sikree baglamr.

saqaq. Cene. Su atasözûnde de geçer,

saqàl ox~dr saqaq blçdr: (0, oyurobaz bi' biçimde) sa~ ceser, (gizlice) eerer skeser. Bu,

anlam olarak, Araplan n yusirruhasven firtigd ("0, \cêlpü9U içericen gizlk:e bi" yudum alifM)

sözüne benze r.

seqtdr .

ol menig hözûme saqîdl: 0 , slik blr oorroe benim önümde belrcj - 0 , hayal meyal bere

görUndü.

sdqlg saqîdl: seec,su~.
saqir, saqimàq.
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saqmç

saqmç . Kaygrya da keder.

saqindr .

ol mîndin saqmdl: 0, tere kar$! ntiyatli davrandt. Bu sozcukteki kaf (q), sagmd, sözcû

gündektnden daha sen söylentr [saqmdr'da titresimsiz kef (sert kef - k), sagmdi

da titresimli kef (ince kef - g) kullanihr -çn].

scqmûr, saqmmaq.

saququ. Kene.

saqlZ. Giysiye bulasan herhangt bir yapiskan madde : omegin hurma pekmeet ya da
bcnzerleri.

saqrahg.

saqzz/lg ton: Ozerine yap?:an bir ~er bu1asm'?giysi.

saqlan di.

ol mindin saqlandl: 0, kendini tere ka~ korudu.

saqlanür, saqlanmaq .

saqlasdr.

bodün qamug saqla~l: Bütün haik birbirine kaf$!gijvensizoevrero ve herkes, bir oqerre kar$!

kendini kor udu.

saqla~ür, saq1a~maq .

saqhq. Tetikte , uyamk olma durumu .

c saräguc. Kadm yasmagi: peçe.

If serä gucla ndr.

ur/lgut saraguçlandl: Kadln peçe tektr .

saràguçlanür, saràguçlanmàq.

saranhq. Cimrilik. Su dizelcrde de kullaruhr,

(bsen ocqesn anlabyor)

negin ruw bek1eyu oziyçmrs

saranlrqm slgtayu altun y!gär

Zenginligini ssoce elinde t uta rak bekier tistifler] ve kendi yernez.,
Pinti liginin sonucu oIarak yanar yakll1lrarm bir kóseye eltm)11gar sorra bu albrll ba?:a

birine bi rakJ~

s ärdi

olcm sardl: O,onu sertce ezeneo.

sarar , sarmaq.

sa rg än. Batakhklard a boyuyen bir btrkt. Bu bitkini n bulundugu yere sargan yçl
denir .

sargan qamj~: ~inde kaffil~a nn kuruduÇjufundaiik .
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sarlandt

sargardr.

sargardl nëng: Bir seyserero.

sargarur, sargarmäq.
?~r.!ffia. Çekirge. Te~~y~~~r.J:?irAd\lrn_da buna benzetilir ve sançga er denir.

sarîdi. bkz. sm dr.

l sang. Her seym sanst.

sap sang:?~n; .sangsung: Sen.

Safraya da kisace sang dentr .

song sew xenooe roo teren sansu.

s äng çüv it . bkz. çûvit .

san g kczik. bkz. keztk.

san glädr.
01 tömn sangltklJ: 0, giysisini [bnska bir ~yi de olabilirl sanya boyadl

sanglär, sanglämdq.

san ghg.

sanghg er:Vücudunda asnmiktarda safraolen adam.

san gh q. Nesnelerin san olmast.

sarrldr.

bçg angar ~rildi sanldl: Bey lbaskabiri de olabihr] ona~

san/ûr, sanlmäq.

sarmei.

sarmçl taSI: Alç~l.

sarm dr.

er suwluqm sanndJ: Adam,~lnI semo.

urägut büriinçiik sarmdl: Kadln ya<;;maglnl öltündü. Bir seyi üzertne saran, bir seyle

ört ünen herhangt birin i anlatmak için bu sózcûk kullamhr.

scrmcr, sunnmdq.

sar l ádr.
01 suwluq sarlddl: 0, (ba~lna) sank sard; aJaqmga yorgënçü sar/ddl: Aya~lna ~seo.
Herhangt bir sey. baska bir scy üzertne sanhrsa ymc bu s öacük kullamhr.

sar/är, sarlämaq.

sarland t.
er suwluq sarlandJ: Adam sanQlrt sannö; er yorgênçû sarlandl: Adam ayak sarg~a~ seno:

YIP Ylgaçqa sar!andJ: lp eçece sesc. Bu eylem hem gecislt hem de gectsstz olarak

kullamlabilir.

sarlanur, sar/anmäq.
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sarlasdr

sarlasdi.

manga suwluq sarla~dl : 0 , bene sank senre kte vercrn etti. Herhangt brr seyt sarmayt

ve bu iste yardimlasmayi ya da yan;;maYl anlatmak için bu sözcûk ku llamhr.

sarla~ur, sarla~mdq .

sarlatu.

01 suwluq sarlattJ:0, sano)n sanllTlaSlnI emretti. Herhangi bir seytn sanlmasuu emre t

meyi anlatmak için de kullamlabilir.

sarlawr, sarlatmaq.

sarmaçuq. Bir tûr sehrtye. Hamur, nohut buyuklugundeki parçalar halinde kes ilir;

et suyuyla kansrmlarak has talara ya da has talanmak üzere olanlara yedinltr.

~aldl .

bahq~nnaldl: Baltk(sankisudan süzülürgibi)sudan~.

tutmaç _~rma ldl : Tutmäç~ü. Baska seyler için de ku llaruh r

sarmalur, sarmalmaq.

sarmaldr .

amgtömba~mga sarmaldl:Onungiysisi oesre oceno.

sarmalur, sarma!maq. Baska seyler için de kullamhr. Bu eylem gectssizdir.

sarmas . Bir seytn, baska bir seyin üzenne sannmasr. Bir b.Ig~~l!.JhtiJ.aI s öz konu 

su oldugunda halk in birbirine girmesini anla unak için s.9rma~ bolè denir.

sarmasdi .

01manga .l'1 ~IKlarma~dl: 0, cara (bir seyi,örne~in~a1aca) serrekte verom etti.

sarma~ur, sarma~màq.

sarmasdi.

î~ sarma~d l : Mesele karma$lk ve çooen çlkllmaz bir hal eio - hem gectslt hem de gectssiz

ku ltamlabilir.

sarmasdr (sermes di) .

"7\'( 01 manga baliq Sanna$dl (~ermqdi) : 0, bene sudan OOllk Qkarmakta yardm etti.
Teneereden tutmàç't suzmeye yardim etmeyi anlatmak tctn de bu sözcük

kullamltr; gene l olarak bjL sI.ymm içersinden yabano bir maddeyi çikanmayi

anlatmaktadrr.

sermaser. sarma~maq (sermesar, sermqmek).

sarmam (sermetri) .

01 angar ballq~ (sermetti): 0, ene sudanbatik çlkartbrdi.

01 tutmaç sarmattl (sermertf): 0, ona tutm äç ï süzdürdü. Herhangt b ir seyin sU)'l!nun

t üzülmesin i anla tmakJçin bu s özcûk kullamhr.

sarmatur, sarmatmaq (sertnenîr, serrnetrnek).
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sa rq urdr

sarmam .

olyt~lgm Jlgäçqa sannattl:0 , ipieqeca [~ka biryere de obbilirl secrc.

5armatQr, sannatmaq.

sannusaq . Sanmsak. samursaq bir degtstk sesletimdir; göcasmeye maruz kalm is

ur .

sarm ç. lçine sut sagrlan den bir kap.

sa m u lädr.

er sarnüladc Adam (buz ya oe benzeebir kllygan ~yin ûzerinde) kaydl.

sarnülar, samülamaq.

sarqdr.

s éw sarqdl: Su S1ZdI . Herhangi bir srvmm bir seyden Sizmastm ra da damlamasml

artlatmak için de bu sózcûk kullamhr.

aaàqlm sa rqdl: (At binrnekten doIayI) ay~m UYlfiukbir bçimOesarkll< kIlldJ.

sarqär, sarqmdq.

i'arq lç. Akhindiba.

sa rqrçlandr

y?r sarql(landl: Toprakaldlinclba ottJyla kaplandl.

sarqlç/anûr, sa rqlçl~nmdq.

sarqlm. Krragi.

sa rqm dr.

sarqmdl suw:~n se.

sarqmuq . bkz. sarqryuq.

sa rqrsdr.

buzdln ssw .2a rql~dl: Buzdan çOkça su~.

sarql~ür , sarq l~md q.

sa rq tt t t.

ol tóndm saw sarqlttl: 0 , glysiOen~ bil- ~)-den de olabilir)su~ im verd.

sarquür, sarql!maq.

sa rqlyuq (sarqmuq). Gevts genren hayvanlardaki ucnnca mide; ktrkbaYlT. nun'la

(n) sóylenen btdmt [sarqmuq] bir degi$ik sesleumdtr: bu degtstme Arapcadakt

mlzd/> , minzäb elaglm~) ya da mÎ~är , mjn~r Ctestere") sözcüklerinde de rastlamr.

sa rqurd r.

olydgm qapem sarqurdl: 0, ya<,) tIUndan damlattI. Herhangt bit StVI bit kaptart bas
ka bir kaba bosalnkhkte n soma gen ye kalan bit miktar stvmm kaba damla

daml a akmasuu artlatmak için bu soaenk kullamln.

sarqurür, sa rqurmdq.
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01 suwluq sarûd, :O,(~na)sank sard. Herhangt btr sey, baska bir ~y üzertne sa n

hrsa yine bu sózru k kullaruhr.

sa rs äl

se rsäl . Gelincik.

~ sa rs lg.

sarSlg söz: Kaba seceecocsre . &l.ya&t bi r meseleyi ya da kaba saba bit yaruyus bi
çimini anlatmak için de aym söeca k kullamhr.

sersnn.

olam sarslttr 0, 0fIJ sert bir biÇimde azafIaQ ve Sóvüp saydI.

sa rsltrir , sarsrtmdq.

~ sari sun .

anJg adaql sart surt qlldl: Qrl.n ay<tgl böyIesi bir ses çik<rtb - bu ses ayagm bol gelen

, btr çan k içinde crkertugi sese benzer

' ..earl . Tüccar.

.r Su atasózunde de geçet.

sart azUql ang bolsa yolda yër, Bu atasözünun anlamim daha önce vermistik [bkz.

aauq - t eeeen az9 temiz oee, yoI ûzefnde ver].

<sartl ädr .

ol cm sartla:d,: 0 , onun töcce oJdu9unudü~ndü.

sartldr. sartlamaq.

"\ sa rud t .,

sarumàq.

~ saruldr .

Y'~lgy'gà{qa saru/ d,: lp [~k;a brr$Cyde olabilir] eçece seso.

sarulur, sarulm aq.

" sarusd i (sarrsd r).

ol manga suwluq saru~dl (san~dl): 0, oeoe sarll< serneete verom etti. He rhangt bit seyi

sartnnyr ve bu konuda yan~ma}'l artlatmak tem de bu sözcuk kullamhr.

saru~Ur. saru~màq .

~ saru rn .

ol angar suw/uq sarut/1: 0, 0fJJ sangsarmaya aoeo.

sarulu r. sarulmäq. Bir seym sanlmasnu emretmeyi anlatmak için de bu sözcuk

ku llamhr.

sasir. sasimàq.

sa...q Çanak ce rnlek (u c lehcesi ve Uç kenti civan nda yasayanlann lehcetertnde)
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senghq

) sä~ .

sas at: Ürkek at.

sasurdt .
ol yin,ûni ,es bile s(lJiu.nn: 0, eretema tür1<u'lazlar (ya oe~ meee-teren konmus clan inà

jen ipe dirdi.

sasurur, sa~urmaq.

sata . Mereen.

satgädr.

ol amg boymn s"gtwk 0, onun boynuouçignedi.

brr yolblrigsatgOOI: Güneyden gelen yol, benoen gelen yo lla kessti.

allm bçrimni s~ïgir1: Onun alacaQl iletorcu birbirini~di - 0, borcunu alaca!;)lylaka~lladl.

satgar, satgamaq.

Su dizelerde de kullarnhr.

aju.n tüni kilndûV: yçlgin keçer

kimniqah satgasa kûçin kewer

zereoo günleri 'Ie geceleri bir yolcu gibi gelip qeçerter

Kimi ayaklar altJnda çignerlerse onugüçsü~er

Bere 'Ie yola ihskin olan cûmleler Oguz lehçesindedir.

'"" satgaldr.
er boym satgaldl: Aöarrun lba~ka blr*yin öe olabihr] boynu çi.;'jnendi. Bir borç, onu telafi

edebilecek bir seyle dengelendtgt zaman da bu sózcuk kullamhr.

satgalur, satga/mäq.

10 satgasdi.
olar blr çkindi bile satgas.11: ° i<5i bir1:JrIerinin boyunldl1l1l ezdäer. Eu ayru zaman eb

kibirlilik anlaur.

~ ol manga yólda satgasdl:0, berérrne yoloo kar;;i1a~.

olar a/lm bçrim bile satg~dl : Onlar alacaklannl borçlannln yerine sayarakaralanndaki hesabI <Jen.

geiediier (Oguz Iehçesi).

satgasur, satga~mäq.

~ saug. Saus.

sauglëdr

~ 01 (jmg bir1e satlg/OOI: 0, onunla tceret veptr - mal ao setn

saug/àr, satJglàmaq. Daha dogru olan biçimi satlg1asdl'dlr, ancak ikisi de

kullamhr.

') saughq.,
satlgllq neng: Setnk [sa~ 'çin hënr] herhangibir~y.
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sangs ädr

sangs ädr.

er atm satlgsädl: Adam abnl nereoevse sêtryordu [satayazdll. Su donlukte de kullaruhr,

(

ewin barqmsatlgsadl (Dü~n) onun evini baooru satmak istedi

yu/ugb?rip yazlgsädl Kendisiiçin [onun hayatJna ka~ll lk] bir fidye ~arak

tirig ersc turugsädl Hayatta kalmak istedi

angar saqmçhüni tugdl Kederin gün~ [yanigun] dogdu onun k;in

~ sanldi .

tawärsatlldl:Malseuo.
satl!ür , sat//milq.

satmdr

er atm saundi: Adam atru saDyormu~ gibi góründu .

satmür, satmmaq.

.".sà tl r. "Piç: hergele" an lamma gelen bir kûfür.

sansdr.

olmanga tawär satlsdl: 0, bana mali setrra konusunda yarcrn etti. Bu iste rekabet etme
yi anlatmak için de aym sözcük kullamhr.

satlsür, satlsmaq.
sansg än ahsgän .

olarçhkitawärsatlsgdn aIIsgànlärol:Onlar her zamanbirbirlerinden mal allr ve birbir1erine mal

seteoe [her zaman a~ içindedirler]. Bunun baska bir söyleyisi de .:;atlsgän taw/s
gan'du; hu ikileme satn: satb ve tawdl (tewdt [?]): (mail) kuilanima harr haIe getJrdi

sózcuklerinden hare ketle yapi lrmsnr.

(..(. satm~ Bag beketstrun gecelert etraf g özlemek ve bannmak için ku lland igi, agaç
uzenne yap ilan bir tür kulübe.

satsàdr.

olatm satsädi: 0, abnl [baska bir ~eyi de olabilir) setme k istedi.

se rsar. satsamaq.

sau r.

ol tawar scm: 0, mal [baskabir~cy deolabilir) seto.

sntdr , satmdq.

sattu rdi .

ol menigtawangsatturdl: 0, benim mallanffiln lbaska bir ~yin. de olabilir] set nresor saQladJ.
satturur, satturmaq.

\ sa tû l äd r.
IX

01 tdim sattllcidl: 0, bir süü yarersesözsóvedi.

sawlar, satülamaq.

476



sawtasdi

-( s äm rdr.

ol angar 'fl'y sàturd,:0 , OM koylsllba$kabiT$ty de olabilu] saydlrO .

sà!urur. sdturmdq.

"> säw. Mesellatas öaal.

sdwda mundaghelir:~böyle denir.

t: s äw. Krssa.

" s äw. Hikäye [anlatr].

;; s äw. Risale [mesaj] .

~ säw. Kelam

• sä w. Hadis lhaberl er. söalerl . Buradan hareketle bir "peygamber'e sawçl denir ; cun

kü peygamber kiss alar anlanr, had isler soyler . Allah'm kelarmm aktanr ve me

seller sunar. ·Gelin ie gUveyil al<:rabalél'l ,yasnja reoe- tawan eoemra da sawçl denir;

çûnkû 0 da birinin söalen nt bir dlgen ne -ve tam tersi- bild irmektedi r.

Su dtzelerde de kullamhr,

bi/geeren sawlann algl l ógUl

eogU sawlgcJlesc cnMsinger

Bilge eoe-on kelarrlul ö;l1it olarak al

(ç cnû) içindey~ cëseo g;ïzelkelam(hikmetola"ak) gOOlüne köl< see-

sawas di.

oldr çhkî saw~l : O iási sav~, ç~ (Oguz lehçesf).

saw~ur, saw~mdq.

"' s äwc . Cenab-i Hak.k'm resulû . Kóku Mhads, eeern, meser- anlamma gelen sëw söeco

güd ar: n itekim Peygamber bunlan aktaran kisidtr .

'!o SäWÇl . Geun ve güveyln atle lert arasmda gtdtp gelen, haber tas tyen kimse (Oguz

lehçesi).

\ sawdr ç. Agac dallanndan öralen . meyve ve benzer seyle rt tastmaya )'3rayan bir nes

ne: sepet.

~ sawd rçlandr.

er sawdlçland,: Adamsepet sahtli oldu.

sawdlçlaniir, sawdlçlanmdq.

sawlädr .

ei telim SQWWd,: 0 , ÇOk fuzla k~. Bir adam' atasöza söylerse yine bu söecak

kulla m h r.

saw1dr, sawldmdq.

I. sawlasd r.

olmenig birlt~l : 0 ve ben birbffl'izemeseIer SÖ'y1edk.
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sa wruld t

Hadislerin , her tü rlu kelamm ve kissanm aktanlmasun artlatmak için de hu

sozc ük kullamhr.

sawla;;u r, sawla}maq.

t sawruld r.

sew sawruld,: NeIT dalgaIêr1a eeoero . Tencerenln tonde kaynayan çorbarun tasrna

mast tctn corbanm btr kismmm kepceyle aluup soma tekrar rencerenin içine

d óku lmesi suretiyle kaynayan srvinm yausunl masuu artlatmak için de hu
soaeek kuUamhr.

lang sawruldl: Bu9daY 5a\Il'\ÜJ JYe taneleri ayno .

y~ hó::din sawruleli: Gözy~ gózden darriad.

sawru/ur.sawrulmdq.

Su dtzelerde de kullaruhr ,

re» hun fU rupYlglayu

't YU:;lm menig sawrn.lur

GUndûz, gece ocrmeoenlI91arlm

Gózümi:n~ r;w dJn.r

~ sa wruqn .

lW::.dm y~ sawruqll: Gólden gózY~ darriad. Nehirlerde akan su dalgalanip kabardr
~ zaman da bu sözcû k kullamhr.

sawruqdr. sawruqmdq.

Su duelerde de kulla ruhr,

kbzUm ya;;1sawruqupq(Kj1aqdr

bi/nipajun emgehin tuhe! uqdr

Gózümün ya~ oere oerse eeer

Oünyanln teseem bildigi [ve terre-ren anladiÇll] için

" sawrus dr.

ol manga tang sawruSCk 0, bugdayl l~ bir ~yi de olabehel savtl'Up taneIeriri aylIdamakta

baoa yardlm etti. Teneerede kaynayan corbayr tasmamast için kepceyle ak urnayi

anlatma k Için de bu söecuk kul lamhr.

5Qwru$U r. sawru$rru1q.

sawuldr.

~ kUn sawu/d,:~ batmaya~oj;.

könglum angdr sawuld,:GónIUm ona~tti. Aym zamanda bulundugu sabu bir ko

numdan esegrya dogru inen ya da bir yana egden herhangi bir seyt anlaunak

için de bu s özcuk kullamhr.

sawulur, sawulmàq
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sey rasdr

~ sawurdr.
er lang sawurd/: Adam bugda)'l savunilIve tanelerini aywOl. Savrularak tanesi kabugun

dan aynla n herhangi bit seyt anlatmak ton de bu sözcuk kullamhr .

sawurdr, sawurmaq.

t sawurm.
ol angar tang scwu-m: 0 , ona bugday [baska btr~ de olabilirl sw-uttu.

iki Zit anlarm

.Ey patt l.
ol tawdrm~tIl: O,onoozenginliqini çarçl.l" etrresoe neden oloo.

saypalur, saypatmäq.

er rád1

s~àÇ sayrädl: ~ülbül guzel bir ezgiyle~.

er tehm sayrädl: Adam abuk sabuk kcoustu, secrreec - Bu söacegun

verdrr .

sayrdr, sayramdq .

~ram. Sipencab (Kale-i 5efid) da denilen Beyaz Kent'in (Medine-i Beyza) adi. Degtstk

sesletimi saryam'dlr.

sawurtur, sawunmdq.
• saxsta . Bulgir'a yakm bir kent. Bu bit Suvar kenndtr .

~ Taslik zemin . "\".~~
sày yan q . Vûcuda giyilen Z1th. ,,~"')

~I rdl _ ~(..'(" ,'~<

yçr saygmu: Toprak: nereoeçseta'ihk bi' arazi haIine gellyor<1J tzerm.~ oIayazól·

sayg,,-dr. saygmn~.
~qtl . Ct tJ"'"~,.

yçr saylq!l:Toprak: ta'ilt. bi"arazi haine geIdi.

saYlqdr, say,qmaq.

\. ~päd l.

01 tavann saypddi: 0, zenginlign carçu r e tti ."-'- ~,-

saypar.snypdmdq.
I

s~ram .

sayram suw: s.g su.

~ramlandl .

sew sayramlaml!: su IN perçaçekidi, S1Çl1a$tJ.

sayramlanur. say ramlanmaq.

~ra$dl.

oldr Idim sayr~"ar: QUSëOdSiJYl~ rjtiçokça~.
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sayratu

qu~lQr sayra;;dl: ~Iar ötéstü.

sayra~ar, sayra~mQq.

Su dörtlükte de kullamlrr,

( yaruqyulduz tugarda odnu helip baqar men

\ sätûlayu sayra~lp tatllg ünin qu~ bter

Parlak YlldlZdogdugunda uyanlp gelir bakanm (agaçlara)

Tath ezgilefle öru$Urku;;lar

""\ sayratn.

ol angar sayraYJ sOZiig: 0, ona çok sözsöylfillj .

sayratûr, sayratmaq .

seçe . Serçe (Oguz lehçesi).

sedretn.

,,) / ol tOnugsedretti: O,giysiyiincebirbiçimdedokudu. 1.,.J.
'7 '?Cl~,) ol..ki~ini sedretu: 0, haik! osçm [ya~;basa dolu, sikisik herhangt bir seytn

'? ( .... ögelerint azaltmayt onu seyreklesurmeyt artlatmak için de bu sözcük kullaruhr.,t. sedrerèr, sedretmeh.

eedredt.

/ __ .!:!.ii sedrcdi: Haik daglidi jseyreklesti].

< > ton sedredi: Giysiinceldi, Ylprandl. l'
't, --soirër, sedrëmeh.

eedrek böz. Gevsek dokunmus kumas.

eedrek qapug. Üzerinde bir lzgara ya da~ olan kapi.

sedresdi. , Jfij "\
ton seJrqdi: Glysikahnllt;Jlnl ve dokusunun y!:&unll!O.unu kaybetti .

boJlln sedre~di: Haik dag lldl[yayJldlj. Herhangt bir sey yogun ya da kalmken incelir,

seyreklesir ya da gev$erse yine bu sözcûk kullamhr.

sedrqilr, sedrqmëh.

I sekirme. Haten yolunda bulunan kûçûk bir kentin adi.

-:~ sçktmt.
~ ,~ I k··" .t''''- a at se lrttl: 0, at! lbcska bir seyi de olabilir] dolud izgin k~urdu.

'" sçhirtûr, sçhirtmek.

• sekiz "Sekiz" saY1SI. Bu, sekkJz sözcagünun hafifletilmis biçimidir.

sekrldt.

er suwqa sçkrfdi: Adam suyun içine Ibsskabir verc de olabilir] eueo.

sçkrJr, sçkrimëk.
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sçkrik. Dagda atlanarak gectlen herhangt bir yer.

sekrirti.

olarm anql1n sçhritti:O,atrlI arlan lbcskabir rln de olabihr] üzerinden atlatb.

olbirig oql r a ken sçhriW: 0 ,krtap (ya daKur'an-l Kerim)okurken bil" set neueo.

sçkrllmeh.

• seksên . "Seksen" S3)'lSI. Köku sekit Cln: seldz kere on ifadesidir. Daha soma bu ifade

deki iki sözcûk birleserek lek bir sözcuk meyda na geumusn r.

sekû . Kanepe: seki.

'".... setenk. Günumüz Suhanlanr un büyukbabasmm adi. Ona sc1çûk sü~l da deni rdi.
I;' - -, sem. bkz. em.

semi a. Herhangi bir hayvanm ~i$man, yag,h olatu; semiz . Bu sözcük Arapçaya <la
uygundur, ancak Araplar z'yt (te) n'yle (nun) degtsurt rler : b öylesi bir degtsnr

rneye onla rm dil inde izin vcrilir: npki [Arapçada] sen ve sz sózcüklerin in ikisi 

nin de aym anlama gelmest omeginde oldugu gibi; burada da te (z), nnn'la (n)

yer degtsurmtsrtr .

.. semtaltk. $emizlik.

semridi .

qöysemridi:Ko')Ul fbaska bir~' de olabèhr] semi"dL

semnr, semnmt'k.

sernrrsdi

atlär qamug semri$di: Atjar lba~ da olabilirJsemirdi

S(mri~r. semri~mih.

semri tti

er atm semrilti: Adam, atn [baski!Sllll da olablhrl semrtti.

semritûr, semritmt'h.

se marg ûk. Bulbûle benzeyen brr kus (Baldsàgun lehcest). Su dizele rde de kullamhr,

buç buç Oter semûrguh

bogzl ÛÇli M menglenur

GIJzel $àklyan k~ (a0ktJ9l zaman)

BogaD içi1toI"uTWI tcce-19a9alayarak orian top"ag.n çroen çQr'J

se n . Sen. Turkler bu söecà ga cocu klar. usaklar ya da SÓ2COgu kullanan kistden yól$
ça veya mevki ola rak daha asagida olanlar için ku llamrlar. Saygr duy duklan ya

da mevki sahibi kimselere seslernrken z'yle (te) siz derIer. Oguzlar ise bunun

tam tersin t yapa r. Y3?h insan lara n'yle (nuM) sen ve genç kisilere z'yle (t e) siz

derIer. siz sözcuga cogul anlamda da kullamhr ve bu kullarurn kurala uygun

dur, çûnku ~~. toplulu k bildire n bjr söw -,kuir.
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s ën. Sen (Kençëk leh çesi). Türh/cr sen derlet. Her zaman eesr e'li [Arapçada I, i oku

tan im] okumayr tercih ettikleri için Kençèk lebeest oldukça bozulmustur

(taraddalc). Yukan Çin'e kader Çigil , Yagma ve T U XS l lehçelerinde zamme'li
[Arapçada 0, Ö, u, Cl okutan ötre irni] okuma tercih edi lir. Ram ulkesine kadar

Oguz, Qrfçäq ve Suvdr lehçelerinde ise jaha'h [Arapçada a ya da c oku tan ustûn

irru] okuma tercih edtltr. Nitekim Türh/cr "oeve'ye t'yi eesre'lt okuyarak tçwe

derler; Oguzlar ve yu kanda adla nm andrgrm dtgerlen ise ryt nasb'la lyazacm

ustû n imi alnus gibi e ya da c'yla okunmast] okuyarak tewe derler. Türhler, d'yt

hesre'Ji okuyarak bardim. qittirn de rler; kural böyledtr. Oguzlar ve dtgerlen d'yi

nasb'la okuyarak bardam derler; bu, kurala uygun degildtr. Argu hallo ise bütün

geçmis zamanlarda d ûnsûzûnû ref'le lsözcagü yuvarlak ûnlulu (0, ö, u, û) oku

ma] okuyarak bardum ya da he/düm der; bu kullarurn kurala tamamen aykmdu.

Söz konusu lehçe gruplan arasmdaki fark hhklar bu biçimdedir.

s en geç. Pind ik buyuklugunde, tath, kirmm-beyaa renkte bir elma cinsi.

senl èdt.

01 ani sen1edj: 0, ona (kencisinden ~\)I seviyedeolanbin gibi) seslendi.

sen1er, senlemeh. Eu , ikinci tekil kist kullanarak cagirma an lamma gehr. lkinci

cogul kisi tctn st etëdt derne k gerekir ve bu kullamm, Ccnab-i Hakk'm ayetinde

de -mnd enze/nahu ("Biz onu (Arapça bir Kur'án olarak) indirdik ..." [K. 12 :2]) oldugu

gibi Arapçada soylu bir seyi anlatmak, hü kürndarla ra hitap etmck için basvuru

lan kullamma (hitabu'/ -mulûh) tekabül eder.

senletti.

olani sen1eW: 0 , onun kendisine ondan daha a~QI seviyede bulunan biriymi:;; gibi hitap etmesi

ne reoen orou. Daha önce de an latugrrmz gibi [b kz. sen] rürhler üst mevkideki

[ya da yasç a buyuk] birine sin ve ze'yt kuilanarak stz scklinde hitap eder: mevki

bakumndan [ya da yasça] daha asagi da olan birini sin ve nun kullanarak, sen

sözcuguyle, çagmrlar.

01 am sen/cUi : 0, birini, köçûrrsemesine gostermek çin bir~I "sen' diyerek ça\)lrmaya

sevk etti,

sen/etur, senletmi'h.

t sengek. Su içilen tesu : ibrik (Oguz lehçesi).

" serîggcç . Bir elma cinsi. Kûçûk, ncredcysc findik bayaklagande vc tathdrr.

serîgir. Dagm zirvesi; duvann sonu .

serigreg ü.

sengregü at: SakaQI hastallglnayakalanmr:;; at. Atm bumundan irine benzeyen bir salya

akar. Burnu sûrekli akan bir cccuga sóvmck için de bu sözcuk kullamlabilir.

scp . Gelinin çeyizi. Bu tamamen ona ait olan bir rnaldrr
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sestndt

I> se pgil. Yüzde olusan çil .

sep türd t.

ol anlg q1zm scplürdi:0, kiZlnm (çevizle) oo-etëresn ve guveyin evine giden dOÇjun ala)llllll'"l

ónóoe I<:aUmasu·. emretti . Bunun eylemhgt hcfled ir (h) [seprürrnek].

serd t.

ol serdi:0 , (br i$te) satlretti.

serë r. sermêk.

sergek. Sarhosluk ya da baske bir sey ncdeniyle snllanm a vc yalpalama .

esruh sergekledi:~yalP/lIadl.

se rildi.

er sen/di: sercs eoen veceeo ve ~azdl.
serlûr, seri/mêk. Sallanan ve dusmek ûzere olan baska seylert artlatmak için de hu
sözcük kullar uhr.

serim . Sarabt süzmck için tesuntn ya da tbngm agema gertlcn. ipek veya bir baska

ma lzemeden yaprlrms kumas parcast.

ser indi.

er i5qa serindi: AdcYn, esoce c:n.J1 isteógi i$i aIariam eJ"éISlOda~ k:endne hàl<i"nok:tJ

serimi r . serinmêk.

se r k. Çanak çömlek ya da kinhuts çanak çómlek pareelan .

serkcr. Haydut, eskiya (Qarluk lehçesl},

, se ra . Evlerde uzerine c~ konen ral.,
s~s . Bir bere için kefil olma , temtna t verrol': - imále'yle [ikt ses arasrndan. aS11

seslere da hil edile rneyecek bir ses çrkartrna] okunur.

men angar sç~ bçrdim:Benonunbocuoe kefil oIàJm.

.. sesdi .
\

er altln ki~n sesdi; Adam, abn köstegni çözdu. Baglarmdan ku rtanlan, çózûle n he r-

han gi brr :;;eyi anlatmak için de bu sózcûk kullamh r.

sqêr. sesmêk bkz. se~di .

( sesüdt.

tügJin scSi/di: DUgüm (kendi kendine yo!l da bii tarafindan) çözülcXI - hem gccislt hem

gecssta [hem edügen hem etken] olarak kullamlabilir.

ses:ilür, sqîlmck.

~ sestlg ën

hu lÜgU" ol sesi1gin:Bu,herumYlçözijenbir~l'TI(Ü'".

~ sesmdi.

er qulm urga!1 sesindi: Adam, kölesininereoevse o övovoor ldoveyazdlj.
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seshndt

At , bagmdan ç ózûlmek üeereyse yine bu sözcuk kullamhr.

se~inür, sesrnmëe.

ses ltn dt .

at se~ li n di: At l~kasl da olabilirlçözüldû.

st~/i nu.r, s~linmek.

~ sest ürdi .

ol tugli" Sl~turdj : 0 , dûgul'T"iJ~ brr~ de olabilirJçÖ2dU"di.

sesrarar. st~tû nn t'k (bkz. ~~Iurd i l .

~ sesturdr.

ola/lm b{rim birle ~turd. : 0 ,bcmn.l aIilcagyl/I dei ;gelepek arali.YlrlcW:i reseo dizeltti.

~ snturur, s{~turmäq .

sesûdt

lûgUn se~udi: Dûqûm gev~ed i ve neredeyse çözülüyordu lçözüleyazdl].

sesär, sesumek.

ses ük. Baglan çózûlen herhangt bir sey.

sesüh al: ÇöZÜlm~ et,

sewdt

ol meni .sewdi:°ben sevd.

sewë-. .sewmih.

Su arasözcnde de geçer ,

taygdn yijgnlhin tilhu. sewmc!s: Taznn tm~ tikisevmez !Qncü onu yaklllayacaktJ1. BIl

etasöaa . ar kadaslan arasrnda öne çtkan ve bu nedenle onla nn basedtne ve ku

çümsemes ine maruz ka lan kimse için k ullamh r.

sewtnç . Sevinç .

Su atas öaande de geçer ,

~ üküSsewil1ç bil/sa, qatlgoxsinûr: Çok sevoen ~, kendisile~ bi" keoer vesetecee bi"

~(jzerineçel<er . Bu etesözu . ölçülüluk telkin eder.

Su dlzelerde de kullaruhr,

( mende bu/nurSlwinçou qa4gu oMr

, qarsl hOrUp sagdlç am u'çmaqaldr

Kederi yok eden rese OW bUunlr bende

(Onun Iatfigi i; indeb) br dostg6rse saraym der cemet txsoe

sewtsdt.

vlarçhhi sewiS'/i: 0nIar birbirleriti sevoer.

sewisur. sewi~mek .
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...,
~ sewr ëd i.

f$ sewrtdi: l~ tamamlandi . l$i tamamlayan ktstyt anlaur ken de [ózne, i$i yapan ki$i

oldugun da dal bu sözcük kullaruh r.

sewrër.sewrtmtk.

wkllgdin scwrtdi:Hastaadam~.

<se wret t i .

01 (win sewreru: 0 ,onun evini [evdeki e;;yalarrJ~Ittl .

01 i$/n StwreW: 0 ,~tamamlad ve scn noktayI koydu .

sewretur, sewrt!mtk.

sewtü rdi.

!engn sent manga st"wfürdi:Tann gönIûmde seoe~ bir sevgilUhur etrresoe roeden0100.

sewrarur. sewlU rmth.

sewûk.

scwUh "ing:Sevêen heftlangi blr~.

sewûndi .

er selNiindi: Adam sevindi

sewtlnûr, sewunmth.

Su dizelerde de kullaruhr,

sewünmegilyond O;gîir a4glralm

aIIU" humt4 bulnupan agl tawdr

Sevnne sûüer h:llinOe o!ItJ.7, a)9rb' 'Je lastaIdar

1pekIer, gJlTl(Qer ve a/tlJ"i'I" blti.J:).n:Ia [aslolanb..riYI iyi ameDer i;il1aAarvnaktJ1

seng Seagi: düsûnce ve süphe.
s ëatknm.

bu j~g angdr s{zikûm:so ~onclên sezdm.

sÇziki r men, s{zikmik.

sçz indi.

olangar s<zig ~zj "di: 0, coe~ t* $ezgiye[~~ti.

S{ZÎnur, sçzinmek.

-SI. lyeltk anlatan bir tamlamada ünlûyle buen adlara sonek olarak gelen bir tlgec :

eger son yazac ünsuzse btr I (re - y . r) eklenmesi yeterhdtr. Öm egtn ata: baba

s özccgc ünlüyle biter; iyelik belmen bir sonek aldigmda bu amg aldsl: orul ee

tas olur. ana söecogcne ek geldigi nde -unluyle bitugt için-, amg andsl : 0l"U'I en

nesi denir. amg atdy' biçiminde , yani iki j e'yle (0 ku llamlamaz; canka bir söz

cükte üç !In yazact yan yana gelemee. Bu nedenle ortadaki yazaç, sin'Je (5) yer de

gisnrtr. böylece söyleytsre akrsma gerceklestr ve lin yazacl kaybolur.
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srbrzgu

Ûnsüzle biten sózcûkle re iyelik eki gelmesine öm ek olarak sunlara bakilabilir ;

ogul: oçu, alllg ogh: onun oglu - burada s yazacl kullarulmaz, 1 tamlamada I eki

ahr . at : at, alllg atl: OOl.In en-. s'ye gerek duyulmaz, r'ye ünlü eklentr.

Bûtûn lehçe lerdeki bïnûn adlar için kural budur. Geleeek sonekin unlüyle mi ûn

sû zle mi baslayacagi ad m son yazacma gore belirlenir ve tamla ma buna g öre ku-

, It; ..... rulur.

•;'~ s ibugu. Düdük.

s ibut . Ktsms ten est (Kd;igar lehçes l).

s rçd r

er 51l; dl: Adam SIÇb.

Slçdr, slçmdq. Baska beyva nlar için de bu söecak ku llamhr.

s rcgän . Fare; srcan Su arasöro nde de geçer,

bldeçi slçgdn mû~ tasaqJ qasrr: Oiümü yakla'?dn sçeo kedi ta$<391ka~lr . Bu, anlam olara k,

Arapçadaki ke'/-oohis aniJl·mudye ["han;eri (belaslIlI) ereren kimse gibt] ifadesine ben

zer ve kcndisine ólum genreeek brr seyle inarla hasrr nestr olan bir k îmseyi all

latmak tem ku llamhr.

.. s rçg än yrh. On iki yilhk Turk takv iminin yrllan ndan birin in adr.

sicgaq . Begirsaklan dûzenll olarak çahsan [çok sicanl kimse. Bu kullamm kuraldan

bir tsusnadir. Kurala görc bu sörcükteki haf (q), n olmahydi: çûnkû eliskanuk

hallne gelmts davramslan anlaran srfadar hu biçim de yapthr . Ömegtn "ner zaman

ónde gidefl at-a ozgdn al denir ya da ol f~ qllgdn ol: 0 , her UJmafl çok. tam~ adamdrr

ifadesi kullamhr.

5IÇ llU.

ol nru SIÇJtll: 0, onun sçrresre reoen oou.
SJçllur, slçll mdq.

., srcturdr

ol am Slçturd,:0 ,or.ugçt:ftb.

Slçlu rur. slçlurmdq.
sïd r

ol otung sld,: 0, odun loo$kabir sey declabihr] kirdi.

ol su:ni sim: 0 , orduyu oozgLl"la ugatb.

sir , sImdq.

'\ srdrrg äq . Ça13I ayak [çift toynak].

slgn m. Kayts (Oguz lehcen).

i sidnm 1~!Jg er: (ÛStJendiQij görevi yerine get iren ve geriye ba$ka5iOO yaprres, gereken bil" ~
b1rakmayan ecam.
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srgmd r

srdnsd r.

"\ ol ar(gar qar sldrJ~l : 0, OM kan l~ka bir~yi de obbilirl kiJ eme t,;inde yardlm etti.

Sldn~r , sldn~mdq,

S1fJlg. Kaftarun diz as runden yakaya kadar uzanan iki ereginden biri.

i sU)lgyapip ollurdl:CUppesinin eteldern~akotlJ"du - bu hareket iyi bir terbiye
ye sahip olundugun un isaretidir.

srd rg. Dtsler arasmda kt açtkhk., Btr srm saklama st istenen kimseye bu s6zni slI;/lgdm
SlZlfma: bu sözUnd~ eesocea~ git:mesne sakJn imvermeIonu~ etmej demr.

srdrrgan .

bil er ol srrJnm sl\lIrgl1n: I.\J adam her ZoYfl<W"I hayvêlf"Wl derisf"i yûzer ve~ yolar. Bellt
bir seyt soyrnasryla tammlanan birini artlatmak için hu s ózcûk kullamhr.

srd n ldr.

balrq digdin slIJnldl: BaWc eoeo kayó . Elden ya da baska btr verden kayan herhangt

bir kaygan seyt artlatmak remde hu sózcük kullamhr.

yól sujnlJI: Volher lIÇIdanrceeoo.

slJnlar, srUnlmàq.

er fdmdm suJ n ldl: Adam ccveoeo [ba$kabir ycrden de olabjhr]~rya kll}'dl.

-sigl-Sl& Benzetme tlgeo; adlara sonek olarak gehr , adi gecen nesne , eki alan cda

benzeti lir.

qU!SJg er: (Tawtan) köleye benzeyeneoem; hu qan ologlänsrg: Su, bt oçeo gibîocweren
y~ ecerrce. Bger eki alan gövdcde rihkat [incelik] ya da imdle [iki scs arasmdan,

asrl sesle re dahîl edilemeyecek bir ses çtkartma] varsa. ektekt gayn, hef olm .

bu er olbtpg: Su. t:avM1 t::Jeo,-tem<ri~ bt adiYrdr, bu ogul ei m ig: Su, Sirii~ bi"

~ gb davraoao gençbi' ogIandi' .

siga n.

~) slgan saç:oöave cersesec.

s rgda dn . bkz . S IXIaIll .

srgd r.

hu sóz klmgulkeSlgdl: Bu s6zIer gönUe etkietti.

un qäpqa slgdJ: Un ketesigdi. Herhangt bir baska sey için de bu ifade kullamhr.

slgdr, Slgmdq.

s igm d r.
"

keyik tUTllgqg, slgmdl:Yaban hayvar. da9k~ SI9OO. Bir yere ya da bir seye Slgl

nan herhangt btr seyi anlatmak ictn de hu sözcuk kullamhr.

men tengdht'sJglnür men: Ben tannya SlQnmm.

Slgmar,slgmmàq.
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.,
t' Slgl r . Stglr.

suwslgrn: Manda .

SlgUÇlq . Srgircrk.

~ s rgrr l ädr .

olam Slglrlddr: O,onuq" benzetti .

slglrlär, slglrlämdq.

srgrrbg.

Slgl rlig er: $t:7S<t1b clan ecen.

, sigu . Aglama: goeyasi d ökme .

~J.. ~Igra . Iki dag arasmda ki dik yamaç h arazi; vad i (Ogua lehçesi).

""J srgr usd r.

olarJz!.r.l;Irig slgru$dl: OnIarbirbi1eri için bi' rrekén lbirbneme yer]yapblar.

s lgru~ûr , s lgT1l ~mäq .

~ sigt ädr.

oglanslgtddl: Bebek [ba~k.a bm de olabilirl eçeo.
slgtdr, sigldmdq. h"yla (x) okunan bir degisik seslenmi vardrr [stxta-], Bu Arapça
daki gumdr-humdr (xumar) 1"kalabal*~1 ve gadddr-haudr (xatrdr) l"haIn~J söz

cuklerindeki degisime benzer. Bóylesi bir degtstmin [Turkçede] yaltuzca eylem

lerde yap ümasi uygundur , adlarda yapdmaa. nitekim srgn: ~m11 yerine SOOl

denmea.
srgtasd r. bkz . sUla~l .

't srgturd r.

01 bir nëngni blrkc slgturdJ : 0, biT~ ba;;ka bir seyeSlgdlrdl.

sigturur, slgturmdq.

, sîgun . Erkeklere özgü clan; bir seytn erkek einsinden alant.

\~on. Kökü erkek sekhnde olan ve ikndarstzhk için ilaç olarak kullarulan bir

ot . Parsçada buna esrarek derur. Bu otun dl~is i ve erkegi olur: erkegt erkekler

için, dtstst kadmlar tctndt r.

~un samur. BiTreT adr. Bugra Xdn burada eehirlenmtsur.

{ srgu rdr .

ol unug qdpqa sigurdl : 0, kUçUk biT kaba oldukçafaziaun koYdu. Bir seym içine srkisura

rak. basnramk baska btr seyt slgdm nayt anlatmak için de hu sözcuk kullar uhr.

Sigu rur, slgurmdq.

srge ädi.

01 rT$ slgzddl: O, kürdaliadi$inika~d1.

ol ctûk yipin slgzddl: 0, diki$lerin croenköseleyi geçirerekçizmesili dikti. Iki seytn arasma
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suîgär

sikrsunla rak yerlesnnlen herhangt bir seyt anlatmak için de bu sózcuk

kullamhr.

slgzdr, 51gzdmdq.

Slgzag. Ayakkabt ya dabenzer seylerde dikts deliklerinden geçinlerek deriyle

tabani baglayen steun kahnbgrndakt k ösele.

sigzag. lki $eyi brrlesuren bir parça.

s lgzäg l.

11$slgzdgl: Kfrdan.

srgeald r

blr néng blrhe slgzaldl: sr sev çcc Ku lanarak~a bi'"~ içne sokuldu - daha saglam

durmast için baltanm ya da kuregtn sapma çakrlan agaç ctvt ya da dikislerin ara

sma sïktsunlan kösele [bkz. s lgzag) gibi.

slgzalur, slgzalmdq.

si m s rmr äq . Bir yemek adi . Bas ptstnhr ve son ra kûçûk küçûk dogramr: hu parça

lar güvece kanur ve baharat eklenir. Eu kansirrun uzerine eksi yogun d ókü lûr

ve olmaya birakrhr. Sonra yeni r (Çtgil leh çesf) .

sin . Boy bos; endam.

bódlug sin/lg ki~: Uzm boyIu ecam. Buradan hareketle ~mel.ar"a da sin d en ir; çûnkü

mezar kismin boyuna göre kazihr . bkz. qäransim.

sm ädr.

olani smddl: 0 , onu soeo /bi"~ deneój.

smdr, smamaq.

f smaldr .

Î$ smald/: ~ Slnandr.

smalu r, smalmaq.

.. s matn .

olmeni bu 1$la slnatll: O,t*ioebenibu ~te~~ emretti .

smatur, smalmdq.

SII1ÇU. Pideden bû yûk , somundan ku çûk bir ekmek çesidi.

smdi .

Ylgdç smdl: Od.tn l oo~ka bi! $C). de ob blhrl kno

sa slruk Orc1.l bozgunaugraW .

smür, smmaq (sma r de denir},

suidu . KITkJ; kukma makast (Oguz lebcest).

smg i r . Bir sey myam.

smgardmyon: Yan yanaYÛnJ .
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suigarlédr

sufgarlädl .

ol am smgarlàd/: 0 ,onu yalnlz ve desteksiz bulduo:;ju zerrenzaYlfgördüve intikamlnl aid! .

smgarlar, smgàr!àmaq.

slngarsuq. Sagn - iki kisi, b ir ara bindiginde ikincisi buraya otu rur.

slngilädl (strigll ëdl).

lt smgïltidl (s ingi'ledi): Kbpek (soquktan)ine di.

snw smgflàdl (sirigi'ledi):Sunereoevse donuyordu [donayazdl].

qulaqlm smgfleïdl (singi'ledO :Kulao:;jlmçlnladt

smgïlär, smgrlàmàq/singi'ler, singi'lemek.

slnguq .

smguq neng: Kin lml~ bir sey. Oguzlar bunu gunne'siz lgentzden gelen ses - ngl sealen

d irir ve smuq derler : hu kullarum kurala uygundur, çunkü hu sözcûk smdi: kJnlci

sóacügcnden rü remtsttr ve eylem govdest de gunne 'sizdir.

S i p . lki yasmdaki tay.

srpäqur . Yem torbast. Kökü Sipaqun: ikiya.;;mdaki taym yemlio:;j i'dir.

stq . Az (Oguz lehçesi).

olàrda qóysrqol: Onlannkoyunu (seyce)azor.

srq äd r.

olamgbQ$m Slqeïdl: 0 , onun ~I"II oksecn.

Aym zamanda bir seytn, üzennde el gezdinlerek tarum lanmasrm, hissedilmesini

anlatmak için de hu sózcük kul laruhr.

slqar , slqàmàq.

s iqdr .

ol üZUm slqdl: 0 , üzümleri [baskabir seyt de olabilir] sen

slqàr, slqmaq.

srq tldt .

üzum slqJldl: ÜZümler SIklidI. Sikilan ya da sik isunlen herhangt bir seyt anlatmak

için hu sözcûk kullamhr.

s/qllur, slqIlmaq.

srqrrdr.

qu$slqlrdl: K~ .;;akidi: ki$i slqlrdl: Adam ~Ik çeldr.

slqJràr, slqnmàq.

srqrrg än . Bir siçan türü .

s rqrs . Iustp kakrearak bir yere dolusma: çarpisma.

srqisdr.

oJ manga uzt/m Slql$dl:0 , care üzümleriskrrekte veröm etti. Bu iste rekabel etmeyi an-
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SIriHI

latmak için de bu sözcük kullanthr.

slql~ur, slql~mdq.

ki~i Slql$dl: Insanlar öylesine kalaballktJ ki rrekèn ortere dargeldi.

siqb sdi.
boqun barça slqh~dl : ~alk [baska bir sey de olabilir] öy\eSine kalabahktJ ki mekèn onlara dar

geldi. Ûzûm lerin siknmasim anlatmak için de bu sözcûk kullamhr.

Slqll$ur, Slq/l$mdq.
srqmä n. Üzum srkma rnevsirni. Bu sonbahardu.

srqr tsdr.
uür barça slqn~dl : Keklikier ótûstû. Yilamn nslamasrm ve baska hayvanlarm

ötû~ünü anlatmak için de bu sozcük kullatultr.

slqn$Ur, slqn~mdq.

s rqturdt
01 ûzûmslqturdl: 0, üzümlerin [baskabit ~e:yln deolabilir] SIk1lmas1nl emretti

slqtun1r, slqtunndq.
su. Circubocegtntn çtkardigr scsi anlatmak için sir sir çffi : orClrtxX:e<;li böylesi bir ses

çikarttt dcnir. Bu sózcuk aym zamanda kalem ya da benzer seylertn yazarken ÇI

kartugi sestn vansunasidir .
sir. Bir tur macun . Çin käseleri bununla stvarur ve sonra boyarur. üzeri i~lenir.

srrhgayaq: Ozeri rnecuote svenmsve tcveornskáse.

smçga. Cam.

V srrfdi (sarfdr).

u slrfdl: Köpek pisledi.

01 kiqiz slrfdl: 0 , keçey i ! tirkmënJerin yapb<;ll gibi sik dikisle dikti - bu keceden çadir ór

tûsu ya de göç sirasmda yûklerin örtuldûgu örtüler yapilu .

srrrr, snimdq.

<: srr rldr.
yagelighe smldl: Ya<;l ele bulastr. BiT seye bulasan baska bir ~eyi anlatmak için bu

sözcuk kullaruur. ornegtn un ya de baska bir scy bulastrus keçc.

slrltir, smlmaq.

(- su-rsdr,
qlZ anasmga hidiz sm~dl: Kiz (Türhmênlcrin çacr örtOsü, ever bezi ve tereen ~eri

dikerken yaptJ<;l1 gibi) keçeyi Sikdik~le dikmekte ennesineyerom etti.

sm~ur, sm~mdq.

< smtu.
01 qfzqa hiçjiz snun: C,.kIZI,Sik diki$le keçeyi dikme i$iy\e göreviendirdi. Bu, giysiyi, kuma-
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snlädr

sin arasma yün ya da kus tûyû gibi bir malzeme koyarak iki kat yaplp dikmeye

benzer.

snuer. smtmaq.

'v str lädr.

ayàqÇl ayàq SIr1àdl: sëseo, kaseyi(bovërnak, uzerini islernek için) mecunle sveo.

slr1àr,slr1àmàq.

.~ srrlandr (sat land r [?J) .

er f~qa SIr1andl:Adam se hazll1andl.

srrlandi .

ayàq Slr/andl: Kêse(boyanmak ya de ~enmek için) macunlasveno.

SlT1anür,slr1anmaq.

sirlatu.

01 ayaq slr1atll :0, Tûrk1ercözgu kilsenin macunlasvanrnaso errretn.

sIr1aWr, slr1atmàq.

~ sirmäq. Esek semerinin alnna konan kumas-sm.Kalm tüy . Oguz1ar bûtun "dere'tlere ve "kûçûk vecr'lere strt dert er.---s ir tig. Bir kismin tamamr ru degtl de yalmzca bir ktstmru bildigi hadis....~
'1....":.':....-t' men bu ~ózden slI1lg buldum: 8u beosten teseoeren hetereer oldum lkulaktan dolma bi"

bçrrroe og rendlffi].

sir rlädi.

yipm slrtltidl: 0 kallf11irylem [kuyrugun] etrafina ip ooiec. Aym zamanda bi rinin kûçük

bir vadmin yamaClna urmanrnasrm artlatmak için de bu sözcük ku llaruhr. (Oguz

lehçesi).

slrtlàr, slrtlàmàq .

~ Slruq . Smk; çadir diregt

srruqluq.

Sll"uqluq Ylgaç Çeor diregi oIarakkullanllmak için hazll1anml~ eçaç eerces.

srsrldi

blSlg tang sis/ldl: P~mi~ bugday kaoordl lb~daylar sudapf,;tikçe #iler ve arbk tencere onlara

dar qelecek biçimde kabardrla rl.

Bilesenlen. içinde bulunduklan seyc sigmayacak kadar büyuyen herhangt bir

seyt anlatmak için bu sözcûk kullamhr.

slsllur,slsllmaq.

sngädr.

01 qólm sltgàdl: 0, kojenrusveo.

sltgàr, sltgàmàq.
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sugur dr

sugald r.

yçngsJtgaldl :Giysinin koaan SNaOO.

sltgaIur, sltgalmdq.

sugandr. 4\.f-M-f

er Sltgandl: Adam se koyulciJ - giysisi"lin kollam S/Vadi. Bu eylem hem gectsh he~ de ge

çissiz olarak kullamhr.

sitganur, slIganmdq.

sugasdr.

er qamug NUk sllga;;dl: BütUn adarTi'Y kollarn eveoe. Yardtmlasmak ya da boy ölças

mek anlammda kullarnlabihr.

SltgClJiur, sltga~mdq.

stturd r. ~1

ol Olungsiturdl:O,oWn ~kabtr~ de obbilirllortjrO.

slturur, sfturmàq_

srxtasd r.

ki~ i qamug sLXtClJidl: Büûm tak ag~.

SLXtd~ur, slxrasmdq. g'yle söylenen brr degi~ik sesleumt vardn I S lgla~ll .

s ixta tu.

ol am ux uuu: 0, oou~Iatb. slgdad tl bir degi~ik seslenmdtr.

sLXlalur, slX!atmdq.

srzdr .

1 ydg sz::dz : YaQ~ bit 'iCY de obbibtl~

klÏn slzdl:~ ilk:~ görüodj 19ü~ iJl< ~~ gecel'W1 kilranl,gna SIlO].- ~

sókel SIZtil: I-Iastaadam~.

slzdr, slzmdq.

clad r.

ydg srzw: YaQ efidi.

olmddm suw srzdl: Testiden lbaska bir~ucn de olabihrl suSIlO.

9. hUn ~Zdl:~ soo - ganestn ilk isiklannrn doguda belirmesi.

sÎziir, srzmaq.

s ragurdr.

~ erydg slzgurdl: Adam yrY:;} lbaska bit~ de olabihr] eritti.

slzgu rnr, slzgurmdq. Yüksck ates bir hastayr zayiûam gr zama n da !>Izgu tdl denir.

Su dizelerde de kullaruhr.

korigli köyûp qdm qunp agzl açlpqatgurdr

srzgurgaIlr v.Qig)er ~ssiz yûZi burqurdr
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S IZ IU I

(A'?k hasta[I~lndan muzdarip een kimse)birkahkaha petleur a~zlnl eçaeçeve kalbi

venrrektecr ve kurumusturker n

TutkuOIlU eriyip bitinn~, yaZlk onunsaranpsol~ yuzûne

S IZ IU I .

~ 01 angaryaKlliJttl: 0, ona donrms ya~1 [baska bir ~yi de olabthr] erittirdi.

SlzUur, SIZlfmdq.

s ralá dr.

amg fl$f buzdm s!Zladl:Onun di',;i buz nedeniy1e (ya oe çok soquk su Çtigi için) 51zIOOI; ernig
siinguni s!Zladl: Aderrun kemikleri 51z1adl [agndil.

sdar, sdámaq

su l äg. Asin soguk .bir su teilmest da buz ctgnenmest nedcniyle dtslenn donarak

kemasmasuu anlatmak için kullarulan sózcük

sizlatu.

buz tf~lg slzlaw: BUI, di:?i eerresno. Bu, buzun dtsre sJZlama ya da kanncalanma gibi

bir ûrpe rti yaramgr anlamma gelir. EI soguk suyun alnna konuldugunda da ay

m seyler htssedtldtgtnde n bunu anlatmak için de aym sözcck kulla mhr.

sdatûr, slzlafmdq.

sibek. Degtrmen tasmm mili. Bu, degirmen tasmin etrafnula d öndöga bir demir

çubuktur.

sibe k. lcenstne tsemest için bebcgtn bestgtnc yerlcsttrtlen kanns .

slbiz

swiz kiSi: Sat er ve dalgln kimse.

sid ûk Her türlü sidik.

s id in'"'g k öl . qoçlîgär bäsi'na yakm bir gölün adr.

sid itti.

uragut oglm siditti: Kadln bebeqini isetti. Binicinin anru tscrmcstnt anlatrnak için de
bu sözcük kullamhr.

sigitur, siqitmek.

sidti.

er sldti: Adam [baska biri de olabilirl seo.
sl4er, s'idmêh. bkz. sitti.

sldt ürdi. bkz stuürdt.

sigiL SigiL

sik. Erkek cinsel orgam . Mahrnûd der ki, cahil Türn/erin 'Ie onlarm kadmlanmn ya

nmd a Kl/f'an-J Kerim'i okuyan bir Kari'nin baai ayetleri okurken sesini kismasr,

onun, Allah'm kitabma olan sayglSllll 'Ie görgüsünü gösterir: bu ayetler sunlar-
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sili

d u-; veaWfkulla váhideltin minhanne sikklnen {"... ve her birine de birer brçak verdi....~

(K. 12 ;311); mayeftahillahu/i'n-ndsi min rahmerinJeld mûmsikt'kM vemd ylimsih Jeld

rltÛnile lenu min bd'dini ("Allah, tnsanlara bir rahmet açn nu oou tutan oIamaz. O'nun

turrugunu da ö'ndan soma salacak yokrur. .... IK. 3S:21). Kart bu ayetleri kisrk ses le

okur canka onlar bu ayetle rde ne denmek tsrendtgtm anlamaz. yalmzca sözcu

gün çlk:lrtUgl sesm ke ndi dillerindeki anlarrum dasener ve sözcûkten bu anlami

çtkanrlar: dolaytsiyla bu ayet lere geler ve büyuk bir gunah tsle rler . Benzer bi r

sekilde Ku r 'an-l Kerrm't ok uyan kimse su ayene de sesini azahmahdrr: in neda illa

ihlilak (~ ... Bu, uydurmadan ba~ka bir~ detildir!" IK. 38:71). nläq sözcugu onlann

di linde " I<OOln CirreI orgar"llft demcktir. Aynca Oguzlarm yanmda Kur'an-l Kerim

okuyan kimse [Arapça] soru bildiren em sözc ugunû teeren tüm ifadeleri krs rk

sesle ok uma hdrr -ömegtn e-enWm enzeltûmûhu mine'l-mûzni em nahnû'l-mûnzi/ln

("Siz mi onu buJuttan indirdiniz, yoksa indirenler biz miyiz7" IK S6:69 I) ifadesi-. çunkû

am, Oguz lehçesinde "I::adrn cilseI organ" demekrtr. Söeccgan anlammt idrak

edebüe nlenn arasmda nasil okunursa okunsun btr sakmcasi yok tur.

siki ldi

unigut sikildi: KadInIa ci1sel~ grij.

sikilur, siMmen.

. s iki~ . Cmse l bt rlesme .

sikisdl.

er urägut birle sjhi~Ji: Adam kadlnla Cinsel ~~iye girdi. Bu ifadeden, ikisini n de etkin bir

biçimde btrlesmeye kan ld igi anlarm çikar.

sihi~ur , siki~mth.

sikini.

urdgutnr sirûW: 0, birinin,bil'l::aOnIa IrortàJ ci"lseI~ girmesini sagIac\I.

sihitur. simtmik.

sikti.

er urdgutnr sik/i: Ad.Yn kadInla 00sel~ gJ"di.

sikt r. sikmtk.

sikturdi .

erklingin sikturdi;Adam bfflni kef'di cariyesiyle cilsel~ gimeye sevk etti.

sik/Uriir,siktûnnek.

-u
511 ki~i : Yemekye~ istemeyeo, yiyecel<ten til::sinen bmse.

si! at:Azyem yiyen at.

sili . Duvar ustalanrun kullendrgr mala.
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silig

5~lig.

silig er: Zërif terre, yakl~kh, ten dilli bir eoem.

silkdi.

ery!giiç silkdi: Adam eqeo Ibaska bir seyide olabiltr] silkti [selledï].

si/ker, silkmek.

silkindi.

er tömn silkindi: Adam kendi giysisinisilkeled i. .

er si/kindi: Adam ûrperdi.

tçwç silkindi: Devesilkindi.

Su atasózûnde de geçer,

tçwç silkinse e~ekkeyûk Ç1qär: Deve snrse eseqe yük çker. Bu atasözü birine, büyük

seyt almast ve kûçük seyi birakrnasim ögorlemek için kullamhr.

silkinûr, silkinmek.

sing .

quläqlm sing c/ti: Kulaglm Çlnladl.

hómlçcsing ctti: Sivrisinekvlzlidadl. Karasmegin benzer bir ses çtkartmasuu anlatmak
tctn de bu sözcûk kullamhr.

strigdt.

a~ singdi: Yemek hazmedild1lsindirildij.

süwy?rkc singdi: Su topraça sindi [tcpreksuyu emdij.

sO.?: kongül/<e singdi: Sózkalbe ~Iedi [wrekte tesiri fyloIdu].

singcr, singmek.

sirigdûrdi.

süçig a;;lg singdürdi: Serep yemegin ezzetra arttrrdl.

singduTÜr, singdun»ek.

singek. Yerlesik nüfusun dilinde "sivrisinek;" g öcebeler bu sózcükle "karasinek''!
anlatir. Su dönlükre de kullamhr,

(Yaz ile KI~'ln çekisrresiru anlatJyor;KJ~, Yaz'asesleniyor)

sende qopar çadantàr Sen oeece ortaya çkar ekrepler

qUl;}gu singek y,1anliir Sireder ve )'llanlar

dük ming qayu tiimenIer Binlerce ve binlercesi

qudmq Wgiip yügra~ur Ku,.ruklannl bélQIaYp secmar
singi.

bua~ olsingi: Suyararll ve bszrn kojay bir yemektir.

singH. Bir erkcgtn kûçûk ktz kardesi.
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suk än

singillendi.

ol qfZlgsingilk ndi: 0 , kIlIlcëf1teri.laz~ oIèI'"aIe këbJ etti.

singtl!enur, singillenmih.

sing ir. Sinir.

si ngirlèdi.

olyasm singirledi:0, yayna [baskabrr~yc deolablli rlk~ ttendonl gerdi.

singirler, singirlemek.

singirle ndi.

et singirlendi: are çok fazla sinir veo: ya singirlendi: Yi!l'f8, k~ ltendonlgeridi.

singirlenur, singirlenmtk.

sÎIrgi~i.

süw/drqamugsingisdi: Sutamamen emidi. Bir ~y tarahndan emilen, sogrulan her

han gt btr SIVIYI anlatmak için de bu sözcük kulJamhr.

singijur, smgi$ffilh.

s ing urdi,

ol tançu singürdi: O,IokmaYI t ba~k:a bir$e)i deolabsbr] yuttu,

singrii.r, singurmek.

singurdi

yägm teriru.' singûrdi: 0 , yagn lbaska bir $e}in de olalnlir] cersoenûfuz etmesini sagladl.

singrii. r, singûrmlk.

si ngut. Ka~lhgl olmayan ya da onun dengi olabilecek bit armagamn bulun masi SOz

konusu olmayan bir crmagan.

hu at manga singii.! bÇdi: SU et te-e~ vetti.

s irke. Sirke .

sirke . Bit yumunasr.

sirkêl èdi .

olag'mba$msirhtledi:0, çocu~,Jn~n sa1t:eleriterni2led.

olSllwug sirhtltdi:0, suDe ~rkeyi l~ka bir~yi deolabilirl l<ar1$tro.

simtllr, sirktltmtk.

strkelendt .

oglän sirkelendi: BebeQ!l~ sri:ey\e doIdu .

sirJulenur, sirkelenmfh.

srs. ~~ . Tutmäç't haznlamakta kullamlan brr ncsneye de sl ~ denir.

sis Tufmäç't hazirlamakta kullamlan bir nesne.

sls (Vûcuttaki bir) !?i?kinlik ya <la (deri altmdaki bir) yumru.

su k ûn. Ogue kcm lerinden birtmn adr.
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sitti

sitri.

er sit1i : Adam [baska bin de olabihr] seo. Kök-biçimi sld n'dir , benzestme rnaru z

kalnnsur.

sidt r. sidmtk.

s itt ü rd i.

ologlm siClurdi:0, ÇOCU9UI'AJ~. Aliann tseulmesuu artlatma k için de bu sózcuk

kullaruhr . Kök-biçirni sldturdt'dir - beneestrne maruz kalrmsttr.

sittLi rü r, sittLirmeh.

sh . Çigil lehcesmde bayakler ve sayg_ duyulan kistlere seslenmek için kullamlan

bir sözcuk. Kök-an larm sen'dtr (cogul). Cenc bir kimseye - aun'la (n}- sen diye

seslenili r. Oguzlar bunun tam tersim yapar.

si al êd i. bkz. senl ëdt.

sialet tim.

men cnr siûettim: Beo, 0I"\éI, ba$kabR'e üstü olarak mee etmesini emrettim.

sizlerur men. sizlelmth .

s ögan. bkz. sögun,

sog än yrlan . Bayuk. zararsiz bir y rlan.

sogd äq. Baldsdgûn'a yerlesmts olan bir haik. Bu haik Buha ra He Semerhand

arasmda yer alan Sogd'dand u , ancak gtytm kusam ya da tavir ve hareketleriyle

Turklere benzerler.

sogd rç. Kism, haIk arasmda sirayla düzenlenen bir nyalcun ad ï.

sogsdr.

snw SOgfdl: Su lbaskabir~ de olabihr] SClo:)udU.

sogïr, sogimdq.

sogrqbq .

sogJq"q 1I/ n1:: Soo;)Jk içi'J~ heIh<Y1gi bil"~.

sogrsd r.

&lSDgI~I : Mevsim~a~.

sogtSûr, soglsmdq

s ögun (s ögan). Sogan (ikinci seslcm zamme'li I-gen - Arapçada 0, Ó, u, Ü okutan

ötre imi] ya cia nasb'h I-gan - yazacm ûstûn imi alnus gibi a ya da e'yle
okunrnasi] okunur ).

sogund i.

er sogundl:Adam~.

er sogundJ: Adam (~dikten soma) eotes eio.

sognûr, sogunmdq.
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somlnn

sogun lug

wgu nlug Idg: Ürerroe yabanisogariar bitefl dag.

soguqland r.

01bu yçrig soguqlandl:0, bu yeein S09uk oldugunud~ndU. Birinin soguk buldugu her 

hangt bir seyt anlauTtak için de bu sozcuk kullaruhr.

soguqlanûr, soguq/anmdq.

söl.

söl eug: Sol el.

solämuq . Solak kimse.

sol äq Dalak (Qlfçáq leh çesi). Bu sózcûkreki sin (s), n'da n (I) d önasm üsrc r. Bu Arap

çadak i sure ("a1tt) sozcagö nan sids k ókünden , tast ("çanak.") sözcöganün de tcss

kokenden gelmesme benzer . Nahivciler hu baglamde su ifadeyi ömek verir : u 

zallahu benîs·sildd 'amrar! veqabusa ~rdru' n-ndti (MA/L:tl i.ls<ri:nl en kötUsU olan Amr ve

Qdbas'un~ullanna hak etti lderi belaYl verso") - sen sözcük en-nds'ur.

solusd r.

yds solU~I : Y~soIOJ . Tazeligini kajbeden herhangt brr meyveyt ra <ia sebzeyt

anlatmak için de bu sözcak kullaruhr.

solU$ür. solu~maq.

soml id i.

er sornlid/:Adam, yanzca kencisininaria)'abilliÇ), T(ri::çe oImayanbirdl~.

somlrr, somlrmdq.

somhm.

somlun tat: I-i:;Türkçe blmeyen I=<YSÎ. Tûrk ce hilmeyen herhangi birine de somlam

derur.

somhs dr.

tatqamugsomIl~:~kenddlem:le.~twbiçmde
~~. Tûrkçe olma

yan bir dilde änlastlrnaz btr biçimde konusan birilerini artlatmak için bu sózcûk

kullaruhr.

somll5ur. somll~mdq.

somhtu .

01ani wmhttl: 0, OMTLirkJerin b~medigi birdil konu~urdu. Tipki Araplann Arapee bil

meyen ktmselere c'cem dernest gibi Turk Ier de Tûrkçe bilmeyen kimsetere som

lam derier. Bu k ók-anlamdrr. Bu kimse daha soma Arapça ögrense bile hu adm

kullammmdan vaagectlmez. r ürklerde ise durum farkhdu ; ktsi Tûrkçe ögren

dikten soma amk somhm seklmde adlandmlrnaz.

sornIltû r, sornlmnàq.
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son dr l äç

sond rl äç . Sakrak kusc: kirtrun boyunlu, siyah kafah , ötusû gazel bir kus. Su

atasözûnde de geçer,

sondl1àç f~1 ermës ortgûn tepmêk: kYrrl/n dövmek?'l~l.tl i;ii degildlr. Eu atasözü,

gocla bir adamm isini yapmaya cahsan. ama beceremeyen eayil bir kimseyi an

latmak için kullamhr.

sondm. Demz. Su etasözunde de geçer,

~yëk ayur, ba$.m bolsasondrnda sëw içgiy men:~k der ki, 'tesm esen cecekse, deniz

suçubile içerim.' Eu atasózü , ûmit entgt seylerm gerçeklesttgiru gormek için uzun

bir yasam sünneyi arzulayan bir ktmseyt anlatmak tçtn kullaruh r.

so ng . Bir adamm ropugu.

sOJÎg. ' Sonre" an lamma gelen bir tlgeç.

stng menig songda keI: sen benden SOIYd gel [arkal'Tldêln geil.

song . Herhangt bir cismin ya da eylemin sonu .

bu sllz songmda aygll: Bu kon~ biWlcten soera ya oehemeneterbitmez koous.

soegd ädr.

d yalJru songdddl: 0 ,~ (J"Q Sla gidip COJ hemen~ taq, etti. Bir seyin

peeinde n giden , ona yeusmeye cehsen herhangt birin i anlat mak için bu sözcûk

kullamhr.

songddr, songdamdq.

sorigr ádr.

er f~ songrildl: Adam emi)€fine gettmeltten binçi oIarakkaÇIndI ve fermaoa~ direodi.

songrdr, songramà'l.

seq. bkz. suq.

so q är . Her tûrlû boynuzsuz hayvan. Sakaklan dismda basmm ustc kei olan adam 

Tur/dere özgü saç kesimi.

""1'" q<)Y' "","",,",koyun.

soqarlaç.

soqarlaç oork: lJz1Jltli"ba$IIk.

soqdr.

er IOZSOqdl:Adam tuz [ba,ka bir ""y de olabilir] «lüttü.
qusmeng soqdl: Kus tiJ1Itl Q<!IÇJalad.

aruyllan soqdr: OnuyOllSl"d (Ogua lehcesü.

""1"'. ""l"""l.
soqrurdr.

olmurç soqturdl:0, karabiberi [baska bir seyi de olabihr] ó;lütt CJ"du.

scqrurur, soqturmàq

soo



sorug

soqu. Havan. Kök-biçimt iki kafladu Iq - soqquJ ancak sadelesnrtlmtsnr: boylest

bir degtsune baqu: tepe -öagaa hali iki hafladu [q - baqquJ- ve k ök-btctmt

yagqu olan yaqu: yll gmurluk sözcuklertnde de rasrlamr. Bu sadelestirrne Ccnab-i

Hakk'm su ayeunde de s öz konusud ur. Jt:z.eltûm tt:Jekkahun {".•. sizlamp dururdu

nuz:" IK. 56:65D, Kök-bicimi Jezaliltum'dur, hafifleulip Jezdtûm olarak kullam

hr. Aym durum hu sózcük için de geçer lidir.

soquldr.

tûz soquldl:Tuz(hevënda) dövüldu [6gütüldu].

soq usdr.

ol manga tuz soqu$,fI: 0, bere tuz dövme1<:te [ór)itmet::te! yardlm etü Bu tste rekabel el

meyi anlatmak için de bu sözcû k kullamhr.

soqu$ur, soqu$mäq.
s ör s ör.

er sar sar mûn opti: Adam tócèroeterek çorbaYl YLJdumladl. Bu ifade , dudaklann çi

kanngi sesin yansrmasidu.

s órdr.

keil{ SU! sörds: Bebeksiit~k.a brr~ de olabthr] emcj.

er sózwrdl: Adam haberIeri sordu; tr yitLlk sörd,: Adam~, besces hayVariIlnaroo.

sordr, sormaq.

so rgu. Hacamat ederken içtne kan alman stse.

scnsdr.

amgytltisor1$dl: Clru'ISlJ<I1J asö jsaruttul.

son$ilr, son~mdq.

son m.

urdgut kençke sûtsorun: Kedm be~ine set emdirdi.

er yUzin sonrn: Adam yUzUnU l:>m$JrdJ,SlJatasb.

sontUr, sontmdq .

so rpläd r.

olerngek bilt: sorpladl: Adam~ma ceen

sorpldr, sorplamàq.

so rturd i.

olsorugsorturdl: 0, lo:ayc, besces hayVanINn tak:PediImesini erreetn

olqdl11g sorturdl: 0, hacamat~~ak ondan k<Y1 ilW'lmasn etlYetIi.

sorturur, sorwrmàq.

so rug_Kayip, bastbos bir hayvam arama.

sorugqrldl: 0, ba~hCl)l\lal)l takipetti . bkz . çalrg.
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sorugç t

sorugçt . Kayrp, bastbos bir hayvaru arayan kimse.

soru qn.
yiwk sotuqn: Ba$I~ hayvanlar takip edild i ve genç oIanlan yakalandl.

scruqdr, soruqmaq.
sorus. Setlesmemtsken. henuz basaktayken [fink halindeykenl kizarnldiktan soma

toplamp yenen bugdey tanelerine verilen ad

sorusdt.

ton terig SOru~dl : Giysi ten tamamen emdi

soru~ur, soru~maq.

soruslädi.

ol tang soru~lmli: a, bu.;'jdayba'?élklannl (yemek için) kuarttr ,

soru~la r , soru~lamaq.

sowusg än. Seru [teuya] - bu kanndaki bir yrlandrr.

soyägu. Horozun mahmuzu.

soydl.
erqöyug soydl:Adam koyunun [ba~ka bir seytnde olabtltr] derisini yûzöû.

soyär, soymäq.

Su atas ózûnde de geçer,
blrwlki ter/sin çkITe soymds: St tiIkM derisi iKi kez yüzülemez. Bu atasözû, birinden bir

iyilik gören ve hemen ardmdan ikinci bir iyilik isteyen kimseyi anlatmak için

kullamhr.

soyuldi.
built soyuldl: Bulutlar da<)I\dI.

qoy rensi soyuldl: Koyunun eerst yüzuldü.

erdin IOn soyuldl: Adamm ûzerinceki giysiçlkartJldl.

soyulur, soyulmaq.

soyuqn.

er SOYUqtl: Adamlnzenginligi eänoen allrKJI.

soyuqär, soyuqmäq.

soyu~d1.

01 manga teri SOyu~dl: 0 , bere der iyi [koyunun va da bJ!ika bit hayvanm obb ilirl yûzmekte

verorn etti. Yumurtamn ya da agacm kabugunu scymayr anlaunak için de bu

sözcûk kullamhr.

soyu~ur, soyu~maq .

s ögen. Sepet ya da semer .

söglü nçü . Ateste ptsirûmte hzgaral et.
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~l boyn," sóhe rurdl

s ögl ündi.

~t sbglundi: Et (at~e) Widi; oI 6zinge et saglindi: 0, kend kendsine, kenási içilet~.

söglunur. söglunmlh.

sögntdi.

er wgu./wgnt'di: Adam sig~i tedavi etti.

sógnt r, s6gnt'mlh.

s ögnega . Et ile umak arasmda erken sivilce. .

s ögüldi.

er el soguJdi: Adam eb lbaska brr~ dl"olabilirl kIzatb .

sógulur, SógUlmt'h.

s ögü s. Ateste pisirmeye uygun oglak ya da kuzu (Ogue lehçesi) - ntrestmlt hefle

(ince hef - g).

s öga t. Sögut.

Suatasöe üude de gecer.

sógUt W/inge qa4mg qdslnga: Sö9Ut tazedaI1JI, kay4l kabugu içtl - s01t içn tazelik, kayn i;n

sert kabuk uygunclur. Bu arasözü ashna çeken, soyun un niteliklerin i yansuan

herhangt bir seyt artlatmak tem kullamhr.

s ögürlendt .

y~r sógiirlendi: Arazi sögût:agaç1arl)'la kapland .

Wgtitlenur. S(}gUilt nmt'h.

s ögm l ük. Sögud ük - titresimsiz hifle (sen kef - k). ~Sógûde sM(> da1 kimse-yi an

latmak için tnresfmlt kef (ince kef - g) kullamhr [sógiulüg].

sokd i

olani söhdi:O, ona hakare t etti.

sOher, si)kmek.

söke .

er sake olturdl: Adam oz çóetü - dlZlertJin üzerineot~du.

Su d ónl ükte de ku llaml rr,

(\-Iezrnete ,,*atlan bir êldalTll.natryor)

eren [dIp söke turdl (Halkm sen oIankimseden bahseOiyor) yaf"llmOadiz çóke n bi'

adallll teoe yoIadI

(Adam, yapbgl sevoeo doiayI) ces oe ve boynuna ..".rarak kendne

UWUI bölupUu he turdl

udlt qama tçbenYlgdl

sövüpdurdu

l...ItatYr1I$ ve si'lrn$ti, hIlIkrdYJ saldlnyordu

'Beni kovll larMmaIISln" diyerek beni e ngelledi (ve ben de

kov alamadlm)
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sökel

sökei. Hasra (Ognz lehcesü,

sökitt i.

olani söhilti:0, 0fIëI dizçöl<türOO.

sóhitttr, sOkitmih.

s ökm ën . Savasçrlara venlen, saygt belirte n bir unva n: k(clU$mallln) saI\cITI kr"an, y~

geçen kmse" anlamma gelir.

Bu sözcûk. sónt; nengni:0, bir~ lOH) , yard! ifadesinden gelmektedit.

s ökrnen le nd i.

er sohmenltndi: Adam sevesç giysilerine bür(ndu ve (lI'Qd<V'1 ~gibÎdavr<lM'Iaya~.

söhmenlenûr, söhmenlenmin.

sö krûk. Kadtnm cinse l orgam.

sökn . Kepek (Barsgan lehçesi).

s ökn.

ol yamdg sökti: 0 , yamaYl (gy.;kIeo) söktû .

ol (Win wkti: 0 , çadrn Sè«tU - evtli Y';b .

ol~ghe ~tj: 0 , beyrI [~ka bmnm de ob lnlirl ÖI"'Ülde dz çöktü.

Bu kullammdan hareketle sóne okur: diz çókerekotur dentr.

whtr. sókmik.

sökt ürdi.

olMn sönlUrdi: 0, gysinin(jj(~ sökiXnesini emretti.

Duvar ya da benzer bir seyin yrkilmasim emretmeyt artlatmak için de bu sózcuk

kullamlar .

söhWriir, wh /iirmeR.

söktû rdî .

01 ani sMturdi: 0 , onu, kendtsJne sövmesliçil tahrik etti.

sóhtûriir . whturmen.

Kök-biçimi VQV'!J olan (ó) sónliirdi'dir; Ó benzesime maruz kalarak ó clmustur .

söküldi.

Mn sólnïldi: Giysiri'l [~bitsqin de oobihr]d~ s6laJdU.

BiT yaplDtn yrkilmasim anla rmak için de bu sózcük kullamhr.

sokiilur, sólnïlmek.

sök ûndi .

er bçgktsönürtcli: Adam beyin ÖIlIJnde dil çóktû.

ollonlnsOkundi:o, gystsinil~~gbg6rû1dU .

sóknur, sóhünmtk.

s ök üs. Bedd ua ermek : karsibkh olarak sövmek.
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subid.

sökü~di.

o!ar çkkjsökü;;di:Onlarbirbit1erine sóvcäer.

sökii~ur, söhii~meh.

s öküsdi.

ol manga tönsökü~di : 0, bana giysinin diki~lerini sökrrekte yardlm etti.

BiT evin ra da benzer btr seym y.kumnda vardim etmeyt anlatmak için de bu

sözcûk kullamhr. Bu tste karsihkh meydan okumayi artlatmak için de bu sözcük

kullamhr.

sökü~ur, söku~mek.

so l. Agacm nemliligi ya da erin tazeligi.

soJlug et: lyicep~emi~ oIan,hatacooe kan phtsen buluren et.

Su atasözunde de geçeT,

sögiit sblinge qao;lmg qasmga: Sögot 'YJ1 tazelik, ka)'ln i:;:in sert kabuk uygundur - sögüt taze

ceasn, kaym kabugu i:;:in

sörçek. bkz. sörçük. .

sö rçû k (s örçek). Aksam sohbeti, toplanusr Oguz!ar crm't (ç) jetha'h [Arapçada a ya

da e okutan üst ün imi] okur ve sörçek derie r.

söe. Söa; kelam; konusma.

sözlè d i.

o! manga s éz sözledi: 0, tere söz söyledi[kelam etti] .

sozlêr, sozlemêk.

s öz lend i.

olsazjn manga sozlendi: 0, ban sözlerini cenas6y1edi, ketElminl bana SUMu.

sozlenur, sozlenmek.

söe lesdi .

ol menig bir!e sözle~di: 0 , benirne konustu. Kök-biçimi soz1e~di'dir.

söz1esiir, söz!esmek.

sözletti.

ol meni sözletti: 0, ters konustoroo

sözletur, söz1etmek.
söarigr i ki~ i. Heyecanli bir biçimde saçma sapan konusan kimse.

subt . Uzun ve sivri olan herhangt btr sey . BiT adamm basi yuvarlak degilse ona subl

bä~ dentr.

subrdr.

subîdl nêng:Uzunve sivri bir ~ey .

subfr, subrmaq.
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,
subtl ädi

subtl äd r.

suMtkUnêngni:0, (Eri oIan) br~ boylnJ uzatb veorul kenar1Nn sMte;;ttdi.

subildr, subilamaq.

subun .

ol fiengni SUblttl: 0 , bir~n tepesini sivr i~rj ve onunboy\.rIuuzetu- tlpk lbirçMgibi.

subllür, subltmaq.

subrän . Uzun ya da yûksek olan he rhangt bir sey; omegin bir minare ya dabenzer

lert (Oguz Iehcesû.

suburg än . Gömut. mezar odasi: käfirlenn kabirlen . Su atasözunde de geçer.

suburgända evbolmds topurgdnda aw bolmäs: MeZi1T oceeroen (ya~mak için) ev oerez,

QPIak topratdlyerde av bal1l'YrlaZ - '* hayv~ suyunve biUd éIl1iislnJn oktJ9.J yer1efdey~.

suç . BiTyere carplp gen d önen (ve bu hareken dûzenli olarak yapan, yani zrplayan)

bir seymçtka.nugl sesm yans lmasl.

qlhçSU(: qlldl: KJM;:~ geçti .

er suç qlldl: Adam erosere uymaYI reddettl.

su cgu rdr .

at suçgLmb: At l~ka bil hayvandil oIabilirlsçayayazdl.

suçgu rdr. suçgurmdq.

suctd r.

at suçldl:At lbaoka bir hayvan da olabilir]~ kalkb.

suç/r, SUÇfmdq.

sucrsdr.
at ldr qamugSUÇl~lI: M ar [~ka hayv.anbr da obbihr]rep br1ikteSIÇl'OO, seee kaIctl, tepinó.

sucstr. suçl ~mäq.

sucuu.

ol aug suçrrn: 0, atJI~ bir hapó1m Ih oiabJlir]se-e kaldl"di .

suçltiir, SUÇltrndq .

suç lundr.

ql1fÇ qrndm suçlundl: KtIIÇ ionIndanslynldI - kll!Ç çekëdi. Herhangt bir $ey yerinden çekilip

çrkart tlmastm anlatmak tctn de hu söecuk kullamhr.

sU{/unl1r, suçhmmdq.

suclusd r.

ol menig adäqlm fiken sllç/u ~dl : 0, ayClglmddn diken çlkarmakta oeoe yardlm e tti. Aym za

manda kihc t kuurt dan eika rmakte yardun etmeyl ya da hu i$tc çekismeyi anlat

mak içtn de hu sózcük kullamhr.

suç/usür, suç/usmdq.

506



Yagrnur tereiet etrafa S<lÇ11di

Tlilü çcee top'aktan~ ç*b

h:ier ve mercarw tyani beyaz tor'r'uaJdIIr1 iQ3

5anc1alagaa ve misk. koylXl kO)"Uîagirer ve I'lo$ kokulan yaydlf

sugn ëq

..s uçuld r.

~ er römn suçuldl: Adamgiysisiniçlkardl. Koyun yuzûlûrse yine hu sözcek kullanrhr.

su,lur, suçulmaq.

Su donlukte de ku llaruhr ,-""""")
yagmuryagr.p SI1Çlldl

(

turlugH"Çt"h suçu/di

yin, u qàpl ap/eh

çmddny'pdryogru~ûr

sod a.

ol angar boyûn sUeh: 0, o-e boy'SI egel [Mat ettij .

olmanga Jûn]: SÛd l: 0 , bere eQ'*nek içil )'Üngönderdi.

sur, $umdq.

<. sëdu.

?J~ a sûdtl: Adam lba.$ka bir SC')' de otabûul tüclr"dU.

suddr,sûdmdq.

Su atasózünde de geçer,

höhhe sudsa yUzke li1$Ur: GógeClOgutllUrseo, tiJkiJük:yûzlSle~. Bu atasözû, rnevki

olarak kendisinden yukanda bulanan birine karsi dusrnanee tavirlar sergtleyen

birine y önelik olarak kuUamhr VI" u pkt göge dogru tukuren hir inin takamga

nün kendt yûzüne dasmest gibi bu d üsmanhk VI" sonuç lan nm da sonunda onu

k ónï erkileyecegtm öguûer.

süd turdr. bkz. surturdi.

~ suduq. Tûkûrûk .

~ sugd r.

olqóydan qurulsugeh: 0,~ siJt:û'K)eo çOkeleky~.

sugdr, sugmdq. Kókû sugurdr'd ir.

sughdi .

erqoyunga suglldl: Adam bi' fI'!'t a1arna1:: içil m koynuna SO!<tU. Baska herhangt brr yere

el sokmayi artlatmak için de hu sözcuk kullaruh r.

sug/ir, suglimdq.

sught u .

d amg qäymga tlig sugllw: 0 , bi' $e')'Il ararrnêlSl i:;i1 t:ö'le Ql'llSI koynuna en sokmasn

ersetc.

sug1aur, suglamaq.

• sugn äq . Bir Oguz kenu
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sugrusd r

sugrusdr .

qumldr suwug SUgru~dl : Kumlar suyu lbaska bir seyi de olabiliTIemdi.

sugru~u r , sugru~maq .

sugru tn (sugrattr).

olc m nvin sugrurtl: 0 , 0I'U1 evini,yattJve evin içindeWO her~ gön1j .

sugrutur. sugru.!mdq.

sugu ldr.

sew suguldl: Suçekid. Memede se t kesütrse yine bu sózcûk ku llamhr.

suglur, sugulmaq.

sugulg än.

bu sëw ol tawnlq sugulgiln: su,topr~ her zamanhaIa emcbgi bi"suOJr. Bir pmann suyu

bizla ku ru rsa ytne bu sozcük kullamhr.

sugur. Gelincik. Kertenkeleyi andiran kûçûk bir hayvendrr: derisinden yegmurluk

yapihr .

sugurds.

er sëw sugurdl: Adam suyu yudumladl .

qum suwsugurdl: KLm suyu emdi.

olqurutsugurdl: 0 , jkururNSIiçrlj çé*eiegi'J SU)\ftJ çel:ttd (Qarluk leh çesi).

olyoqdru ydnn sugurdl:0 , g6Qe dogu t:iJI<:lXCÏl (Bafi gln lehçes i}, Dtger TurkIer• aym

an lama gelen sueJu söecugunu kullamr.

Su atasöeunde de gecer.

kilkhe sudsa yU.z:ke tI1~ur: Góge~ ti)::lJ'sen, t:ü:irUk. yUzire <fi;;er. Bu atasózû,

kendisinden büyük birine kafa tutmak tsteyen . ancak hasrm üzerine çullanan

birini anlatmak için kullamhr.

sugrur, sugurmäq.

sugurlug .

sugurlug!dg: GeIndder taraftndan istiIa edilm~ dag.

sugut . Cokelek (Qarluk Iehcest).

s ug u t. Baharat , pirinc ve elin bagusage dolduru lmas iyla yapilan sucuk: p tstrtltr ve

yen ir .

s ub . Kölelere veulen ad lardan. Saleyman sözcàgunun kisa lnleus biçimi olabilir.

s uma . Filizde ki bugdey tenes t ku rutulur ve ögutulur. daha soma bundan bulamaç

ya da ekmek gibi seyler yaprlrr: bira mayasi yapirmnda kullarulan filiz halindeki

arpaya da suma denir .

"' s ün.

sen 'Ii~i : Uysal ve iyi huylu k rrse.
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\ s im .

suna/run: Som altm eerces . Bu, bit parmakten bit arstna kader d egtsen uz unluk lar

da olabtltr.

sundl.

ol mangaelmen sundl: 0 , eeoeel<I'nek [~ka bir $()' de olabilirJ SlI1d:J.

sundr, sumdq.

r Y sum o Evin ktnslen .

s ünu . Ktsr us tohumu.

su nusd r.

oldr (kki t'tmtk sunu~l: QnI"rbibi leti e ekmek sooo..dir". Birbirlerine bir sey sunmakta

yan~mayt an latmak için de bu sözc ük kullam hr.

sunu~û r , sunu~mdq .

sunar. Bir tûr ptreye verilen ad. Bunun bit oldugunu d üsa nuyorum.

su rigq u r . Yirncr ku slardan binrun adi . Bu lognl lözga n metinde logn / biçiminde, ti

kullamlarak yanlnusnr -cnl kusundan daha kucuktur.

•

suq.

suq yalnguser: Mûnzevî; bir dosttan 'Je cesteeten yoksun dan adam.

t ,l'.... 5Uq

scq er: AÇgözlOkimse.

suqemgek:~et parTflll9 . Su ifademn gerçek anlann "açgözIU parmak"ur. cunkc hu

parmak yemege ilk önce ulasr r.

s uqaq _Beyaz ceylan.

suq aq . Oguzlan n Farsileri ima et mek için kul landrk lan ad .

bu suqaqne tçr: Bu rersrre diyor?

suqaqlrg.

suqaqhgtdg: Çe-ytar-. çok eendag.

~ suqdum.,
men am ewke suqdum: Ben, onueve soktum. Zot kullanarak, guc harcayarak b it se
yi baska b ir seyin tçine, öm egtn sa p' baltaya sokmayt an larmak için bu söacük

kullamhr.

suqtdr.

ol anisuqtdl:0, onu parrroagyIa dirtlJded.

suqfr , suqimdq.

suqlm. Çam kozalagr biçiminde kesilerek içi oyulan. daha soma üç yan mdan

d elin erek oka takilan bi t agac patçasl; cktan rshk gibt bit ses çtkrnasrtu sag la r.

ooqrrsuqrm: M!YS gezegeflinil adl.
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suqlund i

suqlundr .

amgadäql urke suqlundl: o ren ayagl çukura girdi.

Bir seytn terne giren ve orada sikrsip kalan herhangt bir seyt anlatmak için bu

sozcuk kullamhr.

suqlunur, suqlunmdq.

suqluq . Yiyecek konusunda açgöalü davranma.

suqlusdr.

suqlu~dl neng: Bir $eybir yere seoca yer1e$l:irildi - ömegtn kihcm keskin kismmm kabza

UlO içine sokulmasi ve siktea tutturulmast.

suqlu;:;ur, suqlu~maq .

suqru.

ewke suqrn kirdim: Eve izln elrreden, gizlice girdim.

suqtu . Karactger, et ve baharatlan n bagrrsaga doldurulmasiyla yapûan sucuk: daha

soma pisirilir ve yenir.

suqturdr.

olblr nengni b7rke suqrurdl : 0 ,birseyinba$kabir $eyin çine sokdrnasm erreetn.

suqturur, suqturmdq.

suquldr.

tawar ewke suquldl:Mallar lba~ka brr se)' de olabtltr ] eve getirildi.

suqulur, suqulmdq.

suqundr .

uragut basm suqundl:Kadln ba~ml Ylkadl (Uç lehçesi).

suqnur, suqunmaq.

surqrç. Kthç, baneer. biçak gibi seylen kabzalanna yerlesnrtp yap isurmak için kul

lamlan reçine.

surqrçlandr.

biçek surqlçlandl : Btçagln sap!reçineyle yapl$bnlarak yerinetecro.
surqlçlanü r, surqlçlanmàq.

er surqlçlandl: Adam reçine sahibi oldu.

surq uçládr.

olbiçek surquçliidl: 0, blÇagln [baskabir seyinde olabilirl keskin klSmini kabzaya reçineyle tutte

rarak sabitledi.

surquçlar, surquçlamaq.

su saq. Kova. Belirli bir lchcede ben bu kullarurm isittim .

su sgäq. Ufak mikta rlarda suy u tasnnaya yarayan bir nesne; kepçe (Qarluk, Qlfçaq

ve butun göcebe halklann lehçelerinde).
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suwrsdr

~ sutu .

0/ kiSiyuzingesurn. 0 , aoamm YÛzÜnerukiJrdU. Kök-biçimi sudu'drr: zei (ç.l) benaestme

rnaruz kalarak te (l) olmustur.

suç.la r, suç.lmaq.

'\ sunurdr

d amg yaGnge Sld turdl: 0 , (bmil) 0llIl yUz(rie tûkl:rTresti seçeo. Bunun kök-biçtmi

südturdi'drr.

sûdtunlr, sÛliturmdq - benaestme maruz kalrrusttr.

~ SUYlq. lctne su kaulrms olan herh angi hi r srvr: yogun ya d a pekmee suyla seyrelul
digi zaman hu sözcu k k ullamln.

suvrq yogrut Crv':)'09lrt..

~ suveq qudruq . Kam kuyrugu gibt uzun ve az kilh clan kuyruk. Uzun ve az yaprak

h bir ageer an latmak için de bu sózcük kullarulabilir (Qlfçaq lehcesi).

<: sûw. Su.

Su atasözun de de geçer.

suw b(rmêshe sur bÇ'r: (Sana) su verreveoe sût ver . Bu , sana kotüluk yapa na iyih kle

karsrhk ver çûn ku yapacagm iyilik onu sana ku l k öle yapacakttr anlamma gelir.

~ suwaldr .

tang suwaldl: Tohum ekilm~ tN1a suieno. Ûzerine su poskenalen herhangt bir seyt

anlatmak için hu sözcak kullamhr .

suwalur, ~uwalmäq.

<: suwaldr

ew suwald,: r;:v lbcska blr se)' de olabilirl SN~nó .

suwdlur, suwalmdq.

suwasd r.

olmangaew sLlwa~dl : 0 , bere evi r~ka biT ~yi de olabilu] srvama~Y<r"dlm etti. Bu iste

meyda n okumayr anlatmak için de aym sózcu k ku llamhr.

suwQSû r, suwQSmäq .

). suwgard r.

olat suwgardJ:0 ,ete Ibaska btr h3}Vanad3 ob bilir! su verdij

suwgarur, suwgarmdq.

suwigland r.

olbdllgsuwzg/andl: 0 , balrl [~biT scyin de obbihrl 0VIkoIdJgnJ~

suwig/anûr, suwiglanmdq.

"-.? suwrsdr

y()gu nnJ ~ un suwl~dl : Hamur, iÇine çok fazla5U kondUQu için qevseko ou lçine çok Iaala su
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suwlädr

konuldugu tem yogunlugu azalan herhan gt bi r SlVIYI anlarmak için de bu sözcûk

kullaruhr.

sewrser. s tlwl ~maq

suwlädr

at suwladr At [~bil ~)' de oIabiliT[ su içti.

er Wig stlwldt:lJ: Adam Ide lba$kabiT~ de olabihrl su eern .

suwlar. suwlamàq.

suwl äg. Su verme, sulama yen: yalak.
suwläg . Bir yer adr.

suwlärig.

slM/ang Ylgdç: Yapra\:;SlZ, gövdesnde Gal oImayanbirç"h.

suwläng.

stlwlàng st'lç: Dïz ve carse sëç.

su wla nd r.

suwlandll1êng: Bir $€')' sulard [suyu Ça<;laldl] - tJpi::J çc k fazla se depoladlQl içil~~yan bi'

meyve y~ (ia çooe Silrl su [MI biri::enve~ bi" yar" gibi.

suwlanür, sl.Iwlanmdq.

alllg hó::i SI.lwlandl:: On.n gözIeri 5l.O"d.

suwl a tu .

olçopni suwlattl: 0, ti'~ tortusu (aeRle ~ka bn~ de olabilir]su serpttd.

suw/alür, suwl atmäq.

~ suwluq . Havlu: mendil .

~ suws äd r.

er SUWSadl: Adam [baske biri de olabiurl susec.

'( suwsdr, Suwsàmaq. B~~n kök-a~a~~~.~nqir..
~ suwsa tu.

olalll suwsatIJ: 0 ,onususattJ .

suwsatûr. suwsalmàq.

~ su wsldl.

sirkt SUWSldJ: Sit:e k~)-Öc:I ve tactsuyabeflzedi.

Stl WSIf. suwsImàq.

? suwsus . lcmdekt alkol etktst kayholduktan soma biradan geriye kalan sey. Ûzerine

su kanlau ayrana da böyle denir.

suwsädr .

01 qulàqqa suw;;adl: 0, onun kulaglna (bir~yler) fiSi IOOdI

suw~ar , suw~amaq .
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Ordu geldi ve I<apladi ülkenin ufkunu

Alp Apa lagal oooankaçtt

Y~Q1 hezimet nederiyle fTlilha.1J, utanç içY'lde saklarlyor

s ügfln

sakelhe SUW$ddI: ~okudJ,UfledilbU',\ilerfislldadll. ~ kullarnlan bir degtstk seslenmt

vardir [bkr. ~UW~1tI 1.

sû . Asker veya ordu. Su atasózûnde de geçer .

otdgqa ophdip sukc sbzltmtduh: ÇaOn içi'lde (yoId<f,;lama) sri1erd Cve buOdafI sorra)
askerlerle konosreo. Bu etes öaa yapugi bir i~ ned entyle bir ine kizan ve onun dost

\an na da danlip onlarla da konusmayan kim seyi anlatmak için ku llamhr. Su

d önluktc de ku llamhr,

su/lddiy~r yapa

qazo:lr qarhg tdg tapa(?)

oaçu angar alp apa

uwulbolup 01 ya~r

~ sucldt.
suçidining:Bi~~.

suçir, suçlmik .

<su çig . Tath clan herhangt bir sey.

..s ûçig . Sarap ( özel bir kullamm). Bu söeccgo n birbmne karsir iki anlarm vardir . IIa

vadist halk lan -Yagma, TUXSI, Cigil kavimlen-. q1vJ suçig: kiZJl içlci der ter.--sûçindt.

er skke Sl1çindi: Adam, sêr,ienen sëlzIer'n tadrna Y<J'"ci ve bût:IiltîyIe cn.cm mewlJ olJp i9

i$iOe tos verd.

sl1çimir. sl1çinmeh.
I',Su atasöz ünde de gecer . (

sözhe silçinse ~!!..!Wl bcrrr: Sózün tatlil9M kepto giden kimse sonunda kelamrn~ clur.

Bu etasöac nün ardmda yatan bir h ikäye vardrr. I;;itti gi bazi sozler ugruna isini

gücünü birakm bir kimseyi anlarmak için kullamhr .

süçirdi.

oçtgnlng silçirdi:Aa ~ta~.

silçirlr. suçirmih.

sûctsdt.

sii(i~i "ing: BI"~ blrtinîyIe t.illI MIe geIdi.

suçi~u r. suç i~mik.

s ûçini.

ol a(lg PlingPli siiçitti:0,eqi ya oe <JO o&an bt~ taö:Yldro.

ol y~rig suçitti: 0, ÇO"ak topri:9, eere lJY9U"I bi" toprak ha tine geti"d.

sU(Î!ûr. suçifmi k.

s öglin . Satan. suwlin bir degtsim sesle umd tr.
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süksük

suks ük. Ilgm agac .

sü lëd i .

beg yagtqa rulëdi: Bey~ èere~ yape. Kök biçimi sà lëd t'dtr, vcv (u)

dusmusrar.

sullr, su lemeh.

Su dizelerde de kullamhr,

yagmg rara !t;tnl baqlp bögdeng bile

ugrap qall helse sanga qa1}U sû,~

~l1ll1ln yüzüne karar1l bir biçimde bal<: ve hançerini bile [half"tutj

Ne zarnao serWl ïeet-esav~ose <.n.Jlia sav~

su mo

sum suçig 'leng: Çok coetdti bir~ (Ogue lehçest).

s ümr üsd t.

à menig birle S1Ïw sum ru~di : 0 , SU)o\Jl~ bir ~ de ob bilirJ llzIa yuclurliama I::orlusur'ldol

bel"Iirney~.

SCi m nl$ur . sumnl $mth.

sûmü rd t.

ol sutug stlmtl rdi : 0, siitJj [baska btr~ de ohbihrl çabucak}'lll:Unladl.

sûmrur. sumûrmt h.

sü m ürgën .

buer olsUllig silmllrgtn: Su adam, sUt:U [baska brr~ de olabilir]çabucaI< yudun'IliI" .

slingd i.

ördekqaml~a sûngdi:Orde!< kendini sazlann (ya (ja çaliMl) êJ'kaSII'Ia seaeo toraya sin<lJ. Bi r

seyin ieme. örnegin izin alrnadan bir adamm cvine giren ve orada stnen . sakla

nan bir kimseyi artlatmak için de bu sözcuk kullamhr.

stlngt r , sungmtk.

s ürigd ürdt .

olarn mlle sÜ l1gdilrd i : 0, ooun evil içile giriP.o ece sJnip sal1arffi~SIn I sa9ladI

sun'"'gii.. Mrzrak; kargi: scng ö.

surig ük. Kem ik.

Su atasözûnde de geçer,

eJgu. er sungühi erir all qalfr : Mbi" adalTWl kemilderi (topraQln iVtrda) ÇÜ'Ü, ama or...

hatrasl bald 1o:aW. Bu atasözü birine iyilik yapmasml ögö tlemek için kullaruhr.

surîgóklendi.

ogldn süngtihlcnJi:~Ian [basknbir sey deolabihr] kemikleoo, büyüdu.

sungtihlenur, sûngtihlt'nmik.
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sürk

SÜIÎgu!tdi .

olum sungultdi: 0,000 mzraldlló.

sflnguJtr, sllngu/imik.
s ürigûs . Savesta saldm: rmzrak dövüsü.

sUIÎgÛ$. Bir erkek adi .

süng u$d i.

çkki erbirlc sungu~ : ~adam (s"v~rneydarWxja , at Ustûnóe)lTIlJak.~yaptjar .

sung!4Ur. sungu~mlh .

s üpeünd l. Suprumu.

sa pr üldt.

ew supraldi: Ev sûpürûldu. Bir adama stn irlendiginiz zaman ona supra!: kimsenin

ufTllJrSamadlg!sCJprüntUler gibicee git dersiniz.

stipruIflr, supru/mih.

scpurdt .

olew sûplirdi:0, evi [ba$ka brryetide olabilirl slJplroj.

sflpûrur, sllptirm lk.

s üpü rg ü. Suparge.

s ûrrdi .

at sûrçdi: At [baska bir seyide olabilirl töeezeo .

sûrçt r, sllrçmtk.

s ürçi tu.

olal m sur(iui: 0, atJ"l [~ka bir ~}'i de clabûu] tökeZlemesine neden oIdu .

Sllrçitur, surçifmtk.

sü rdi .

01 al siirdi: 0, at lba~ka btr hayvan da obbilirl $Ürdt'i .

er /tig surdi:Adam Icöpegi 1 N~ka btr seyi de olabilirl l«wdu

su rt r, surmtk. Beyin, herhangi binni al keden sürmesini anla tmak için yine hu
sózcük kullaruhr.

surgl l ëd t.

If hcyihni sargnldi: Kópek, yakalamak çil geyigin i:zlerri takip ederek cnJ önü sea k~turdu.

Bir seyt yakalamak için kovalayan ve üzerine hamle eden herhangt birin i anlat

mak için bu s öecu k kulla ruhr.

sflrgil i r, sllrgill'mth .

Stuk.

Qmg a4dq1 sürh huz leg: Ch.n aydgl bul gibi scçce . Bu sözcû k yalnc ca bu baglamde

kullamhr .
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sc rsëdt

s ürs ëdt .

ol allg sürsèdi: 0 , abnl [baska bir hayvaruda olabilir]sürmekstee.

scrs ër, surst mek.

s ürtü.

oletmehhe ydg surtti: 0 ,~y~ söoc; olya rmdqrg t~qa sürtri: 0, paraYl tese sürttU

Bir yere, bir seye s ürtulewsurole n baska seylert artlatmak için de hu sözcuk kul

lam hr.

surftr, sll.rtmtk.
sü rt uk .

surtilk 91tr: CnseIdarak eteeere degilde kadnara Igi duyan kadln [Iesbiyefl - SI.itJ.:flerek

~~ gifmekten hareketJe[. ~Sûrtûneo,~nw herhangi bir seye de slimi k den ir.

sûrtüld i.

sürWldi ntng: ar sevkendl kendoesct oroc ya oe kendi kendiniçizdi. Beska bin bu nes

neyi sürter ya da çizerse de hu s özcük kullamhr - hem geçi~li hem de geçisstz

dirjhem edilgen hem erken].

tm"'he yàgsurWldi: Deriye [~\y bir yer<: de olabilir] YaQ sl:rUdu.

stirni lur, sll.rftilmek.
s ürt ündi

at J1gd(qa sUrlundi: At, eçece [~ bn yerede obbl1irl Sl.iûrlerek~; er OZinge yag
surlundu: Adam kefd Uzeme yag slJ'W. Herhangt bir seym üzerine yag sa rüyor

mus gibi gorenurse ytne bu sözcuk kullamhr.

sürttinur, sUrWnmeh.
s ün ürdt .

ol ani stirtürdi: 0, onunbirveroenkovulmasR1l ve uaeaee sürgün edilmesini emretti.

sürtil rür, sur/ürmek.

ol angar qóy sürWrdi:0 , ona kO)'Jn lbaska bir hayvan da olabilirl sürdürOO .

ol angar td ~ sûrtilrdi: o.cra ~sûrtt:ûRlü. Bunun geçissiz hal i de aymdrr.

sürr üsdt.

ol menigbirle qogusqaydgsurnIsJ;: 0,~ defiye yaQ sörre sooe Y<rl?b.

ol mtnighirle G$Uq surtü$di: O,.kemgnSlirtefek~kcrusu"láa~Y~.

surfti$u r, surtU$meh.

s ürcg. Sûrû; sigir sa rcs ü.

birsurug qöy: Sir kClylJl sUrUsü.

Su draclerd e de kullamhr,

bgûr sarng qóy /çwÇ yundl bile

yumurlayu fj"rkenin sutin sagar
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s üs ünd t

Kencisine kO'y\Jll, deve ve Irt $ÜÜeri ihsaned~ kimse

(Onlardan (3)Qa saglamak ist:iyc:Jfsa) l1a'yvarOl ~mak.Çn [erkenden] bi"araya-s ür üldi.

at stln1Idi: AtJarsU\iIdJ .

er suroldi: Adam l~ka biri.d.. ol~.bllir] k.ovtJdu.

monçuq silnlldi: Bcocukoval<lnarakparlatJldl. Herhangt bir sey kendt kendim cvnlarsa

bu sözcük kullamlir - hem geçtsu hem de gecisste [hem edtlgen hem etken].

scrfur. silnilmék.
s ür ülg ên .

bu a ol tegmeyçrdin tulp siinilgtn : au. her yerden k.oYuLYI bir adaI1ldIr .

surûndi .

sûrûndi er: Her mekiloo istemleyen Icimsesi oIan, her yerden kCMJan eoero.

s ür ünd i

ki$i 6z yçnin surundi: Adam kendi VÛCUcM1U eeso.
sa rnûr . silrÜnmek. Sert bir seye vuru lmasuu, onun blr yere sürtülmesini anlat

mak için de bu sózcük kullamhr.

s ür üsd i .

adgJr qlsriiq birlt su~: Aygr waQllSII"d; - blnJ, orun ûst:fJle<'blJnmllk: Ionlfla ti1sel~

gimeIl;listediQilde yapar.

eH. mtnigbirle surû~: 0 , beni kovaiamaya~.

olanda almm surûSdi:0, 0lUl keróSine ceo ba'0SlJ ZOr1a tahsi etti.

slln1~ tir , s un1~mêk.

s üsdt .

ad süsdi: Ökûz lb:~ka bir hayvan daolabilirl tos vurdu.

sûsër, sUsméh.

s üsgrrdi.

SlgJr aig susgirdi:Oküz, eoere tos VU'"ayaza (adamI rereoevse YMaIryorduJ.

silsgirër, stisgirmtk .

s üsturdi.

ol qoç silsrtlrdi: 0, ecoen toslatb.

sûsrûrûr, sûstürmi k.

s üs ündt.

erba$m tämqa sCisCindi:Adam olrnayocak bir se kal~ gibi gónJndü - Adam, ba$R du

var/l~gtJigörUndû.

sûsunur. sllstlnmtk .
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süsü~di.

çkki qoçngar susû~di: lkikoç birbdeme tos vurdular [tosla$blar].

süsû~ur,süsû~rnek ,

sut. Süt.

sû tger d t.

yogrut sutgerdi: Yoqurt,set kadarSM hale gelene kederçalkalandl - Ycöurt, süt gibi cere ke

dar içinesukatJlarakçalkalandl.

sutgerer, sutgerrnek.
sü wlln. bkz. sügHn. ·

s üwre. Mizrak bas i. kûrc ucu, minare, sts ya da baska kûçük seyler gibi "sivn"

olan herha ngt btr nesne.

süwritti.

ol Ylgaçlgsuwritti: 0, eqeç perçesrm [baska biT;;erin de olabtltr]ucunusivriltti.

süwritur, süwritrnek.
s üzdi .

ol süw süzdi: O,suyu [baskabir~yi de olabihr] süzdû.

sez ër. suzrneh.

sûz gü n . Siyah, dikenli btr dag agacl.

süzlündi.

sewsüZlündi:su !ba}ka bir scyde olabtlir] SÜzüldu.

süzlümlr , süZ1ünmek,

sae l üsdt.

suwldr qarnug süZlii~d i: Sular sàzïjlerek tamamenenrxmo.

siiz/ü~ur , suzlu~mek.

s üzme . Çökelek; lor peyniri.

s üzt ürdi .

01 saw siiztiirdi:0, SLrfLln l~ka birseymde olabilir]süzülmesini emretti

süztürur, süzt(lrmek.
sûzûk.

süzük saw: Temiz, oerree su. Temiz ve berrak ohm herhangt bir seye, örnegin bir

yakuta da snzuk denir.

sü zü ldi .

saw süzflldi:SU [baska bir :lcy de olabilir)süzüldü.

süzlür, süzalmek .

süzündi.

süzündisaw: lyicesüzülffiÛ'i su
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süz ündi .

erozinge sew sÜzÜndi: Adamkendei içinsusüzüyormu~ gibigörûndü.

süzünur, süzünmên.
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r

sa . Bahkçrla ben zeyen alacah blr kus . Bu kus a erdemsiz ~a : fezietten yoksun k~ da de-

nir, çünkü surekli yere yakm uçrnaktadtr.

:;;abufg. Demird en yapilnus btr çubuk (ç tgülehcesi).

sä b u k . b kz. terk, açtghg

set sul.

~l su.l e1iglig: Beceriksiz, sakar, elise ya~an ksrse.

saläsu . Bir Çin dokumasi.

samusa. Cemen.
sanbay. Bir davene içip sarhos olanlar lçtn aym geee tertip edilen içkili bir sölen:

ziyafet (Kençëk lehcesi).

sançu . Yukan Çin yolu üze rinde ki bir ken t. 11k unlûnun uzauldrgi söyleyts (~nçul

daha dogrudur.

sap . Aceleyi, hu h hareket etmeyi anlatan bh ilgec, Arapçadaki heila scecugüne

benzer.

~ap hel: Çabukgel [bkz. s äbuk. terk].

Sä p s äp.

olaru ~p Slip boyunladl: 0 , ORJ böyIesi bi"ses~p ~pJ çi:acak biçrnde tokatlao:i.

olqaganug SdPSdPyçdi:0, cb:laldam~dat:TaI<:~ yedi. Suyu bol baska btr seyt.
örneg tn seftaliyi ~plT supur yemegj anlatmak için de hu ifade kullamhr.

Bu sözc ük Arapçaya da uygu ndu r; çïmkü Arapçada "dlJdaldann~ ses'e ~

denir (me~dfir [voeve duaagl"]) .

sar sur . Stddetle ve gürahuyle yagan saganek yagrnurun sesin in yansimasr olan

ifade .

Herhangi bir srvirun böylesi bir ses çrkartmasmr anlatmak içm de hu ifade

ku llaruhr. Bu sözcu kteki ~m (~) crm'den (ç) d ön üsmöstc r.

sat. Yig,itlik , cesarer.
amgne ~afl bar: Onun ne eeoer ceserettver? - olumsuz brranlam tasrr.

sarland t.

ol bil. I~qa ~Ilandl : 0, btJ ~ yapmayaceseerere.

~tlanur. ~flanmàq (Çtgtl Jehçesi).

s äw. Uç'ta -npki ka l gtbt- çamasula n ytkamakta kullamlan bir bitki.

sektn ek. Samhsngr .
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sütûk

?e?di.

er fûgün ~ e~di : Adam ~umü çözdû. Aun ya da bir hayvamn bagun c özmey t anlat

mak için de bu sozcük kullamhr.

~~r, ~~mih . bkz. S('~i .

sestü rd l.

ol tügün sq!Urdi: 0 , dügümû [bask... bir :>cyi de olabilir] cözo öro ö. Bu, aym anlama gelen

ve sin'Ie (5) söylenen söacugun [sestürdt] deg rstk seslenmtdtr. Benzer bir degt

~im Arapçadaki mish ile Farsçadaki mu~g ya da Arapçadaki sukker ile farsçadaki

seeerya da yine Arapçada ki asker ve Perseeda ki lesker sözc ükleri arasmda da var

dir .

st n. Sedtr . divan (Çtgtllehçesi).

?i. Çin hakanlanm selarularken kullarulan bir söacök. Bu, anlcm olarak, Arapçadaki

ebaYle'I-la'n (~kötûlûkten uzak oIunn ifadesine benzer.

s öptk . Meyve yendikten soma geriye kalan ve aulan kisun - ~m Ü), cïm'den (ç) d ö-

nösmasrar [çöpik] .

suglu . Tilki üzumü.

s urigla . Argu clkestnde yensen bir bitki: koku çrkan hr ve yen ir.

$UII. Eu. özg ön dik au btr sozcuk degtldtr .

suwsam.

ol menigquldqqa 50<: ~u~/fI: 0, berim klkglmasöa fisIIdatb.

~uwsaWr, ~uwsatmdq

$UW~~I.

oIanlgbirltSU~I : O,OI'I.rtI~br~Ic:~ .

~uws~ur. ~uwsasmaq

su/sü. çu!çü'nün yerine kullanüan bir i1geç.

bargrl SU: Git!; kdW Gel!

s ök. Birini sust urma amacryla kullamlan brr sözcük. Turkle-r ~uh rnr: sessiz ol der.

s önü k. Ctnar agacr -. ~m (s) ctm'den (ç) d önüsmüstür [bkz. çunük].

$Ul. Kok (Hoten lehcest).

süt ûk. Ökuz boynuzundan ya da baska btr malzemeden yapila n dfvn .

sutlik saqdl:Seyrek saIcaIh - drvn e benzeulerek.
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taban . Devenin toynagt.

tabanl ädi

t~v~ taban1adl:Deveye toynagyla (ona) wrou.

tabanldr , tabanlamàq.

tabanhg.

labanlIS l~wÇ : TOY~I olan oeve .

tada . G öaen tam armm görebtlecegt bayeklakre, yaklasrk on adrm gerushg mde bir

toprak parcast .

tadg ün . Nehi r; ömegtn Ftrat ya da benzerle ri. Bu sózcük de, ógûz söacugö gtbt .

"herhangi bir akan su kaynagr'm artlatm ak içtn kullamhr.

tadu . Insamn dogusnmgelen tabian.

tadun Btr yasmdaki buzagr.

tadun . Buzagr. Disisme ti~j ta4Wl denir .

tag. Dag .

Su atasöz ünde de geçer.

ldg fdgqa qawusnuh:, ki~ kisme qa~ûr: Da9 daQa kav\Jynaz (çUr*U lisi de kendi yerlerile

bal)!l~), oseo in5ana~ (00 UZlI"I bi" zarTliI"l ese da). Bu atasözû, uzun btr sine

sonra sevgtltsmt gören birini anlatma k için kullar uhr.

rag är. lçine bugdey ya cla benzer seyler konan çuval.

tag äy. DaYL

tagrldr (ugildr).

oq ba~qlla;;qa tegip tagl1dl: Ok temreni kayaya Ç<YpIrlCêI rese- ç öo ö ve kJnki. Ucu s ivr t

olan herhangi bir seytn sen bir nesneye ya da tasa çarparak k örelmesini anlat

mak için de bu sözcük kullamhr.

tagllur,lagJlmdq.

tagrqn

t',ku. taglqtl:Keçîlbaska bir hayvanda olabihrl yab<Yi~ daga kaç<J"ak dag keçiSi Oldu.

taglqdr,laglqmt2q.

tagl ädr.

ol atm taglddr: 0, atn dagladI~.

lag/dr , lagldmdq. Baska hayvanlann dagla nmasuu anlatmak için de yine bu söz

ruk kullamhr. Bu dile ait öagon bir sözcük degtldtr .
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taldr

taglatu

olalm raglattr: 0, atn darjatb [damgalattrj.

taglarür , taglatmaq. Farsile r bu sözc üg ö [bkz. dag} Tûrkla den elrr usur, çïmku

MaU« a ve~ hayv<'lnlal"!1 VLruI<'ln damga"YI anlatmak ton dág derler: bu na ihskin ör

nekler cogalulabütr. "kale
M anlamma gelen dit söacüguna de Tûrklerden alrms

lardu , Tûrkçe de boyles t bir mek àn için t~z y~r: y(tsek )'el" Hadest kullamhr.

tagna .

tagna yawa : &- tiI'!<asnI. Bunun sifa veriet olan nekta rt yogunla kan stm hr,

tutmàç'tn suyuna kauhr .

taguzmaq .

caguzmaq er: cse boykJ ve okli:ça t.orrtlul adam. haf (q) ku llamlau btr degis tk sesle

timi vard ir [taquzmaq]. Boy olarak kïsa ve en olara k gents baska seylen anlat

mak için de bu s ózcük kullamhr.

t äh t àh. Sahin salmdrktan sonra onu geri cagirmak için kullamlan bir i1geç. Bura-

dab h durak tslevt g örmekted tr .

rex eek. BiT tÜT Çin lpcgt .

tajik. Perst - iki eklemleme noktast arasmdaki ze'yle (j) .

tajiklëdi.

olani tajik/tdi:0 , onu!=<'Irsf saydlve oolarlabaglantiaodlrdt

lajiklt r. tajihltmth.

ta l. Dal; k örpe ve duzgün agac kolu. "UzunboykJvenee bir adam-a, esnekligi bakrrmn

dan dala benzeulerek tel / bödlug derur: aneak bu ifade daha eek tnce ve zarif genç

kizlan anlatmak için kullarulu.

ta lägu. Ólurncul bit zehir. Asin agn ve kanh ishalle kendim gosteren hasrahga da

[dizanteri -cnl talägu denir .

ta läq . Dalak.

talas . At yansmda veya çe\'gen oyununda gerilen ip.

taläs [Arapçada] Taraz (Tartlz) clarak bilinen kent . Bu ada sahip iki kent vardi r.

Biri ulug laMs. dtgen Islam sir urlan nda bu lunan hûm; talMuf.

taldr .

er topJqm adn bilt taldl :Adam,çataldegnel<le tcoa vurdu. Bu, Tû,-klerin oynedigi bir

oyundu r. Oyuna kimin önce baslayacagun belielemek için btr oyuneu topa hu

biçimde vu rur; oyuna Mee baslama ha kkim bu vutusu en iyi yapan oyuncu elde

cder. Çehkçomak oyununda da [bir çubuga baska blr çubukla vurarak onu

havaland mna esasma dayah brr oyun -cnl la ldl sözc uga kullaruh r.

fala r , talmilq.
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taldurdi

ta ldurdr

athgom taldurdl: Atil lbaskabir seyde olabiln] e re çepn.

taldurur, taldurmaq.

talgäg. lnsamn uzerine stdderle inen ve onu ncredeyse öldûrecek olan tipi.

tag üzc ta1gag boldl: Deqoe kar ve tipi koptu.

talgän .

ta/gan Ig: Sara le pileps~.

talgrrdi .

art ba~l talglrdl: Da~ geçidinin basroe t ipi koptu .

ta/gIrar, talgIrmaq.

ta lgüç. Hayvan sauna yuklenen denk ile ip arasm a yerlesurûen bir agaç parçaSl. lp

buna sanlarak birkaç kez çevrilir; böylece ip iyice çekilerek genlmts. yük gü

venli btr biçimde baglannus ve denk sarkik ve carpik bir biçimde rasuup dagil

maktan kuttulmus olur.

talgüq. Kürek ya da kazmanm sapl ile basi arasina çaktlan , sapl iyice tuttutmaya

yarayan agac çiv i ya da pim

talpmdr.

qU~ talpmdl: K~ keretlenru klrpi~ rdi ve çnpn. Kirprsan, titreyen her hangi bir seyt an

latmak için bu sözcük kullamhr.

talpmur, talpmmaq.

talprrdr .

qu~ talplrdl: Ku:;kanat çnptr.

to/wlr ta1rirdl: Gelin çadrnn ku~ dalgalandl. Titreyen , sallanan herhangt bir seyi

anlatmak için bu sözcuk kullamhr.

talplrar, talplrmaq.

talpisdr.

qusldr qamugtalp/sdl: KU$lar karet çrpu.

balraq qamug lalpl~dl : Beyraker dalgalandi, rmzrek uçlanndaki ipek kuma~ar sallandl[ve tereer

$eylerl·

talplsur, talplsmäq.

ta lqa . Eksi üac m: koruk - lam (1) re'yle Cr) degtsebtltr [bkz. tarqa].

talqalandr .

üzüm talqalandl: Ozümler koruk haline ge ldi

talqalaniir,lalqa1anmaq.

talqän . Kavut [arpamn unundan yapilan bir bulamaç] .

Su dortlukte de kullamhr,

524



•

tamar

og/,m Ilgfitalg,] 0(1..m '*""""' ......
biligsizHh h{rt r (Ve) eeteetten kl.rtJJ

talqan kimnig bolsa (Çünkü) kavutu d an kimse

Qn8:ar bthm($qatdr 01a peIa'nez kcnar lYani aki clan kmse, nastlata deQer veri1

te lqrg . Srradaglann cekrsugr yer.

talqrg. lelerin gerceklcsmestnt engelieyen bir $E:Y.

ta lq rldr .

ta1qlldl ntrig: NesneW, slIüQerd.

i$ talqddl: ~ erteIend; JerIci birza~na itlld;~ engellefyji.

yuk talql1dl:Yük çekilerek Siraya ye~tirildi .

rn/qllur, talq"mdq.

ta lqasdr .

cl manga uyma Wlql$dl: 0, bene çizme yaprrTJnda la.JlEnIan keç eyi dtl"mekte veoro etti.

Daralen herhangi bir seyi anlarmak için de bu s öac ük kullamh r.

taIql$Ûr,la/ql$mdq.

talqun.

ol amgl~m lalqltll: 0 , bir'nin onun~ gedktim1esö~aoj .

olyühni talqlUl:0 , biilin yüIaj~f1~ - 0, bfine y(J<iXl dUzgJn dlJmasI içinyük ile P

cYasn<J bir eçec perçes Italg"Çiçj~ txnJ bU<:erek yUaj errooete llImasn ewetu

talqlruf, lalqumdq.

talqu. Dûru lmus, egnlmis herhangt bi r ~ey .

talqu J'$lg: Bü<:~ ';I.

talturdr .

ani timp tal/urd,: 0, onurerecevsebaylItanaeeoe- oövc ö.

ta/turuf, tal turm dq.

ralu .

laluning;~bi"~.

ta l ûl àdi.

ol tala/Jd, ni ngn;:0, bir~ secu.
ta/alar, rala/dmdq.

täm . Duvar.

lam . Kapmm s ürgösu

qapug ram/alti : K.!IP'Y'l slin}J ledi .

tamart. ~gar'm temden akan bir nehir.

ta rnar. bkz. tamu r



tam áta

tam äta. Piserken suyunu muhafaza etmest için yagh tavuklan n ya da erin ûzerine

yayilan, kadayif (qataij) hamuru kivammda ince bir hamur.

tam çurd t.

yagmur tamçurdl: Yagmut" çiseledi.

lamçm:lr, ramçurmdq.

ramd r.

SÜW tamm: Su I~ brr $C)' ok obblhrl darliadI.

lamdr, tammdq.

tamdu . Ales yakmak için kullamlau çah Çlrpl. ramduq da denir.

lamga . Hakanm ya da benzer birinin muhrü.

ta mga . Herha ngi bir dentee. göle ya da neh re akan su kolu. Bir nehir agnna [haliç]

da ta mga den ir.

Su dteelerde de kullamhr ,

tamgaSaWl ta~ ra Çlqlp tdgig Dier

arruçlan regreónup lizgin yç/ër

Su netri1 suw eb:) delerekgelir

K/yIIarJnda at dizgini gb sr" sra eoç brtef [burada lizig: sra ve nagin: álgJ1

sózcukle ri arasmda bir oyun yepilmaktadn l

.amg älädr.

olbitjg lamgdldm: 0 , t\al(nrWl rn:tvlnû mel<tuba -.uw.
tamgdldr,lamgdldmdq.

tamgahq. Kuçûk bir ibrik.

tamga hq . Bir kistye tahsis ed tlmts kuçük sofra. Koka tamgaltq : mûhürlen~'tir. Bu

su radan gelir: Hakanlar kendt fbnklenne ve uzerinde bit adama yetecek kadar

sarap ve yemek bulun an kend i özel sofralarme m ühürlenni vurur. Daha sonrala

TI butûn kûçük ibrikler ve masalar tamgahq : czewe I'1"IÜIlÜr vcw res k;in haziMnm~ ola

rak adlandinlrmsnr: bu muhar. Hakan drsmdakt kimselerin 0 rnasedan yemek

yernesint engeliernek için vurulur. lkisinin eklemleme no ktalanmn yakmhgi

nedeniyle gayn'm (g), kaflan (q) degisngtnt söylemek dogru olacakur.

tamg áq. êcgaz : ginlak.

tamgaql édr

olani ramgaq/ddl: O,onun coçeere vurdu.

lamgaqltlr. tamgaqldmdq.

ta mg trd t.

sew tamgl rdl: (Buzdanya da baska bir seyoen) su damlayayazdl.

tamgll"dr,lamgl rmaq.
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tana

tarmndt.

tammm sllw: su oerses.

tarmndt .

olkingt ydg tammd/:O,keodi$i çnve kenákendine(bt~)YaQSlZdrdl.

tammllr, lammmdq.

tarmsd i.

sûw tam/$d/: (Buroanyadil ba$kd bi'~) SUdêfflddI.

taml$Ur, tal7ll$mdq

tarmtn .

01sûwm rcmrm: 0 , suyu I~k!. bir $eyi de olabillr} da rrlattJ.

lam/tur, tamllmdq.

ramturdr .

olamg ag:::::mga sèw tamturdt: 0, SU')'\II agzna~ erretn.

tamturur, tamltirmaq_Bu llletli brr sózcukrür.

tamt urd i.

ol Ot tamltird/:0, 1I~ yaktJ. Kandil yakmayi artlatmak tem de bu sözcuk kullaruhr .

tamdl.lrur , tamdl.lrmdq.

tamu . Cehcnnem.

Su atas özunde de geçer,

tamu qapgmaçär tawär: R~vet cehennemin kaptSU'1bile eçe-- dahakaç kaPlYI açabi leceg~

ri sen~ Bu atasózu , tsmtn görul mestm arzulayan kimseye rusvet vermestni

ögmlemek için kutlamhr.

tamül àdr.

ol sûwug tamü/adl: 0 , öocre set kurarak suyubi' yerde toceo.

tamu/ar, ra mulamaq.

lamur (tama r}, vucunakt dama r. Oguzlar mlm'i (m) fet ha'h [Arapcada a ya da e

okutan ûstûn imt] kullanarak tamar der. Onlar sózcükte her zarnan hafifligi ter

cih eder ve nasb la- yazacm üstun irni alrms gibi c'y la okunmasr] en hafif unl ü

dar, hu nedenl e sürekli ondan faydalamrtar.

lamurl ug .

laml.lr/ug rt : Içilde dêlmar1.7 bl.AtMIan sert et.

ta muad r.

ol suw tamuzd/: 0, suyun lbaskabic~n de olabûir]darriarna5lrld izn verd.

rcmuzur , tamuzmäq.

t án . Sabahm erken saatleri ve aksarrun ilk vaknlcrtnde esen serin bir rezgä r.

tana. Ki$ni$ tanesi, tohumu (Uç ve Argu lehcesi).
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tana

tana . Bu sözcögün Parscadaki dane: tohum, tere söacügünden Türkcelesunldtgmt
d üsünüyorum [bkz. yumgäq].

tançu . Lokma.

tançül ädi.

er ttmek tançûladl: AdamekmeQi [ba~ka brr ,eyi de olabilir] çi1nedi.

tançû/ar, tançûlamaq.
t äudi .

0/ allmm tandl: 0, cocoou [bw;ka bir seyr de olabtltr] lnkër etti. Sir seyi inkar eden herhan
gi bin ni artlatmak için bu sözcûk kullar uhr .

tänar, tdnmdq.

tarusdr .

olar çkki alImm taniçdr: OM, kar;;i1 l1dl oIarakbirbit1erinin torcuou inkaretti.

tam~l1r, tanz ~màq .

tanturdr.

ol mangaa/mm tanturdl: 0, tere boreu [baska bir ~yi de olabilirJ inkarettirdi.

tanturur, tanturmàq.

tanu (yamu) . "Söz konusu eylem gerçektesecek, g örecekstn'' anlamma gelen ik i
ilgeç.

men bargaymenyamu:GideceQim qöreceksm.

tan üdr .

01 manga s6z tanûdi: 0, bare sóz buyurdu. Bir sey tavsiye etmeyi artlatmak için de
bu s ózcûk ku llam hr.

tanur, tanûmaq.

tanuldr .

angärsöz tanuldl:Onasöz Ibaska bir ,ey de olabihT] buyuruldu .

tanu/l1r, tanulmiiq.

tauuq. Tamk; sah it.

tanuqluq . Tamkhk; sahitlik.

tanusn.

olär çkki soz tanU}fl: Onlaroroneore sózbuyurdu. Kökü ranudr'drr

tanu~ur, tanu~màq .

tanutu.

0/ manga sdz tanuttl: 0, bana, baskaSlna sózöuyurrnarm [sahkvermemiJemretti.

tanuWr, tanutmiiq.

tang. He k (Argu lehçesi) - i~ba r'h [vezin gereknrdrgt için sözcuge bir yazaç
ekleyerek ya da yazacr egerek uzatmak].
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langlzd t

tang.

tang nttig: $a~laca k, ol a~anüstü bir~y.

tang kördüm :Bir mxizeye$dhitooom.

lang. Tan; sefek .

Su d önlukte de kullamhr,

tang atayortall m

bw;lraç qanmirtdim

basmilbçgin örte1im

omdiyigit yuwulsun

$afaksOktügünde yoIa koyulalim

Budraç'm [Yabà qu kavminin$efi]kanlnln hesebra so ralrn

Basmil beyiniyakahm

$imdi~itJer taburiannda tcoessn

tan'""'g .

tang aUI: $afak söktü .

tang. Esas krsnn yrk ûnns, ama temellen h álá duran, kadim zamanlardan ka lmis

her tûrlû yapl ; öm egm bir h öyuk ya da orada bit kalertin temelle n old ugu anla

mma gelen toprak yrgmlan. yûkselttler.

tang terig.
tang tong fit ti: A~lr br nesne katJ bir $eyin öze m e dü:;;tügünde böylesi birses çkerttr,

tarîg än . Ba:;;1beyaa bir karga.

tangdl.

01 amgba;;m tarigdl: 0 ,onun cesoe ku:;;akbagladl.

lple ya da baska bir seylc sikica baglanen herhangt bir seyi anlaunak için hu
sözcük kullarulrr .

tangar, tangmaq.

tangl1.

tangl1 heyik: Onayaklannda çizgiler bulunancey1an [baskabir hayvan daolabilir].

tang tld l.

tangJldl bar Adam ku:;;akta besn seo - Ba:;; oeçeno. lple baglanen herhangt bir seyi

anla tmak için bu s özcuk kullaruhr .

tangdür , tangllmaq.

tangmd r.

er ba~m tangmdl: Adam kendioesne ku:;;ak~Iad l .

tangmür, tangmmaq.

ta rigrzd r

er öpktsinde tanglzdl: Adam ótkeyle këberdr

öphetang1.Zdl: CiQer:;; i~ - ciQerpi:;;jrilit1<en Ozerine sirke ve hardal dökOIOr 'ie ciQersser.

tanglzar, tanglzmáq.
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Haik kala kaldl hevret ederek

AktIseêer çaglldayarak ve inleyerek.

ta ng lä dl.

er i~lg langlMI: Adam (beni bi")rreseeoe~nhk «;inde eeo.

tanglàr, tanglamdq.

lan~gla,?dl

hi~lkr bu r~ lg tangla~dl : Halle bu seseseo
tangla~ur, tangJa~maq. Su d önlükte de kullamh r ,

(Yagrruu~tI>O")

órdibull! mgr~u

aqllaqm miingre~u

qaldl bodun tangla~u

hóhrcr Iaql manra~ilr

lan~glattl

olmenÎ tanglaltl" 0, bEri mrtb.

tang/altlr, lang!almàq.

taligsu q

tangsuq neng: I-layret veri:îya (ja~n~ OIan herlwl9 bi"~ .

tarigsuq ~: Endef~ bi" Iezrete~ yiyecel<..

ta riguq. Sefere ya da benze r bir akma erken Hakan'a takdim edüe n, s üslu ipek

kumaslar ya da yiyeceklerdcn olusan ermcgana venlen ad.

ta riguq. Cevgen oyununda brr saY' kaydeden kimseye veulen ipek kumas parçasl.

tanguq . Saves srrasinda rruzraklartn uçlan na ve sancaklara kakrlan tpek kuma s.

tangul. Bir TUl'"k kavm inin adi . Çin yakmlannda otururlar , ancak k ökenleritun

Arap oldugunu iddia ede de r [rnetindeki hu camle 'v e köker urniz (yani TU rhlerin
kökeni) Arap dcrler" biciminde de okunabilir -çn].

tap . Yeterb. kan anlarmna gelen bir tlgec.

bu a~ manga tap:Su yemek benim içn yeteI1i .

lap bold,: Kaft.

U p . Bir yaranm ya da sen bir da rbentri deridc brrakugr hasarm izi.

t äp tüp .

ol a n i tdp tJip urd/: 0 , OM hef yandan, hlZla vurdu.

tapa. "-e dogru" anlamma gelen bir ilgeç.

menig lapa heldi:0, eeoe ooçugeIdi.

tap ast . Bir eylemi "onun inadm a, ona ragmen" gerçeklesurdi [onun sevmedtgi bi r

~ey yapu] anlanuna gelen bit tlgeç.

olamg l apdsl qlldl: 0 , OM ragmen Jonun inadlf\a, bir~ yapb.
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ta pmdr

ta pälád t .

ol am !apa/cull: 0, o-e stern etti ve 0lU\ rezsretooen keyif aldI.

fapd ldr .lapdldmàq.

rap er. Qlrçaq Hakanlan ndan inàl o.fûn iki ogluna veulen ad.

tap är u .

ol menig tapdru hdm: 0, terey~ - 0, beren yar-.rna dogugeldl; eX amg tapdru bar
dl : 0, CJnlXl y<J"Wla dcqu Çitti.

tapa , --e dogru" anlamma gelen bir ûgecur. re (r) ve vcv (u) yazaç annnmt

sonucu eklenmisnr.

tapç án . Üzennde ayakt a durulan , seklen sofraya benzeyen, uc ayakh bir nesn e. Bas
ka tûrlû enstlemeyen uzûm salkrmlanna ulan p. onlan replarnek için ku llamhr.

tapçan~g . Sofra blçtmlnde, üc ayakh bir nesne; bag bekeist ûzûmlert top larken yu

kandaki salkrmlara ulasmak için bunun uzert ne erker [Ana madde olarak bu söz

eek. serlukte iki kez yer almakiad ir -cn] .

tapçu rdum (tapsurdu m).

men ogulm anasmga rapçu rdum: Ben, çcx:ugu ana5Ina blraktJm [teslim ettiml. Buradaki

cim'in (ç) kókû ~m'dH [tapsur-]. Baska birin i anlatmak için de kullamlabihr.

l apçu r ur,lapçurmaq

tapd r.

quJ teng rike tapell: Kul, Cenab·d4akl::'a teptr,

01xdnqa rapdl : 0, Hakena [baska birine de clabihr] hizmet etti.

01nengni tapdl: 0, kaYlPolan bir~yi buldu.

l apil r , tapmdq.

ta pt . Rtza; memnuntyet: ikna olma.

bu istaanglg taplSI hereh: Bu i?te onun nzes gerek.

btlc)l lapl er : Orta boylu bir adam.

raprldr .

taplidi neng: Saldi oen nesne OOlundu.

tap/ur, lapIlmäq.

tapm dr.

men tengrike /armd1m: ceoeo- HaWa tapndim ve oroo emir1erine uydum.

olb(gk(' tapmd!: 0, beye rcrret etti.

Su duelerde de kullaruhr,

(Dgunareece Qk:r;.arak dyor ki,eqer bige ve bi;liiblr eoerse~n._)

ógre" mugbl/igin kûnde angàr bdru

qotqlllqm lapmgtl qodFJl kUwez ndru
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tepis

Her gün yanlna giderek ondan bilgelik óq ren

Gururu bir yaaa txrek ve alÇakgb nülh} lükie ona f-erret et

tapmilr, tapmmdq.
tap rs tki adam arasmdaki karsthkh güven [bu guvenin bir netteest olan blrbi rleri

ne vekälet etme durumu].

tapl ädi .

ol tónug tap/ddl: 0, giysiyi [baskabir seytdeolabilir ] kabul etti ve giymeye raDorou.

tap/dr, taplämäq.

tapl äg. Bi r seye razi olmak.

buî~a senig taplagmg barmu: Buste senin nzenvar nl.?

taplasdrl är .

olarbu f~lg qamug tapla$dl1dr: Hepsi bu se rea oldu.

tapla~ilr, tapla$mäq.

taplaturn.

menam bu f$qa taplattlm: Ben onu bu se raz:ettim.

tap/atilr men, taplatmaq.

tap rtd i.
tçwç tapridl : Deve screo. Bu sözcûk yalmzca devenin siçramasrru artlarmak için

kullamlir.

taprir, taprfmaq.

taprrsdi .

tewe qamug tapn$dl: peveler sçteo.

tapn$ür, tapn$mdq. Bu sözcûk özelltkle develer için kullamh r.

ta pn tt1.

er rewesm tapnttl: Adam {ba~ka bid deolabihr] devesini se rere.

tapntilr, tapntmaq. Bu sözcük yalmzca develer için kullamhr.

tap surdurn. bkz. tapçurdurn.

tapug. Hizmet .

tapug. Tapma.

tengri tapugl: Allah'a (Oncn büyüklügü artsin) ibadet etme.

lapug lug.

tapug/ug er : Bir k~ye uzun zerranór hlzmet eden ecern

tapua d r.

ol manga séz tapuzdt:0 , tere bir bilmece sordu.

tcpuzur, tapuzmaq.
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ta r

tapuzgu .

lapuzgu neng: aerece.
tapu::guq. Bilmece.

repaug. Bilmece.

rapu.z.guq rapuzdum: ore bir bimecesorWrTI.

taq ägu. Kürnes hayvanlanna venlen genet bir ad . Aralanndaki aynml belirtmek

için "horoz-a erktk raqagu, ~tavuk-a risi laqdgu dentr.

Su atasözûnde de geçer,

yazidaql sûwlin çdergdi ewdiki taqilgu l{gmma : IlIdaki s.a:nJ a'Aêmaya 9tt9ide evoea

tavugu eecore. Bu atasözü , birine, sahip olmadrgr bir seye ulasmak için sahip 01
dugu seylen çarçur etmekten vazgeçmesini ögut lemek için kullamhr.

taq ägu .

taqd:gu Ylk Onild~Turk ti!kvirrinin)'llarTldan tli'm ad.

taqdr .

er burunduq bulluqa taqdl: Adam )\.b1 devenin bu'l.rI reeesoe bagladl (Ogce lehces i).

Bir ipi herhangt bir yere beglemayi anlatmak için bu söecok kullamhr.

taqdr. taqmdq.

taqi. -Daha. dahi, öteki gibi (eyzan)Kanlamlan veren bir tlgeç.

taql yanndq bçr: Sana [öteki gib!ll:li" para daha ver. Oguz lehçes tnde "ile" anlarru da

verebili r.

olcaql anda:0 dahioreoaonn birlikte.

taqrld t.

et sisqa taqJ1dl: f.t sse {baska bir ~ye de olabilir] diz~di.

taqllur, taql1màq.

taq ir taqir.

at adàql taq!rtaqlr çlti: Atlann toynakJanlnallan]böylesl bi' sesceetn t1/ilr 1111lr Hadest de

kulla r ulabilir ; aym anlama geli r.

taqturd r.

e/ sisqa taqturdl: (0) eb~ dizdirdi.

taqrurur. taqturmäq.

taqu q. Tavuk {Türkmën Iehçesi).

taquq lug .

tcJquq/ug er: Tavuklan een aoen.

taqu zmaq . bkz. taguemaq.

'" rär. Herhangt bir seytn dar olma durumu.

Idr ew: Darev. Baska seylenn darhgim artlatmak için de hu sózcük kullamltr



lar

lar. SaL Tulumlar stsi rtltr ve açik egulen baglauarak yan yana diziltrler; böylece

suyun üzerindc ceuya benzeyen dûz btr sekt yaptlrms olur ve insanlar bunun

üzertne ot ura rak nehrin karsi krytsma gecerle r. Boylest bir tasn karrus lardan ya

da agac dallanndan da yapilabtär (Yabaqu ve Tatär lehcelertnde). bkz. säl

~ lar. Yag tonusu. Annlnns yag ennltp suzulerek kaptan almd ikten scnra kabm di

binde kalan pihnlasrms süt.

tarädr.

qiz saçm lanîdl : Ka: saçn t1Iraci .

anlg susin taróds:0 asl<erlefinÎ dagttr [il}1lllY" yönlere gönderd]. Bunun kök-btctmt tardr

[tärdt]: bir $eyi llYlrmak, Qagltmak, yayrnek'tu-. Bu iki eylemin gems zaman lanmn aym

olduguna dikkat ediniz.

tardr: ayl'"dl; ta rdr / taradl; ta rdr.

Bu kural türn eylemler için geçerl t degild ir: ancak ban ikiyazaçh ve üçyazach

eylcmlerin gents zaman biçimi aymdrr , geçmts zamanlan ise farkhh k göste rir.

Nirekim er art a~: eoem dag geçidini~ ve ol~ Q.}Jd,: oyemek yedi biçiminde tki

ayn eylem vard rr, ancak ikisinin de gems zamatu aymdir [(4dr).

olsllwqa qandl:0 , suyIadoIdu - olabildi9ince çok suiçti;eare kana içti - qanär, qanmäq.

ol atm qanddl: 0, atnn damanr1l kesti ve 0llI.n kanlru aklttJ - qandr, qandmamdq.

Bu iki eylemin gems zaman biçiml ert birbiriyle örtüse r. ama gecmts zamanlan

ve eylemlikleri birbmnden farkhd rr.

taraldr .

saç tarald,: 5aç teeoo.

tara/ur, taralmdq.

rarandi .

ol saçm tararllil: 0, ba$kaSloo yardlm orreksen saçJl1l taradl.

tardnur, taranmdq.

tarasl ádr.

alp çeriglaraslädl:Yi/;Jit, clü$mal"lln saflarn yardl, da9ttJ; çagn qdzlg tarasladl: Do<)an, kez

slrii!'.Iftj da9ttJ. Güe kullanarak brr $eyi daguan. parcalara ayuan herhangi birini

anlatmak tem hu sözcük kullamhr.

taraslàr , tarasldmaq.

tarbm . Turklerden bir halk tailesi. Kendilcri bir buycgan ernrindedir.

tärdr.

bc.g sÛSÎn fd rdl : Bey asI<emi yaydl, dagttI. Herhangi bir $C)'i dagaan btnnt anlarmak

tçin bu söacuk kullamhr.

tdrd r , tdrmdq.
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tanqn

targä~. Tarak .

targrl.

targ!l yl1ql: Setnda siyah beyazçizgilerbulunan her1langi bir aIacaIl hevven. Eu silat at distri

daki bûtûn hayvanlar için kullamhr.

ta rtdr .

01 tang tarrdl: 0, tariayl [b~ka bir yeri deolabilir] ekti.

tarir, tarimaq.

tang. Bütün tahillara venlen genet bir ad .

tan g. Hemen hemen bütün TUrk lchçelerinde "bugday," yalmzca Ogua lehcestnde

"dan" an lamma geltr. Bu ikinci kullamm yanhsnr. Oguzlar, "bu~day~a ashq der.

tenger. Çiftçi .

tanglag. Ekili tarla.

tanghg.

tanghgyçr: Ekilm~ bir erezçtahll ercei.

tanghq. Ambar.

tanldi .

tang tan/dl: Tahil [ ba~ ka bir 'PI deolabfltr] taf1aya ekildi.

tanlur, tanlmdq.

ranldr .

tanldl neng: Bir~ aynldl, dal)lldl.

tanm. Barakhklara ve yutan kum alanlanna dokalen nehir kollan .

tan m. Uygur stmnnda, Kuça yakm lannda bir yer adi . I1smi tanm da denir. Buranm

içinden aym ada sahip bir nehir geçer.

tanmlädi.

olöguzni tanm!ckll: 0, nehri, bir ededen óbûr adaya, bir arktenöteki erke giderek geçti .

tanmlär, tanmlàmäq. Bu, barakhklardan saktriarak nehrtn gectldtgtm anlanr.

tarrmsmdr .

01 tang tanmsmdl: 0, tohumu ekiyormu~ gib i görûndû, ama gerçekte bunu veoreo.

tanmsmur, tunmstnmdq.

ta rmdr .

er tang tarmdJ: Adam tar\ayI ekiycrrnus gibi çöroroc. Tarlayi tek basma ekmesini an

latmak için de bu sözcük kullamhr.

tannur, tan nmaq.

tanqn.

yçr tanqtl: Oda [~ka bir yer de olabiltr] çokoaro.

tanqar, tanqmàq.
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tantg än

tarug än.

bu er ol tdim tang lantgdn: Su, tal1aIan SIktlda ekii oIan bil'adar'nóf".

tarmaldr .

amgyUzi tarmaId,: Ül"I..Ilylizu tJmaIaoo.

farma/ar. tarmalmäq.

tarm áq. Pence. Bir bitkiye de qargaq lam1dql :karga ayagl denir.

tarmaqlandr .

OOr tarmaq/andl: AJtJ<:avir'ne(,~~ bir pençeye benzeyecek biçimde çadr'an yan

yanaeurareeçölünher yanlndakonak.laaJar.

bala farmaq/aruk Civdvi1 tInaIdan belird.

SUw farmaq/aruk SU ecëea ayrjdI.

tarmaqlamlr , tarmaqlanmdq.

tarmasdi

olarçhkitamul$dl:0icYbi'tJi1emi~.

tarmasur, tarmasmàq

termam .

olamg ytlzin tarmaw: O,ORJnyliz\nj tIrmaIarma:sna nedenolóJ.

farmatür, larmatmàq.

tarmuz. Kûçû k salatahk.

tarmut. Daglard ekt dereler ve vadiler.

tdg rcrmur heçfim:veeten ve oereert geçtim.

tarmutlandr .

sawlarmutlandl: su kolara 3)TlId:.

ta rmutlanur . farmufl anmàq.

tatqa. Koruk. talqa'run degtstk sesletimî.

tars . bkz. çars çars .

tarter (tu n u r [?J). Kumruya benacyen bir ku s.

tarug. Eyer bagr.

terug. Belli bir rneselenin ortaya çrkmasr nederuyle Hakarun, toplanmasr için mai

yetine yolledrgi cagn.

bt;gdt n faf llgçl heldi:8eyden dave tÇi geIdi.

rarnldr.

yarmaq tart lId,: Para [baska btr sey de olabilir]tartlldl.

ta rulu r. tartJlmdq. lp ya da benzer seylenn gerilmesini anlatmak tem de bu söz

nik ku llamhr.

tarun . Bir seftn emri alnnda bulunan haik kitlesi, maiyet.

536



•

ta ruslädr

tarnn . Erzak.

tanmdr.

er og/mga tartmdl: Adam çoaqcra iJSJl men gösteriyordu Ilo:endisine yaplan her iyiigi"J,

venen her yemeginçocugunaula~lT\êlSIrlI istiyorduj,

olewke tarlg tartmd/: 0, ewe buQday götiirmeye 1o:aII<'$. Göcebelen n yerlesik halk
tan erzak almasrm anlatmak için de bu sözcuk kullamhr.

larllnur. fartm mdq.

tamsd r.

ol manga uruq ta rtl~': 0 , bema (> germelct.e YMdIm etti.

tartl~ ntng: Bi"~ p.yçab1 bromi çeIcti.

ol menigbirleJa lar! l~l : 0 , benirnIey~ ipirl gerip çekmelct:e boy~\)j.

olmanga altun tart ,sd,:°cere etn tartmakta yerorn etti. Herhangi bir seyt tartmayi

anlatmak için de bu sözcuk kullamh r.

tartl~ur. tartl~mdq .

rartn.

ol yarmdq tartfl: 0 , para lbaska bir sey de olabrlir] tertn,

ol y'p ta rltl : 0 , ipi lbaska bir seyi de olabilirl çekti, gerdi.

ol tcmn tarttl: 0 , Io:endine enak eó"ó. Herhangt bir seyt cekmeyt anlatmak için de
bu sózcûk ku llarahr.

tarMr. tartmàq.

ol t lûhin tarltl:0, çizmelel"irl ÇlkarttJ.

Su atasöaünde de geçer.

sUw kórmtginçc ctuk tartma: 5tMJ gÖ"iledeli çizilelei i ç*artma. Bu atasözû , bmne

aceledlikte n kacmmasiruve dikkarli davra nmasuu ögurlemek iç in ku llamhr.

tartuq . Yagma ülkesindeki bir kentin adr.

tar ûdi .

ew tanid,:Ev lbaslca bu ~r de obbihrl çoIo: dafd,

er bU$dl lamd,:Adamn earl ~klndl ve lo:ederIiydi.

tarur . tanlmaq .

tarund r.

er r~ta busn tarunw: Adam bu meseIe nedeniyIe Io:edefi ve 1<:Izgnl:i.

tarÛnur. tarunmdq.

tarus . ( au.

ta rusl ädr.

ol rwin faruslad, : 0 , eweÇ4t1y~.

tarus1dr , /arusldmdq.
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rarutu

la rUIII .

ol angdr (Win umau: 0, onun eo-lni, kendisi ÎÇi'lçok dar cMcaK haIe geti"cj. Herhangt but

nin bir seyi darahmasim anlnrmak için hu s özcuk kullamlrr.

larulUr , tand mdq.

tarx án. Putperestlere au bir sozcûk; "bey" anlamma geltr (Argu lehçesi).

tas . "Körü" olan herhangt bir sey (Ogue Iehçesi).

bu al las tegil l:Su IIt kötU óe(lil.

tasal. Cevge n oyununda çizilen srmr. Bu s ózcûk talas sczc ügunun göcusmeye maruz

kalmasiyla olusmu stur - boylest bir degistme Arapeedekt mä j f 'l-a rd alaq ve le'aq

rülkede (hiç) otlakvoktu"] ifadcsinde de rastlarur.

tasg ädr

01 am tasgad l: 0 , onu tceeueo.

lasgar, tasgdmaq.

tasgasd r.

aldr çllhi tasga$dl: One rbirbirleriri tokatIa~lar .

Iasgasûr, tasgasmdq_ Bu eylemin tcrasmda yardnnlasmayr ya da bu eylemi icra

ederek boy ölcesmeytanlatmak tctn hu sözcuk ku llamhr.

tasgam.

olqulm tasgafll: 0 , kölesn lbaska brruude olab,lir] tceetetn.

tasgatar ,lasgalmdq.

t äs . Tas.

t äs Ion . DI$3. giytlen giysi.

lä~ y~r . Açrk, kimseye air olmayan dryarlar : yabanc r bir ulke .

rasaq . Tasak [testis]. Ikisi birbir ine begu oldugu içjn cinsel organa da rasaq denir.

tasaqhg

lasaq"g er:T**' eeern.
tasdr.

(Si!; taSd, : tereere kaynaylp Ia$tJ; snw 'asdl: (NetWdeki YII da kaptaki) se~.

la}dr, rasmdq.

ta sgurdr .

n iç Iasgurd/ :Gügum rereoeçse tl$IYOrW I~YdZdll.

lasgurdr, rasgurmdq.

tastqn.

er rwwn taSlqli: Adam evoeo Ó$<'I1 ÇlktJ (Yagma. TUXSI , QlrÇill , Yeb äqu ve ban

Turkmtnlerin lehçesinde; Tûrhlerin cogu çtqu der ).

t a~ lqll r- , ta ~l(lmáq ,
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lal

tasrrq än.

raWqJn kózlug: Góru cee ecem.

tas ugän .

bu er olewingc tdim fawdr fa~tgdn: Su,her zaman ewe lba$ka btr rere de olabilu] çceçe l'T"IaI

testeo biradamdlr.

tesugän.

bu OfolçSiç taSlIgdn: Bu,~1TlISl tesresoe neden oIanbirat$.

tas rtu

tang~,ltl : 0 , t:JuQdayIlba$ka bir ~i de obbilir] bi"yerdeo~a bir yere testn.

tasllll r, [~lfmdq.

tasken . ,5as kentinin edr. Ebu Bch d-QafJc11e~-$~rnin memlekeudtr . Kök-btçimi tas

hend: tes kent'tir.

tasl ädr.

Ol ll lg las/dik 0, köpe{;~.

er tasládl: Adam [ba$ka bin de olabihr] uzaktara gitti

tas1àr. fasldmtîq.

tastam .

ol ani taslattl:0, ooun ta~anmasm. ernretti .

ol ogJull laslattJ: 0, (seyahat eoeee teerübekaUnnaSI içn) ogIunu uzaklara yolIadI .

tas/aWr, taslafmdq. •

tasun .

er t~lIn btJrdJ: Adam~a gitti .

tasü d r.

ol ewae yarmàq lasad,: 0 , pafa'y'l lbaska btr ~qi de olabihr] evine~ .

tasur, fasumáq .

rasug. Tasmabilir , bir yerden baska bir yere nakledilebilir mal.

tas urdr.

of ni, tasurdl :Ate$, gÜ1umûta;;Jrdl. Bulundugu yerden tasan her tûrlü Sl V1YI anlat

mak için bu sözc ök kullamhr.

tas... rû r , ta~û rmdq .

tasu rgän .

!Ju De à ~i, ta~ ... rgdn: BJhef IarnYI güÇlûrrlJ tq"an bt~r. Sarmem tasmasma ve

suyun dagrlmasma neden cla n bir seli anlatmak için de bu sözcük kulla mhr.

lat . Pat st (Türk lehcelertntn çogund a) .

Su arasözunde de gecer.

/allg JWzrr fikenig lii.pre: J:arYji g)zUnden VII,dikaw kê*i.ndenees.
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lat

tat. UygUT k äfirleri ( T UXS I ve Yagma lebcelennde). Bu sözcagü onlann ülkelerinde,

onlann agandan tsnnm. Bu sözcugu tat tawgdç: Uygur ve Çi"l1i Hadest temde de

kulJam rlar. Yukandak i maddedeki atasözü aslmda Vygurlar ve Çinliler için kul

lamlmakta ve on lan n sadakanen yoksunluguna degtnmektedrr: ~diken k6Künden

kesilmeli, Uygurgózûndenvurulmall.~ Baska bir atasözü de söyledtr.

tatsl::tUrn bolmds.~z borkbolmds:Bi~hÇbl'zarnao resse kalma1T\ê1S1 gibi t* Turk

de t"W;t* zaman hJrsisiz l~ kalmaz.

tat. Kthç ya da benzer seylertn uzennde olusan pas.

Su atasönmde de geçer.

qllJç fafl qsa f~ yun,Ir, er ta tlqsa et tm,fr:~ cesewsesav~ dJ'umu~, eoern J:ilr

~(Fl..sitóresile~etikda'. Bu arasözu. btrtne. sadakanen ayn lmamasi

m ve kend i gibil erin arasmda ya~masml öga tlemek için kullaruhr.

ta tär . Bir Turk kavrni.

tat gandr.

er~lg Ul tgandI: Adam ye~ çoKleuetJi blJldu ve dudaklarll1l seoroeeo.

lalganur, tatganmdq.

tattdr .

a} agJzda rallen:AQlzdaki yemek Iezzetliy(j.

la tf r , lalimdq .

Su atasózünde de gecer,

kj~i tr i tingle tatir: hsarlIO eb 0~en tatIMir- Bu, insamn yalmzca saghkliyken zen

ginlik kazandigi . bu zenginlikle lezzetli hazlar ed tndtgt ve böylece kendismin de

tath biri oldugu anlamma gelir .

t äng. Hos bir lezzet. talig Mhg Hadesinde kullam hr.

tauglandr

tlztjm fatlglandl: ûzèm teeeoo. Herhangt bi r seytn tarlanmasmr anlatma k için hu

sözcuk kullaruur.

rat/glanar, tatlglanmaq.

taughg

rat/glig ntng: TatlIoIan bi"~. Kök-biçimi wflglig't1r.

taugs ädr.

er tal lgsddl: Adamn earl ten steo.

latlgsdr, raUgsdmdq .

ta u ldi .

~ tanldJ: vemegI1 [~ka b IT $CYIn de olabilirl teooe bak*i.

tallhlr, tat llmdq.
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ta turgän

tanndr

tatmdl sût:Hayvanm mernesinde DlhtJl~n set.

tattqu.

turk tatlqu: Tür':Pl~ti

q/h, tatlqll :~lÇ~.

tat.qdr, tallqmdq.

tan r .

tatlf y{ r: Bom. ~ ? (

taurhg. ~.,.tf"

ratlrl.lgyçr: Cûz: ve sert zemin. ' l" t 1
taurqa. Sepilenmis beyaz deri. ~~

~~<tan rqu (?) .

tatlrqu y~r: BitJd örtüsüsevrek clan ver.

tatuu

tuz a~lg tcrtrn: Tuz yerreqe Iezzet veror. Herhangt bir seye tat katan bir seyi anlat

mak için bu sözcûk kullaruhr.

tatlfur, tammdq.
ratl ädr. 't a.t~.....u

olani tat1dJ,:O, cnJ Fil"'sfsaodl.

cat/dr , rat/dm dq.

tatlas dr . .!.!I.,~-- olar {kki birl, tal!~l : OU brtlir'ertyIe Fil"'SÇa kOfllJ:?Wl<l"'. Uygu r lehçesinde kon~mayt

anlatmak için yine bu sözcuk kullamhr.

tatla~ur , tatla~maq .

tatrusdr.

oldr brr çkindi/u; et tatrn:;dl: 0rW bibirle.' te et l~ka bir~y dec labtlir] tattKddar.

tatru~u r , tat rusmdq .

t àturdr

ol manga~ tdturd ,: 0 , banayemek I~ btr $l1' de olabihrl tetwo.
tdruru r , tdturmdq.

rat urd um .

men arigar i1$ taturdum: Ben,~ yemek. tettecm.

tacu rur men, ta turmdq.

taturg än .

bu er olas taturgan: Su(konuklann, ya oe ba~kalannl) ceseven bireoetor.

5u d örüukte de kullamhr,
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tavi l

(Bi"adM'1n <YdIndan~y.e~)

crdia$lIl laturgdn KcnJIdMn besleyen

yawlaqyagJg qaçurgàn D!.f,.manlannl defedendi

ognJq susin qaytargdn (Ka"~) ognik asIcerii gen~

bastl ö/urn QXfa tU ('$incj)ólUmooo ~etti

tavil. Avda dogen için ça1man davul. Bu s özcügan. ikisin in eklemleme noktalan nm

yakmhgt nedeniyle n'run te'ye d önüst ürûlmesiyle Arapeedan almdigim dûsûnû 

yoru m; zira Arapçada galira ve ga/ira ("haUI yapmakn ya da qattara ve qaHara

(~ koklamak~ ) sózcüklennde de böylesi bir donasem vard ir: öre yandan Turhler

öm egm Sdbit sözccganü ahp degisn rerek rübüt seklinde kullanrrusn r. Ancak

ben gercek Turfder tarafmdan ku llarulan ban sözcüklenn Islam ûlkesinin en

uza k sunrlannda bile kullar uldignu bizzat isittim .

\ tavr s . Ses ve hareket. tawrs'tn degtsrk sesletimi.

tawar. Canh ya da cansiz mal. Oguzlar ve Oguz lehcesme uyanlar tavar der.

Su dortlukte de kullamhr,

tawar himnig 1ihlisc

be.glik angar kergeylir

tawars/Zln qahpb~g

erensizin emgeyUr

KilTl~ ÇOl}*sa

8eyIl< om-..

Bey rreëaz kalinca

Adirn topIamakta zor1arT lçU1k:ü orb" yahzû!l zengOik

a'ZUSl.I'fla oo..nyarrda topIarw1arJ

taw är . Mal, esya.

tawarhg.

rawarilg er: MaM oIao ecem.

tawarluq . Mal konan yer ; kilcr.

tawgäç. Mactn'e vertle n ad. Burasi Çin'e d órt ayhk yolculuk uzakhginda drr. ( in,

aslmda nç bölumden olus ur : dogudakt "VuI<llr1 ço'dtr. buraya tawgäç de nir; "Orta

Çin"e xrtäy [öagün metinde tr'yla, xltay biçimm de geçmekted ir -cnl den ir : ~~

Çin~e ise barx àn denir ve burasr Kd$gar havaltst d tr. Ama sirndtlerde tawgaç,

Maçin , xu iy da Çin olarak bilinmekredir.

tawg äc. Tawgä ç bö lgesinde yerlestk olan bir Turk kavrnine verilen ad. Eu

sözcûkten harekerle tat fawgaç: Uygur (lat) ve Çni (tawg:lç) denir.

tawg áç. Insan d inden çrkma kad im ve heyberh seylenn hepsine tawgäÇ edi denir.

Bu Arapcadakt $ey 'ad! [~Àd kavrnine ait oen"] Ifadesine benzet. Eu sözcak hakanlar

için de kullamhr ve tawgdç xdn; Cilkesi bCiyükve köIdCi OOn hakM denir.

tawgäç . tl11 tawgdç biçiminde bir ikilernede kull amhr. Burada lat söacüguyle Farsl

Ier. tawgaç söacaguyle de TurkIer an lanh r. Bence, artlam ola rak daha dogru olan
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tawräq

kullamm dam Mee beltmtgtm [bkz. tat , tawgäç] kullarnmdir . Bu iki nci kulla

rum Islam ülkestnde. ilki ise bu be lgede yaygmdir. Ikisi de dogrudur.

tawg ëç.

tawgäç yodàsl:YaprakJan zambak yapral)lna tenzeven ve ilaçolerekkullanllan bir çah.

rawgäçlädi.

ol am tawgàçlàdl :0 , onun Maçinle iIi~i l i oldugunudO?ündü ve tawgàçlardan biri sëydt.

tawgaçlàr, tawgaçlàmdq.

tawgäçlandr.

er tawgàçlandl: Adam tAaçin halkindanffil~ gibi giyindi.

tawgaç!anur, tawgaçlanmàq .

raw rlgüc . Hunnap.

tawrlqu . "Hünnap" anlarrnna gelen tawrlgüç'un degi~ik seslen rru.

t tawi s. Ses ve hareket.

rawrsgä n. Tavsan.

taw1sgdn Yll!: Onikiydllk Turk takvimininylilanndan birinin ao.

tawis g än .

tawlsgdn ögüz: Uçkentinde akan bir derenin eo.
tawrslädr .

taW/SlOOI neng: Birseyde ses ve hareket clustu.

tawl~lär, tawlslämàq .

tawrä dr.

er tawrddl: Adam dayarukllla'?D, beden i sal)lamla~tI. ugrad i'yla aym anlama geh r. Su

d örtl ükte de kullamhr,

(vez ile Ki~ eres roea çek~meyi enanvor)

qls ydygam. saw/ayur KJ;;, veza seslenir

erat menin tawrayur Adamlarve atlar bende dayanlkJila'?lr

igler yçme sewreyUr Hastalddar(kl'?ln) azallf

etyçn taql bekrisur Insanlann bedenlerive eten (~n) saglamlo3'?lr

tnwrdr, ruwrdrndq .

tawran d t.

er tawrandl :Adam davranö - hlzJa bir ~eyi yapacekrns gibi göründü.

tawranur, tawranmàq .

tawr äq. Çabuklu k: sü rat.

tawraqm kel:Çabuk gel. Bu s özcük sifat olarak da kullamhr, nite kim rawraq lKi:

çah~an i?çi denir.

543



rawram

tawratn.

er rawmrn: AdamaceIe ertr.

tawratûr, lawralmdq

llràgut Y1P tawrattl : Kedm ip eQirdi.

ta xçek . Bir Çin tpekltst cestd t.

taxtu . Egrilmeden önceki ham Ipek.

t äy . Tay . Su dizelerde de kullaruhr,

tegUr menig sdwmu biJgelehe ay

tmar liG/I atlesa tpsraq sanJ tdy

Benlrn Sèlzlerirni bilgelere~ ve coerede Id

Tay, euer eres-oa sayl lnca kisrak di1IerW (ç(jnkü arbk coe de<;j l Yav'T\JSl.Xlël ooilecektij

tayädr .

oJam laydd,:o.coeveseoo.

tayar, tayàmdq.

tay águ . BiTparça kurumus kil; kesek.

tayandr .

ol manga tayand!: a, bare dayandl, veslenor, Herhangt bir seye yaslanmayi anlatmak

içtn hu sózcük kullaruh r.

layanûr.layanmdq.

tay ärigu . "Mabeyinci" anlarmnda kullarulan öagün sözcak. Arapça hacib Ceecc")

sozcüga yaygmlasnkran som a bununla yer degtsunnt snr. Köku tayandr: 0 cere

oevero'di r, cenk ü Hakan lar mabeyîneilere ihriyac duya r ve keza Hakan'm tebaasr

da arzuhal lerini Hakan'a sunmak ve yanu almak için mabeymciye bagnnhdrr.

tayaq. Ase; basten; dayanak.

hû4igü tayaq b{rdi: Gûvey, at:tM ileft:en day.,.-masl i;i1 geline tI CëIiye ya oe köle te-se

etn. Bu, zenginligî clanlar için bir gelenektir ve köle gelinîn mail olur. Su ara

sozündc de geçer,

tayaq bile taymas, lanuq SÖZün butmts: Day/ll"lö9l cm kimse (çamurcla) kaymaz, (taruldf9a

tJ'IlPlol/T'laOQ mj(jdetçe) t:ingrl sózü jsóZlriJn~1 binefnez.

tayaq land r.

er tayaqlandl: Adamese, cestee sahibioldu.

layaq/anur. rayaqlanmdq.

tayd r.

er taydl: Adam kaydl. Herhangt btr hayvamn ayagmm çamur ya da yag:mur nede

myle kaymasim artlatmak için bu söacök kullamh r.

taydr, raymdq.
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taalädr

tayg än. Tazt. Su atas ózûnde de geçer,

taygan yügriikin tllkü sewmës: Tilki, hlzh eoseo taZryl sevmez. Bu atasözû, bell i bir ust -ah

çekismesi nedeniyle biri digerini kiska nnn iki bilgin için kullaruur.

tayrg.

taYlgyçr:Kaygan yer.

tayrsd i

01 anlg bide taYl~dl: 0, kayma konusunda onunlayar!W.

taYl ~ ur , taYi~maq.

tayrtu.

olani suwqa tayltll : a, onunkaYIP suyunçoe oösrresoe reoen oldu.

taYltUr , taYltmaq . Bir seym kaydmlmesnu anlatmak için bu sózcuk kullamlir.

ray larig er. Zarif ve gözcl , çehresi temta, gtysüert sik kimse. Bu sozcuk genellikle

gencler için ku llamhr.

tay1ang yigit :Koerve zarif genç .

tayturd i.

olanisuwqa taytu rdl: a, onusuoe kaydrdr.

tayturur, tayturmaq .

tayuq

tayuq er : Genç, kibar ve zarifadam.

ta yuqlandi .

yigit tayuqlandl: Genç adamzûppe gibiqiyindi.

tayuq1anur, tayuqlanmaq.

t äe . Dazlak : ket

taz at: Alacall at .

raz qöy :Boynuzsuz koyun.

razyçr:Çorak toprek. Su atas özunde de geçer,

taz at lawarçl bolmas: Alaca atJa}'ij k tasrunez lçünkû onun oeje n köt üdûrl.

taaardi.

tazardl nëng:Sir~y çlplakla~tI, yal l n l~tI.

lazarur, lazarmaq.

ta egrrdr .

er bil~ 1 tazglrd!: Aderrun ba~ 1 kellesti.

tazglrdr , tazgl rmaq.

ta z lädr .

01 am raz1adl :0 , onu kei sevo.

taz1ar, tazlamaq.
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I ~di

t èdt .

ol manga andag t(di : 0, barlabö'y1e sóy1edi.

!çr , tçmeh.

t~4in . "Zarnan" anlarmna geien bir sözcuk.

bu tçdfn keldi: Su zerreroe geIdi.

leg. Benzetme Ikarsrlasurmal ilgeci .

olandag tt'g:O,onun gibi.

tegdi .

01 ewke regdi: 0, eve [baska bit yere de olabl lir] ~tJ.

teglr, Ugmik.

Su atasözunde de geçer,

{wek (Wkt' regm ës: Aceleci eoern eve~ lçûnk1i ecee eoeree atn yCKiY ve SQ(V.JI'l(\a

bineksiz kahrJ. Bu atasózû, birme agu hareket etmesini ögurlemek için söylentr.

Su d izelerde de kulla ruhr ,

a/gallr oqnJ azaq

tegmedibu sdw u~àq

Bufettan l0dIn bere kayral) beIi oImaYan oklSlU ete- - 0, serset ok atar

(Arm) bIJ ifüa band oeçrrez - blJ söz(l1Ua) ceoeoeçrrez

tegildi.

unlg /wzi tegildi:00.JngOzU k~.

teg/ur, tegi/mi k.

l~gin . Kóle - hu k ök-anlanudrr.

kumu~ rt;gfn: Derisi gUr'nU$ gibi<J;Ik reoceen kóle; alp tfgfn: gi1;\j eöle; qutlug rçgi'n: kut ·

~köIe.

Daha soma Hdqdnfl er hu sözc ügu erkek çocuklar için söylenen basü bir unvan

olarak kullanmaya baslarmsnr . Yrruct kus lann adlanyla bir araya gennle rek

kullamhr .

(agn t{gln: Aamasaz cesaretiyle doQaOa berueven Tegln; kû{ t{gIn:GUçIU Teglu .

Bu söeccgün k öleleri nnlatmakran çikrp Afrdsiydb'm ogullan içm kullamlan bir

sözcûk haline gelmesinin nedeni , onlan n babalanna olan saygdan nedeniyle ,

hem yanh hem de sözlu olarak babalanna seslenirken "köleniz [ku !unuz) sunlan

sunla n yapn , sunlan sunlen kildi" ifadesini kullanmalandrr. Bu . onlarm alçak

g önu llulugunu ve babalannn clan saygrlanm g östertr. Daha sonra bu sözcök

(lek basma söylendtgtnde ) onlar tem kullaruhr oldu; iki anlam arasmdaki farki

açikça belirt ecek brr takim yarden er unsurlarla birlesnnlrnesi pahasma k ólelere

verilen bir ad olarak kullamlmaya da devam em.
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tegül

tegindi . Çigil lehçesinde, Hakan'a ya da Bey'e birirun huzura geld igtut duyunnak

için 01 tegindi: 0 ula'jtJ denir. Oereek anlarm "0, ge lmesini lütfetmeni zi istiyor"dur. Hu

zurdan aynhrken de aym ifade kullaruhr . Oguzlar bu ifadeyi sevmez .

reginur, teginme"h.

leging . Samur .

tegtrrne .

regrrme nlng: Çörek, degirmen ya da para gibî yuvarlak dan herhangi bir ~ey.

tegirmek. Devcntn strtma yüklenen tahurevan. Oguzlar buna ûgûrmek de der.

tegts . Herhangt bir seyin suun ya da had safhasi.

tegis . Bir erkek ad t.

. t egi~di .

o/ar çhhi bçghe tegi$di:Onlar yargllanmak içinbeyin ön üne Çlkblar.

menig e1gim tarnsqa tegi$di:Benim elim çenya ef~.

tegi~ur, tegi~mek Su atasözünde de geçer,

mil;; yaqrïqa tegi~mis, ayur 1$ nlngi yara~mds: Kedi dSlI yaga erserrez, "insanoglunun

yiyece kleri zaten tere yaramaz" der. Bu atasözü, Istedtgt bir seyc ulasamadrgmda

"ben zaten ondan bilerek vazgeçtim diyen birini anlatmak için kullarultr.

regtr . tçgln s öecaganan cogulu. Kök-an larm "köle'tdir; ancak dah a soma Haqdnllerin

ogullarma verilen , saygl belirten bir unv an olmustur. Kuraldisr bir çoguldur.

öge tçgit: HalkJn eresrcsnSIynIaraky(ikselenyu~ardan ve küçük soylulardan ousao Slnlf. öge

unvammn kókem Zii.lkarneyn zamanma dek uzamr; ateskesten önce gcrçeklesen

bir olaya -onun ordulanmn önca btrltklenyle Tii.rkler arasmdaki bir eausmaya

ihskin bir anlanda geçer [aynnnlar için bkz. öge] .

teglük . Kör.

legltih hözlüg: Kor adam.

tegme . "Herkes" anlamma gelen bir sözcûk.

tegme ki~i öz bolmas,:'@t~q tuz bolmc1s; Herkesseningibi olmaz (onlara SlmrJI açmamah ve

çokgüvenmemelisin), yabana ile yolda~ aynl degi ldir.

tegre . Halka; yuvarlak herhangi bir seytn dis kenan .

quJug tegresi: Kuyunun [baska bir ~yin deolabilir] kenan [halkaSl].

regrek. Yuvarlak bir seyin dis kenan.

ququg tegreki:Kuyunun keren.

tegsüt. Bedel ödeme esasma dayanarak bir seyi baska bir seyle. örnegm adi paraYl

iyi parayla degtsurme.

tegül . Oegil (Oguz lehçesi}, Bu sözcûk , Argularm, dag ol Hadesinden türetilmistir.

dal (d) re'ye (I) ve gayn Cg) titresimli hefe Cg) çevrilmis, iki dij Ca) atilrmsur.
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__1>9t"'" ba>'3i ,u"",,,,,

(Ta la)k'ç (üzerincleptl~ oocakan flederVyIe) zar l or

~1'IIrI öfl<.esi bu reoeoe y~tI

GOCüazaki

teg ürd !

tega rdt .

ol manga b{gdin sóz tegUrdi:0 , te-e beyn [~k:J btrinfndeolabihrl s6zUoû getirdi.

tegtinlr. tegürmth .

regargë n .

bu er ol f?lg adllqqa tegûrgen :Bu,~ $OnlX1a keoer göWren bi' adamOr .

rek. "Belli bir amact olmayan" anlarruna gelen bir söecak.

teh kr/dim:Arreçsz geldim lbi' sev sterrek ya oe yapmak lçin ge!medim, yalruzCil gekliml.

rek tur. "Sesslz OI!M(Ogu: lehçesi).

teke . Erkek karaca. Bunun boyn uzlan ndan yay yaprhr

teke . Erkek keçi . Buradan harekerlc sakallan seyrek clan birine, bunlar teke sakalt

na benzeulerek. uhc saqal derur.

te kne. Yalak; yemlik tekne.

teldi .

er tam tr/di: Adamduvan lbaskabir ~yi deol nbrhr] delcI.

teldt .

olog/aqlg saghqqa uldi : 0,~ (5Ûterrvnesi içil) sUl: veren keçintJ yal'Yla ketu . Bu, arme

keçinin sa runan azalmast ya da ölmesi V I,' oglagm ya da kuzunun bakuna muhtaç

kalmast duru munda yapthr.

lr/er, tdmek.

te lgëdi

ol cr ësm bu/glldl te/gedi: 0 , babasnn cam SIldJ ve c:nJ silil1enclI'd. retgëdi s özcag ü lek

basma kullar ulrnaz, ancak bulgadl sözcügüyle btrlikte anlam kazamr.

tdglf, u lgemfk .

telgend t .

olangarbuJgandl tt/gendi:0 , 00lIl::Jzc:tve ClJ(1~. telgendi sözccga lek OO$In3 kulla

rulmaz, yalruzca bulgandt sö zcugü nun tarnarnlaytcrsr olarak kullamhr.

Idgenûr,ldgenmtk .

te lik. Delik.

telirn . Herhangi bir seytn çok olam.

Ie/im yarmaq:Çok para. Su do nlukte de kullamhr,

(Srsav~ arlatlyor)

td imba~ar yuwuldfmal

yaglandm yawaldrmat

kIlç; arog kewi/dimel

ql!l( qmqa /rnÇiin sigdl
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temreg ü

telmdi .

tam u lindi: Duvar deIildi .

tdinur, u:linmeh.

Su d örrlukte de kullamhr,

kw;rndi bilikim

yagadl tiltk im

te1indi bili'gim

ttgnlp angar çerti/ûr

8l~ (cnJn seesooe~ onca bigelio;)n Uzerine )Ü1e<f.gi

agnk nedenjy1e) eriyet edl\di

(Bilgiye oIàn) mum (nt\ayet e ermeye) yllk~

Bilgeliginpreneobilegimiyararak fi;;klfl)/Or

Ancak~i, zaman beni bu geçide yak~tJrógmda, yasarn

beoden kdQYO<

reltsdt.

oldr çkki tam Itli~i : au- ó.Nafl [ba:$ka bir~ de olabèlu] oeere~ biibib ile meydim

oku dUat . Bu iste yardunlasmayi anlatmak için de bu sözcûk kul larnhr .

rtli~ûr , rdi$mth.

telmirdi .

er tclim telmirdi: Adamsanki bir~yi ya da birini /Iny~ gibi seqa sola bakioo.

teimirêr, telmirmt'k.

teltur dt .

oltam re/turdi: 0, duvann delinmesn erreetn Buradaki ikinci It (t ). dal'dan (d) degts

mistir Itt idtlrdiJ. Nirekim Arapçada qarera ald 'iyiilihi 1-0, c:n.TI, ees-ekat:ll.ÄI konu

SU1da~ davraodl1 ifadesimn qadera sözcagayle de söyle ntlebûmest benze r

bir degtstme ömek teskil eder. BlUU ihskin olarak Cenab-i Hakk'rn su iki

ayerini karsrlasunn: ve men qll.dira 'aleyhi tizqll.hll. ("RIZIu kLSl1m 1.~ bulunana da Allah

kcndisine verdlginden versin. v.." IK. 6S:7]) ya da vc emmd mebldiihu Jeqadera aleyhi
rizqahu ("Ama Rabbi onu smayip nzknu daralnrsa ... " IK 89:1 6]). Bu omeklerde de
dal'm (ä), re'yle Ct) degtsmesme izin venlmtsur. gadera C"aldatmak") kökanden
gelen hafara VI' hutala sözcuklermde de te Ct) dal'dan (d) degtsmtsnr - bu ör

nekte ac degssim vardrr lg-x. d-r, r-i l-

ulrtlni r, ttll Urmck.

tel û. Ahmak (Oguz lehçest).

te lwe. Deh.

le men .

temen yingne:Çuvaldlz.

t émin . "Kisa bir sa re önce" anlarmna gelen bir ilgeç; demin .

f{ min kcldim: A2öoce geldim.

temreg ü. Bir den hastahgr.

'"



tem ür

temür. Demir.

Su atas özu nde de gecer .

kOk temur kçru turmàs: Mavidemir (klhç) zee-vermeden hareketini btrrrez lçünkü bf" seye

YlJruldlJ\).!zamanonu yaralafj. Bunun bir baska anlarm daha vardi t. Qlrq1zlar, Yabäqu
lar, (bJçaqlar ve digerfert biriyle ittifak yapn klan nda ya da yapilan bir anlasma

ya taraf old uk lan nda kuundan srynlrms b ir klhcl onun ónû ne yanlamas ma ko

yarak hu hOk IrirsUn qlZli çlq5lin:~ cozeeembu (demr) meM [ma"Ji demr - "*;1 oj'si'l

I:m \kaOlI1 QkSIn derier. Bu, onlann kilïç tarafmdan karledilecegi, çûnkû bayek kud 

rete sahtp olduguna inandrklan demi rin ca larden inti kam alacagim anlaur.

tem ürg ën . Ok temrent (Ogue lehçesi).

temûrlûk (temü r lüg). Demir eriti len yer. '"Demre Sétlip dan 'c:imse~yi anlatmak tctn

aym sözcuk ntresimlt kef le (inee kef - g) söylenir [remürlag].

tenrldl .

amgba~1 tenrId/: o ncnbescönoü . Bu tam bir bas d önmesi degild tr , daha çok, uy

kun un besurdrgr , ancak uyumaktan sakun ldigi durumlarda bu yoksunluk nede

niyle basta olusan kan ncalanmayi anlatmak için kullamhr.

femir, renrimtk [bu sözcûk sdnnd, ya da !awYld, de olabilir -cn l.

leng. Den k , benzer.

leng LU~ : 8i;; m an.

teng. Olabilirlik; dogru yer ve aamcoda gebsen bir ?CY. SU atasózün de de gecer.

rengsizdt tegirmin turgursa yarag51zda yar banr.Y~ bi"yerde ve Y<ri? bil" zamanda bi"

~lIleh ~edefsen,olmayacal:. zamanda tx:lzlAJr. Bu aras özu bir isi yenlis zamanda

yapan kimscyî anlatmak için kullamhr.

terigdi .

qu~ le"gdt: ~ sûzûldû. Benze r btr se kilde, göge d ogru anla n ve uzaklasa rak

g özden kaybolan oku anlatmnk için de oq tengdi: ok Si.lzüldü denir.

tengtr , !engmtk .

lenge~di .

tengt1di nins: Bir~ ba';;ka bir~ iIeayn 5e\'iyeye geld; denk olàJ.

rengt~ur, ungc~mtk.

Su denlukte de kullaruhr ,

(Sav>l$t3 eeoosooeo ögJt isteyen bil" adam aliabyor)

menigbiltkçngt1di Benden ógiJt isted

bilgi manga rtnge~ (Bóy1eçe) akll bef1imlo:i ile denl< oldu

eren bile s ü ngil~i Mizrakk~p adaiTlarla sav~\:J

alpiar ba~m 01yuvàr YigitJerin tesenru (top goi)yuvarllYor
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tengri

teng gerdt .

0/ blr ntngni blrhe terigga di 0, bir ~yi beske bir 'ieyle oençeled i [iki sev aresroe denge

kurdu].

tenggenlr, tenggermél".

rerigg üc. Yarun arsm yuksekhgi kaldmlan herhangi bir sey, ömcgin sacayagi ya da

boy bakimmdan bcnzer leri.

terîgig. Hava.

terigtui.

er oqm tengiW: Adam oku goge ooçu em.

tengitur, tengitméh.

tcngiz . Oeniz.

tcnglë d i

blr ncng birhe ,englcdi: O, iki 'ieyi dengeledi.

terig/tr, teriglémth.

terigleg ûç. Ceylak - bir kus türü (Oguz lehcest).

teriglegun. Caylak (Oguz/ar drsmdakt TÜI'hlerin lehcclcrtnd e).

tenglendi.

er i~m teng/endi: Adam bu ste çe~i óraernler aldl.

teriglenur, ,eng/en meh

te ngle~di.

blr neng blrhe tcnglqdi: Bir 'iey, tesee bir'ieyi dengeledi [onunledenk olduj.

rengle$ur, tengl e~mêh .

rcngn. Allah; «zee ve eelle [aziz ve ccifl olan (muhterem ve uluj ].

Su atasözundc de geçer,

toym lapugsaq, tengri sewinçsiz: Kafif1erin din büyügü Cenabr Hakk'a tepnrre k ister, ama Alah

(O'nun büyûklügü ertsm) bu ibedetten ~t oimez. Bu atasöaü, b irini memnun etmek

için brr is yapan, ancak bunu basaramayan kimscyt anlatmak için kul laruur.

Su dizelerde de kullamlir.

tün hün tapun, tengrlhe boynamagl/

qorqup angareymenü oynamagl1

Allah'agece gündüz ibadet et ve bu ~ten sesrre

o'noen kork ve korkunda ve çekinmende oyunbaz olma

Kaûrler -Allah'm gazabi üzerler ine olsun- göge tcngri der ler; aym zamanda aza

rnctli gördükleri her seyi, ömegin bir dagi ya da bir agael da tcngri olarak ad

landmr ve ónünde secde edcrler. Bunlar bilge bir adama da tengrikcn detler.

Bunlarm sapkm hklanndan kaçarak Allah'a sigrmnz.
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terigrtk ën

terigr ik ên . Älim: dind ar bit adam (Mûslüman olmayan Turklerin [káfirlerin] lehçe

lerinde) .

te rîglü rdi .

ol qU$ tengtllrdi:0, kusu seio. Ok atmasmt artlatmak için de aym sözcuk kullamhr.

tengrarur, teng1llrmék.

te rîgü rdi .

er oq tengurdi: Adam okuougöQe ocçu etn ve ok gözden kaybo ldu. Kusun elden bira 

kilinca u çup gitmesini artlatmak için de yine bu sözcuk kullamhr .

tengurur, tengurmék.

tepdt .

olqulm tepdi: 0, kölesini t ekmeledi.

repër, repmék.

te pig.

01qulm tepig tepdi: 0, kölesine t ekme vurdu.

teptldi .

tepildi yçr: Yer [baska bir 'iey de olabilir) tekmelendi.

tepWr, tepilmék .

tepmdi .

er armtepindi: Adam atr ayaklanyla rnetmuzreo. Ayaklanm herhangt bit nedenlc hare

ket entrmesint anlatmak için bu sozcuk kullamhr.

tepintir, tepinmék.

tepisdi .

01 menig birle tepÎ$di :0, benimle te kmelesti.

tepi$ur, tepi~mék.

tepiz. Batakhk ya da çorak yer.

repiz ki~i : Haset eden kimse.

tepizlik. Haset; ktskançhk.

amg tepizliki kimke talqar:Onun hasedi kime zerer ven?

te .pr ëdi .

tepredi neng: Birsey hareket etf [deprest f].

repr ër. tepremek.

teprendi

teprendi neng: Bir sey hareket etti [deprest f

teprenur, teprenmék . '

tepresdt.

ki$i qamugtepre}di: Bütün haik klm lldandl ldepre~til.
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ter

Hareket ede n herhangi bir seyi anlatmak için bu sözcük kullaruhr .

tepre~ur , tepre~mek.

Su dor tlukte de ku llaruhr,

(Jaz ile~ eresnd ejdçek~yi anlatJyor; K~, Yai a sesleniyor)

01 qarqamug qf~m çner Kar ve nem kl~ iner

a~llq lang anm öner veao teru bóytecebiter

ya~laq yag!mende tmilr lalimdûsrnerun öees bende diner

sen keliben teprqur Sen qeürce (ey Val) 0 yine depresir

repr ent.

ol tepreW nengni: 0, bir $8yi hareket ettirdi.

tepretûr, tepretmek.

a yagïqa (epretti: Adam ocsrreoe serere.
te ps ëdt.

01 am tepsidi: O,onu klskandl[ona reset etti]. Söacögon z'ylc s öylenen biçimintn de

gisfk sesletimi [tepaëdi] .

repsër, tepsemek.

reps ent.
ol meni tepsetti :0 , beni heset etmem içC1 h,;kllttJ. Söacagon z'ylc s öylenen biçiminin

degisik sesletimi [tepaem] .

tepsetur, tepsetmek.

tepû k. Eriülmis kursundan agrrsak biçiminde dökölen ve etrafma keçi tüyü. ya da

benzer sevler sanlan bir sey. Oglan çocuklan buna eyeklenyla vurarak bir oyun

oynar [ayaktopu] .

tepaëdi.

ol am (epzedi: 0, onu klskandl [ona haset etti].

repzër, tepzemtk.

repz esdtler .

olilr qamug bu i~qa tepze~djln-: Onlar bIJ ste birbirlerinereset ettiler.

tepze~ur , tepzqmek.

tepzettl .

01 menibu ï~qa tepzetti: 0, buste reset etrrern için berékJ~llÜI.

repzetûr , teqzetmik.

te r .

er ter boldl: Adam utero. Eu er ir boldl ifadesi yenne söylenir [bkz . Ir].

ter . Ücret karsiligi Ise kosulan adama verüe n para.

terçi: üeretka~1 19 1 ~yapan kimse.
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rër

ter Ter.

ter çi . Oeret karsiligi çahsan kimse.

t ërdt .

ol tawdr t(rdi: 0, mal [ba~ka bir ~y d.. obbilir] tooeo lbri:ttd~.

t~rtr,l~rmtk .

te rëk. Kavak.

te re klik (te reklig). Kava khk. ~lI:avak satIlli oIan kirnsewyi anlatmak tem sözcugan titre

simlr hefli ûnce kef - g) biçim i kul larulrr [t \" rd dig].

tergës. Kalabahk clusmasim saglayan bir barekeun neden oldugusikerna.
5UW /{rgtsi: Bi' nehI"arklndaki diJ9lSl su.

rergesdt.

tÇW{ /~ rgesdj: Deve!ef~ll hllyvanlar oa (liaIjlirJ tek kol halindeyürüd(jler. Birb tr i ardma

siralanarak bir dizi clusturan her seyi anla tmak için bu sözcûk kullamhr.

tçrge~ûr, t~ rgt~mek .

tergt. Kurulu so fra. Su atasözunde de geçer ,

film IÇrgihe letJr: NazU~n(kirnse) ktrulu sofraya l.tl$I". Bu arasö aa . biline yetkinli

gtm konusmasr aracrhgryle sergilemesini ogatlemek için kullamhr. Nirekim
Arapçada da el-meru mahbu fa/he lisanihi [M~ cIh1llb1da !JZIidrwl dentr.

tergin . Bir araya gelmts ve dcragan herhangi bir ~yi anlatmak için tergin sözcuga

kullamhr.

la gi n sUw: OurgJl su.

lergin 511: Toplan~ asker .

ll;'rgü . Eyer kayrslan.

tert . Deri: cih .

tertldi .

oodan tçrildi: Haikbir arayagelä [topIa$o].

yannaq I~rildi: Para [baska bIT~ de olabilirl topla ndl lblictridi].

lçrlur , /çrilmik.

tertlgën.

burar bodun ol nua l{rilgin: Su hef zamarl bt i:Yaya gelen ve bt rresee Uzeme~ ti'

haIctJr. Önce gen çekilip sonra tekrar toplaumak ëdeunde olan herhangi bir $eyi

anlatmak için bu sózcuk kullaruhr.

terim . Afrdsiyab soyundan gelen prensler, prensesler ve bayuklu kacukla baska
soylu ktst lert anlatmak için kullamfan bir unvan. Haqanller arastnda bu unvan

yalmzea Hanlarm ogulle n için ku Uamhr, nc kadar buyuk olursa olsu n beska hiç

kimseye layrk g örulmee. "pre rsesvlcre scslerurken de altun renm derur .
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te rl êd t

tertnçck. lnre bir pelerin (Oguz lehçest).

rertndt .

oló:::inge ytrmi~ ttrrindi: 0, keoos içr. lo:erdi klö'flOOe rney.oe lbaska bir~ de olabihr] tccec.

tçrinur, tçrinmt'k.

l erin~g k ól. <klli ógUz slUm,nd<l bulunan bir g öl.

ler in'"'g

tering lengi::::: Engn ve derin oeoz Oguzlar gcnts ve de rin olan her seye lering

der ler.

teringOn Dem vee.

lering bi/ge: Engin bilgiye ve l"I ikmet e sal"lip é1lim.

ten sd t.

à manga yçm4 /trri~d i: 0, oeoe meyve l~ka brr ~ de olabiln] topIarnakta yardlm etti

Herhangt brr ~yi dc rlemcyi ya da hasanan soma rarlada kalan iahrh toplemayi

anlatmak için de bu söacuk ku llaruhr.

t<ri$ur, t< ri ~m t' k . Yen s da boyledir :

tertut.

er terifli: Adam lba$k.1 bir~ de olabûn] teoeo. Bu sözcuk [ya] ren: deri sozcugnnden

turenlmtsur ve anlarru la i Oui: ter defiden geçerel<:~ ç!ktJ'dlr; hem:::e desmos ve

ifnde tek bir eylem biçim ini alrmsur . Ya da In: ter söacögunden mremtsnr ve

nnlarm ter alti: bede n terid~a rlya atu'drr: hemze d usmus ve ifadc lek bir cylem bici

mini alrnrsur.

/triltf, tailmik.

te rk Tluk ülkes inde bir ken t ad i.

te rk

tcrk kel:Çabu~ gel. Herhangt bir tst» çabuk görulm cstnc iltskin bir em ir verildi

gmde tak ql1: Aceleet dentr.

te rken . HdqdnlJain bir ülke ya da il ïïzerinde häkim iycli oIan bir ktmseye hnap

ederke n kullandrklan sözcû k. Yalmzca HdqdnlJa ve Haka rtlar içm kullamhr. ~[y

sen neet edilen
w an larmna gelir.

terkin .

lemin kd: Çabukgel. K ök u "ecee" anlamma gelen rerk'd ir.

te rklêdi.

ol i~lg ta k/Mi:0, i$i hIz\andrdI jste eceeetn.
takler, terk!emèh

tc rl ëd i

al Ier/M i: At ter\edi.



terlendl

ol GIm ter/idi:O, aln~I,atrl (izerindeki ter ve pislikgo~ te lTizleá.

rerlër. terlimek. Bu söacagcn biri gectslt. biri gectssu olan iki ZI t an larm vardar.

te r lendi .

at trrlelldi: At [~ka bir $e)' de: olabihr] teoeo.

tr rlemlr, !crlenmtk .

terletti.

olatm terlelti: 0, atJnl terletti .

ol atlg terlttti: 0, een ka~Q1ladl.

terlctur, terlctmt k.

terlik. Ten çekmek için eyerin alnna konen keçe .

ternek. Halkin belli brr ~i, ahnacak redbnlert konusup karara baglamak için top

land iklan meclis.

te nigak. To praktart srzan su . Bunun Arapçasi lurnuq'mr. kaf(q ), kef e (11) d önasmcs

tûr ; bu [ikl dtle del uygun bir sözcuk rur.

ter rigûklend i.

suwterngüMendi: su tcoreetenseo.

t.emgûkltllur, terngûklenmtk .

ters . "Zorlu" clan herha ngi bir sey.

ters iS:ze- i?
tersindi .

b{gangar fersiruIi: Beyonaöllcelerd.

bd$ Icrsindi:vera~ yeniden açlld rlltihap dnrri$k-en yeniden azdll.

tersinur, tersinmth.

les . Oguzla,' yuvarlak bir seyi betirn lerken asin vurgu yapmak isrerlerse res tegirme
derl er . Bu kullamm kurala aykmd.r. T ürk lehcelertrun çogunda kural, renki er

ya da bir seytn ózellikle ri anlanhrken pek tsrtrme yapllmak, tsrend tgmde sözcü

gu n iJk yazacmm alm mast ve bunun p'yle bt rlestt rümestd tr: ancak Ogua lar

m'yle birlesunr. Ömegm Turkla "dem k~~ rengini anlaun ak için hop kbk der

ken , Oguzlar kóm /Wk der. kêk,~~ anlarmna gebr . Turklcr, iJk yazaCI (k) ahr

ve bunu p ses ryle btrlesurerek. pekts nrrne srfan ola rak kOp derler. dam scnra

ren gin adim [kèk] s óylerler. Oguzlar, p'p m'ye cevtrerek "dem kI.Jrp1i~ için kom

hok derler. Tûrhlcr "sen'ya sang, "eçrk S<Ytya sap sang der ter. s ah nrms ve pekis

tinne sifauru olusturmak için p'yle btrlesti rilmi s ve som a arkasma rengin adr

eklenmisur . "Bes yer, élÇlk eezrye yazi denir. Betimlemeyi pekisrirmek için yap

yan:~ ti" açt. arazi dentr Butun pektsnrmeler bu kurala g öre yaprhr. Ancak

p'ni n s'ye don as tcrulmestne iliskm bir kural yoktur .
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{çUi

rcstk . Obur: karm doymasma karsin goaa doymayan kimse.

tesi ldl .

qdpIt~ldi : serec bJumJ yifldl.

It~ilur, le~ilmih.

Su donlu kte de kullamh r,

(Öoorüle!l ~r aosrreanlatJyOf)

qdm aq'ry~uldl l<anl alop d6kUIW

qdptqamug lqi ldi 5indY<danbi' $é'"ap~~go

ölug bile~uldJ ~) ölJmle~ti

tugm !~ ',uni u~ batär DoQdn gün~ ~mdi babyor[ba/1b vey~rn btiyOfj

resuk . Erbezi torbasindaki yank.

Su atasózunde de gecer.

u$uk suwda belgurtr: &lo:~ YêM'19 scoe belli oU. Bu atasózu , asm óvundügu bir ts

yaran kimseye KblnJ bze gOsterdiQin zaman;y; mi, kotïr mû gÖfece(Jiz· dernek için kul

lamhr.

tes ükl ëd i

olam lt sukledi: 0 , ()(U) 00u' ok1.JÇ,U'lu o.i$iJrdj.

lt $uk/ir,lt $uhlt mt k.

rçüldi .

Dglan tçti1di:Çccuk akillard.

t~lIur, f ~li/mik.

teundt .

olangar r~lindi: 0, onunlacesurca~ti. Su arasózunde de geçer,

mugyuzingc tçtinii baqsa bolmds:Onun yüzune19üzelligi neden~) ocçuoen ceeerezsou.

tÇlnu r,IÇtinmek.

te rrö . Herhangt bir seyin tersine denmus hali.

tetruldi .

y~l rçUiildi: Rüzgar yön deg~tircj !gUney fÛZg<JIl kuzeve, kuzey rûzg.Yl guneye dogu esmeye

ba~ad ll·

lelrtlldi neng:Nesne I:.endi;:traflrlda döodürUdu ve tefsioe çelllildi.

tr fillqlle tnlldi: Adêlfm huyu 1~1u bir~ de obbihr]kö~.

tçtriilllr, tçlriilmih.

IÇlli .

qul bçgke tçlti: Kóïe lkul1beve [baskahir inc dc olabtlu] ka~ koydu.

olangdr w ru baqdl: 0, ooe ót di:.bakt! [sabt ba~rlaonun yUzüne bakbi. Guzc l bir in-
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t ëtürdt

san içm angar terrü baqsa bolmàs: reen ene bakarken ~111 sabitleyemez. denir. Bu

aym zaman da "yan yan bakrnak" anlarm da verebilir.

tçter, tçtmék,
të t ürdi .

01 andag tçtiirdi: 0, bunun, bu sekêoe söyjenmesine neden oldu.

tçWrllr , tçWrmek,

tew. Hi!e; dalavere. Su aras özünde de geçer,

awç! neçe di [burada bh hata söz konusudur, dogru sózcûk tew olacak] bi1se. aglg
ança yol billr: AVQne kadar hile bilirse,a}/loe 0 kadar yol (kaç~ yolu] billr.

rewcldt.

ol tönug tewçldi: 0, giysiyi sevrek bir biçimde dikti.

tewçi'r, tewçlmék.

tewçit ü .

01 tomn tewçitti: 0, giysinin seyrek bir biçimde dikilmesini emretti.

tewçitur, tewçitmék.

tewdi .

01 etig sisqa tewdi:0, eti sse [baska bit rere deolablhr]dizdi.

zewër, lewmek.

tewe . bkz. tew ç.

tew e. Deve - hem tek bir deve hem de deve sûrusû anlammda lki eklemleme nok

tast arasmdaki titresimli je'yle (ince fe - w) . Oguzlar deve der .

tewin di .

er eligin uwund! tewindi, Adam, (bir rnesele ïeee-e kaygrtanarak uzlJltü ya da utançtan)

YUllTUklanlllS1ktJ .

tewinur, tewinméh.

tewisdt

01 menig birle et tewisdi:0 , sse et dizmekte ben imle yan~b . Bu tste yardimlasrnayr an

latmak için de bu ifadeye basvurulur. "p izilen, dûzenlenen" baska seylen anlat

mak için de kullamhr

tewisur , tewismek .

tewlüg. Hilebaz; dalavereet.

tewlüg lendi .

er tew/tig/endi:Adam kendini hilebaz saydl ve onlann yo lunututtu.

tew/üglenur, tewlûglcnmek ,

tewrên . Uçkur bag) ya da silah askist yapmak için bir araya getirilerek órûlmus

iplikle r.
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reeg!

tewst. Tepst.

tews ëdi .

y'p qamugtrw~tdi : lp, iki ucu bulunamayacak biçimde ka~b .

rews ër. lew~imek .

tews eldi.

(lmik u~ldl lew~ldi : Ekmek I~ka bir ~y de clabjhr] ufal/lndl. Bunun k ókû clan sözcûk

usald i'd rr .

te~e1ûr, tew~lmik .

tewsen t (tû wsen i).

olyfplg fev«tti: 0, ipika~dI, bu reoeoe uç\an bulrlarnad.

IeW~lur, teW$etmen.

d amg terin l.eW${"lti (tilW$tIIi): 0 , cnJ, bonc:uk: l::lonl:,:lj: ter1emesine reoen oIacak kadar

yorck.I. A }'l1lS ld IT lger us zaman ve eylemlikJ

tews mdi.

er i$la tdim lew~indi: Adam bIJ~ çol< etkindi.

tew$inur,~inmik.

tewürdi. bkz, ewürdt tewûrdi

tewürg èn. bkz. ewü rg ën tev ürg ën .

tçz. Her tûrlü yuksek yef. Parsller bu söac üg ü alnus ve kalelerine diz denusnr.

tçz: f\dsgar'aalt bi' ya)ia. Yakse kltgt nedeniyle buraya ftmg art tçz denir.

t~z: Bir dger yaylarlln eo.

t~z: Bar sg än yakJnlannda ki bk ya"yia.

reedt .

keyik tezdi: vah$i hay-Ian [~biT)eY deobbihrl keçn.

tezf r , tezmi h.

teeek. At g übresi.

Su atasózunde de geçer .

tezekqdrda yatmds edgû {'s/z qalmds: rezee Icoon aIt:n1a <iJrrnaz (çunkû~ 0flJ enu);

ûereer bir seküce) iyi re kötü birbirine ka~ttnlmamalldlr(çünkü birbirlerineeerverresen

teaeklêdi .

at lezeklid i: At [baska brr sry de olablhr] pisIedi.

lezeh/ir, tezeh/emih .

teagek.

ttZgi k er:~ ya oe benzeri~deneeceo ecern.

tezgi. D üsmamn behrmestyle birlik te halkin içine d üsen ve kaçmalanna nede n olan

korku vc dehseti anlatmak i çin lezgi boldl denlr.
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teegtnç

teagtnç. Daglarm ya da baska seylertn kwnmlan ve buklumlen .

te::.ginçyöl:DoIarnbaçll vot.

tezgmd t.

çlgn lezgiruli: Ç*nk [~ka bil:l'eY ck obbihrl oondQ.

olyçrig tezgindi:0 , ülkerio her yam~.

Bir yerin etrafmda dolasan [tavaf eden) herhangi birini anlatmak için bu sözcuk

kullamh r.

lezginu r,lezginmtk.

tee tg. Korku ve dehser (ve ardmd an gelen kaçts).

lezig kiSi:Bt~ kaçan kimse.

tezindi.

ol levndi: 0, kaÇIyOrml4 9bi góründû.

reznur. tezinmt h.

teal sdf.

oldr {khi le:::.4di:QU bi bi leti idei I kaçtI.

tezisur, lezi~mth.

tezitt i

If heyihni fezjlli: Kópek,.v~ hayvan eeoo.
fezi{u r, lezifmtk.

ndig. Bir seyden alikoyrna ; engelleme.

lU;!.lghg

fJdlgllg nlng: Kerosne~engeIer'dQi tlr$eY.

ue,J tld l.

er f~t en lIdlIdI: Adam çal~ käçlndl. Birinin onu tsten ahkoymastru anlarmak

için de bu söecok kullamh r - bu eylem hem geçi$1i hem de gectsstzdtr [hem

edilgen hem de erken].

{uj llur, tldtlmdq.

ndmd i.

lIdmdl ntng: Kendi!;i)e~mayan bi"$eY .

ndmdr .

er f~lm tldmd,: Adam ça~~maktan kaçOOI.

udmür, {ldmmdq.

ti4 1:;; . EngelIeme; ahkoyma .

t141~dl.

olàr blr /Jirig I ldl ~d l : ooier (belli bir meselede) birbirteriniengellediIer.

ud lsur, IIQIsmdq.
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ndlmdr .
er f~tm l ujhndl: Adam sten lba~ka bir ~eydtn deolaoilir] kaçll)dl limtina ettf]. Konusurken te

redda r ctmcsini an larmak için de bu sözcük kul laruhr.

IIdhnii r , t!l;l!mmäq .

tïdu.

olcru a$qa tfdtl: 0 , onu yemekten allkoydu . Herhangt bi r engellcme ya da b ir seyden

ahkoymayi anlatmak için bu s özcük kullam hr.

tfçJa r , tfdmdq.

tig .

tig at· Rengi klrrnlZl ile kahverengi eresne e oIan at.

ugdr.

oqba$aqm tä$ tIgdl : res, (kendisine çarpan) temreni korlestroi.

Ilgär, tlgmaq.
ngr ädi .

er tlgräd!: Adam dayanlklila$D, bedeni sag l amla~b .

ugrar, Ilgrämaq [bkz. tawr ädr].

ugräq.

Ilgräq er: Dayerukh, g0çlü edem.

Su d órtlûkte de kullamhr,

ograqerr Ilgräq

y{mi amg og/aq

sUti uze sagräq

y';ri taql aglaq

Ogräk kavmi dayanlklldlr

Yedikleri~Iakbr

Kiffil2lannln üstonde her daim kadeh bulunur

ÜStelik ülkeleri de çorakbr

tlgraqlancil .

er Ilgraqlandl:Adam direngen oevreno.

t lgraqlanii r, Ilgraqlanmaq.

Su dörtlükte de kullaruhr,

(sava'?ta saldlnya geçen bir adem anlabyor)

tlgraqlamp sekirtti Sebat ed ip bize saldlrdl

erin atm yügürtti Asl<erlerini ve atialll)1jet sürdü

bizniqamug engitti (Buhareketrsle) hepi mizj sasrtn

andag suke kim tçttr Böyle (saldlran) ordunun kerssooe kim durabilir

ugrasdi .
aglan tlgra'idl : seteuer çöbüsesn [dayanlkllla~bl . Eu sózcûk ngr äq: dayanlkll sözcügün

den türetilrrusur.
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,

ugratu

ngra tu .

og/m l}qa IIgr~tII 0, O<)IUOU deg~ mlere ka~ dayalllkll ree getJrdi ve OM~ r\êlSlIlo:êrMllkla

idare edeceQiA ó9retti~~e~dil.

Ilgra/u r, ugralmdq.

nkr r nktr . bkz. taqir taqir~

111 SOZ (hddm).

ol angar u/ lcgurdi: 0, onudllive sózlerfyle yaraladl.

l il . DHWWfl [agudaki dilDo

crdem baS/lil: &den1n ces dKli" - burada iyi söz sóyleme ima edilmektedir, anlam

olarak, Arapçadaki el-meni mahbu lalhe Iisdnihi [ ~dîirYl emoe giZIiQr"] iladesine

ben zer .

111. Lehçe (lIlgat).

oguz 1111: Oguz lerçes: yabdqu tlll: Yaháqu lehçesi. gibi. Bu söaco k. anlarn bakrmm

dan , Arepceye de uyg und ur: zira Arapende da el-lisa" sözcegö hem "sóz (kc/dm)"

hem de "lehçe (lûgat)" anlamlanna sahiptir; su dizelerde de geçe r

innl elemt fisanûn lr'I userru bjhd

min 'a/va ld'aubun fiha vdd saharû

seoe yukandan se-oe IiJymadlglm bir söz gek1i

o roe~ ve gizeml i t*~y yok

[Bu cähiltye devrtnden lslam'a gecrs donenunm önem li sairlennden biri olan d·

A'sd'ya ait bir methiyedtr: TevMdf'nin Kitabl/'!-imla' ve'I-Ml/'drtese knabrrun edi 

t órlcnne g öre lisán burada risdle (~mesaj) anlarrunda kullarulmaktadrr ve "}'Ulo 

ritd an kas redtten yer (HtZdlletii1-Edeb'len [Edep Hazintsi l alrrmlanarak) Yl/kan

Nrcd' tir -çn.)

111 Dusmandan almen tu tsak.

u/MUm : «)(qn<nn ne G.irumda oIc1u!)Jnu sàyletmel<: içrI) onun bir adalTllr'll kaQram.

til Dil [lisän (agndaki d'Dl. Su atasözund e de geçer,

erdcm OO$11l1: J;:rdemin~ di. Bu, anlam olarak, Arapçadaki d-ment mahbu lathe b

sánihi 1"1o:i$i dWtina~ 9izlidirM

J ifadesine benze r.

li l. Lehçe (/ûgat) .

uygur !lh:·Uvgur lehçesi; XIldy uh: çn lehçesi lOrta Çtl·oo y~an Tûrklerin I::~

lehçeJ.

lil Söz (keldm) ya da sözcû k.

ol~ke uIugûrdi: 0, eeoe sóztiilder1e ceçe sóvdû.

til. Casus,

yagrdan 111 tulll: 0,~ndanbIr adaml0:;Jrara l:: c:asusluI:: yaptll"dl .
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undurdr

ul äq. Kadm cinsel orgam (Çigtl lehçesi).

uld äg. Bir kisiyi yanhshkla suçlama; sözdc bir ncden bulma.

ol angar tl1dag qIlur:0 , onu yanll~hkla suçlar.

Bu sözcük Farsça baháne [vesäe, sebep] söacüguyle aym anlama gelir.

tihqdr.

ki~i menig birle tlllqdl: Adam benimle kon~tu ve bilgi almaya çeisu

01 er ~5iz tl1rqtl: °adam k ötn te-nen nedeniylekInamaya ve küfre maruz keldr.

!lk kullamm btr Oguz ifadesidir: Tiirkler bunu bilmez.

tlhqär, tlhqmäq.

tm. Ruh (nefs).

amgrrm kesi!di:oren nefsive ruhu yitti.

n n . Yular.

tm llzgm: Yularve dizgin.

tin. Dizgin.

ti n .

tin hi~i: rerotece veten, bir~ ugra~mayan ki mse . Birkaç gun boyunca yatarak dinle

nen bir hayvan için de bu sözcûk kullam hr.

tmçtdr .

et tmçrdl: Et ko kustu.

nncrr. tmçlmaq.

unçrsdr.

edër qamug tmçl}dl: Bütün euer bozuldu Ikok~tuJ.

tmçl~iir, tmÇl~maq.

undr.

yagmur tmdl: Yagmur dindi.

er u1ug tmdl: Adam derinder in soIudu.

aruq tmd!: Yorgun kimse dinlendi.

tmar, rmmdq.

Oguzlar birine konusmamasiru emre tmek için tmma der. Bu, anlarm tersine çev

rilmis bir sözcüktûr; as lmda "susrna; sessz oirne" anlamma gelir. Tûrkler tse bu

anlarm verecek biçirndc tm: sessc ot sözccgunü kullanir ve tmma dedikleri zaman

"scsrne: sesse olrna" demekredtrler. Oguzlar burada hatah btr ku llaturm sürdür

mektedtr.

tmdurdr.

01 meni tuidurdi: 0, benim dnlerirneme izinverdi.

Bunun kökü tîndr : so1udu'dur.

S63



umldr

umldr.

cmgt'hrin tm,ld,: Harcanan~ ereeten ve çelciens'JntJdan SOlYa drlIenidi . Bu edcni belli

olmayan lktststal gectsstz bir eylemdir. Eu dilde bunun sa}'lsiz omegt vardir.

Arapçada buren gectssta eylemler edenleri belli olmaya n eylernler haline gettnl 

mez; ancak Türkcede bu sikhkla yapihr.

cwhe ban/dJ: l;.ve v.no; Idgdm ~nildi: ClaQdcI1 nildi.

tln/lur, flmlmdq.

nngladl.

er wz rmglddl:Adam sózleri~l dned.

tmglär, lmgldmäq.

tmgla~(:h .

ol menigbide séz tmg/C4dl: 0, sóZleri cinlemedebeninie boy~tû.

tmgl~ur. fmgla~mdq.

tm~glalll.

olmanga sóz rmglatll:0 , banaSÓZ dinletti .

ung/arûr. rmgla1mäq.

nqdr.

olqàpqa un tu/d,: o.eece IXldoIciJrdu. Bir kabm içine guc ha rcayarak. basunlarak .

uilerek konan he rhan gi btr seyt anlatmak için bu sözcuk kullaruhr . Salkimda SI*

k rsrk bir bromde kürnelenen üz üm tanelerine Ilqma azam denir.

uqrld r.

hendahhe an 11ql1dl: j(~ UI) td(ddl.

cwkeki$i flq/ldl: HakeYdetoplMQ,orayadoll$J. Odanm kendistoe ee k kuçük gelece

gi biçimd e kalabaltk olan bir seyi artlatmak için de bu s öacc k kullamh r.

Ilq/la r, uqllmdq.

nqmdr.

er yang fagdrqa tlqmdl: Adam, basbrarak ve iterel< yünU çuvalabktI.

a~ IIqmdl: (l<i$I) yemek bklndI- bu ifade yalruzca klZlldlgl zaman söylcntr.

tlqmûr, tJqmnu1q.

uqisn

ki~i ewde tlq l~tl : Hall< eve ~tu.

tlql~r, /lql~mdq .

uqnn.

ol angar 11$ Ilqil/l: 0 ,OM ZOf1a yerne*. yedftti . Bunun kok-aniarm btr kabm içine goc

harcayarak btr seyt nki su rmakur.

tlqlfur , tlqltmäq.
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lIUI

nqturdr .

Û"ug qdpqa tlqrurdl: l.JrlJeece blttrol. Beneer brr eylemin söz konusu oldugu baska
seyler için de bu sózcuk kullamhr.

tlqturur, tlqturmaq

nrrïgaq. Tirnek (ya da pence).

un n n .

amg tJllln un en ymu: 0rU'I giySierii bó)1esi be ses çj0:ak. biçimde, özeoscce yrttJ.

ti$. D~; insanm ya da baska bir hayvanm dist.

tt s . Saban dem iri.

ti$ .

tiS at: Alnrndaki bey az leke gëZlerinin yuka~ndaki bölge boyunca uzanan at. Bu [Arapçida]

mubrfqf' [Peygamber'tn btndt gr yildmm gibi giden auan hareketle veri lcn b ir

ad ] denen at ile 'usJûr [uçan at] denen at gibidtr.

ua lädi. bkz. ti$ltdi.

nslatn

olem f~laUl: 0. onud~ [bimil onu~ ISIl"masrlI sagladl.

tl ~lalUr , 11~ la lmaq . Su d önlük te de kul laruh r,

(Bir av ve ziyafet gezisini alllabyor)

çagn bçrip qu~lattu (Gençlefe) doQanl ver~ im av1anmalan içn

layga" IdIp fl~lalu TazD1 saIc*n C:t$I':1I ebi içilce')"1arb'l

ti1ku tonguz taslatu Ttieri..-e dom.aIêI'I; bil de tesatarak orkIa~dm eoeën

odan bik óglelim Eidelliliiizle övUneIm

tit. Çarn. Deglarda yetisir.

tmldi .

ct b l~ lp tlIJld,: I;.t ~me limececee ocrroe ~rUdi. Eskiyen ve !ime !imc cla n bir giys iyi

anlatmak için de bu sózcuk ku llamhr.

tmlar, tmlmàq.

nm (lIqu).

ol c m Wil : O,onu bi"~naM:::oydu. Kók-biçtmi ud u'drr; benzesime maruz kaltrus

ve zei (4) re'ye (t) donasmustur.

liJar, tlJmaq.

mn.
olel t11f1: 0 , eti lime ere etti. Giysi yi eskiterek lime lime etmeyt anlarmak tctn de

bu sözcûk kullamhr.

En ve giysiyi pa rcalamamn eylemligi kafladu (q).

war , tJImàq.
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tuil

IIttl en.bkz. tuur.

nydr (nd n).

ol anl llydl:0, onu klsItIadl, a1droydu. Kök-biçirni zel'lc (d - dh) söylenen tl lj l l 'drr: ha

Iifletilmisti r .

Ilyar, t1ymaq.

tigrett i. b kz . uk reut.

tik. bkz. dik.

tikdi.

er Ion tikdi: Adam~ dlkti.

allg yl1t2n tikti: Yil<Yl en [baska btr seyi de olabilirl SOI<W . Akrebin sokrnasim anlatmak için

de bu sözcuk kullamhr.

erYlga, likdi: Adameçec dikti. Dik olarak b ir yere yerlesnrtlen herhangt bir seyt

anlatmak için de bu söac ük kullaruhr.

tiktr, tikmth.

Su arasöz ünde de geçer,

tikml'gin,t' ÓJlmis tiltmt'ginçt' bulmds: (Agaç) dünedikçe bUyûme z, (eree ) atanrmdlkça

l~n k~lmadlkçal blIunrnaz lUa:;;lk]mazj. Bu atasözu , birine , çaba ha rcamasuu

ögurlemek için ku Uamhr.

t iken . Dikcn. Bu s óyleyis yalm zea sadelesu rmek içindir . Kurala gore k ikilenmeli

ve likken denmelidir. Bu sózc ûk ukdt : bi" :;;eyi deldi, topraQa dikti, sMiti" :;;eyIe cütb.i

sözcaganden tore mtsnr. 11k k sözcugun köku nû n bir parçastdtr , ik inei k bi r stfat

yapma k tctn eklen mtsnr. Benzer örne kler verile bihr;

It'wdi t tni: 0 , eti (~ saplayarak) deIdi eyleminden sifat yapilirken ttni ttwgtn : eb

~Ieyen (kimse) denir. Sözcuge [eyleme] , kökun pa rçasl olmayan bir hefeklen ir.

er , ómdi suwda:Adamsuya daIdI cylemi nden slf.;n yaprlmak tstentrse suwqa ,ömgl'n

er: suya dalao adam;daiglÇ de ni r. Sifar yap mak için sözcuge leylemel kökun parcast

olmaya n bir kef (g) ekleni r. Eger sözca gun k ökündc bi r ktf (h, g) versa kural, SI

Iar yap mak için eklencn kefin (k , g), kef (k, g) ikile necek biçimde gelmesidi r [dû

s ürölmczl. Nitekim er uragulnl sikli: eoen kàdln~ crse~ girdi ifadesinden sifat

yapûmak tstenirse sikkt n er: SIl<»::Sa cilseI~ (jrefl adem dcni r. Ijken sözcugancn

olusumu da aym bicimde gerce kles tr; ancak brr kef , sadelesn rmek için dcsural

mûstûr.

tiki (tegt PI)' Gecelert tsutlen hisrm sesi . Tûrkler, ölule rin ruhlannm her ytl bir

geee topl endrgma ve sagkcn yasadi klen yerles imlere gid ip ailelerini zryaret et·

u klertne lnamrlar. Geceleym bu sest d uyan kirnse ólû r. Bu . Türk/er arasmda

yaygm olcn brr Inançnr. Sözcukte t, kt sre'liclir [Arapçada I, i okutan tml: ama

bence na sb'1tym t.:;; [yaaacm üst ün imi altrus gibi a ya da e'yle okunmast] gibi
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okunmasr [regt] daha iyi olurdu. çûnkû evlcndikren soma ailesini nyerete gelen

bir kadnu anlatmak için tegdi heldi: 0, ziyerete geldi den i r .

ü kighg.

tigiklig ton:Dikilmi;;giysi.

tikildi.

y/gaç ti/Ij/di: AÇjaç dikildi. Dik bir sekilde bir ycrles unlen herhangi bir seyi anlat

mak için bu sózcuk kul laruhr .

riki/ür, tikilmek.

tt kil ëdt (tegtledt).

tiknedi (I~giledi) /leng· Bir~y hafifçe h~rdadl.

tikner, tikllemek.

riklm

brr tihim Wrmeh: Birparça dürüm

t i ki~ , Or raklasa l-eslcnme.

nkisdr.

ol mangaWrmek tiki~di : 0, tentdUrümle fba~ka bir ~yle deolabilir ] cesreet

tiki~ur, Uki~mêh.

t ikis tr

ol manga rö» tiki~t i· 0 , tere giysiyi [ba~ka bir :;oeyide obbihr] dikmekte verom etti .

!iki~u.r , tilli~mek.

tiklind i.

y/gdÇtih1indi: Ao;'Jaç [ ba~ka bir seyde olabiur] di k~d i

tiklinur , UhIinmêli .

tikli sd i.

y/gaç tikliSdi: Agaç [baska bir $C}' de olabîltrl diksd i

tik1i~ur, tikli~mek .

ükme.

Ukme /lêng: Dikilm i~ herhangibir sev.

tikr ëdi

at ar)aq! tikredi: Abn toynaklan ta klrdadl.

aglan tikredi: Bebek emekledi.

tillrêr, tikrêmck

ukresdt .

atlaradaql tikrqdi: AtJann toynaklan teeroeo.
og/dn tih re~di : Bebekler erneaeo.

tikrqur , tikresmêk
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ukrerü

ti kretti.

olatm tihreui: 0 , abr'I IX bkrtJ sesi Çlkacak:biçimde~ .

ol ogllm ligretti - aym sozcagan gii bir degtsïk seslenrm (MO,~ini emedetn"].

tigretür, tigretmek.

tiktürdi.

olrön tikrurdi: O,~diJl"esi ierTTetti .

tiktiirtlr, tiktarmek.

tikü

blr tikuet Stdlrn et.

Kok-biçirni iki h·hdn (tikkii]ve hafifleulmisur: bu bakimdan dtger k ökreslenne

bcnzer [bkz. tiken madde sindeki eeklama -cnl.

tikûç. Fmnctlann ekmek nzertne sekiller yapmak için kullandrklan stvrt uçlu btr

araç.

uk ûl ëdl.

ol manga el tikil.ltdi:0 , baM IX~ et [ba$ka bil '!jq deo,",bilirl teldifetti .

ol~ghe ntng rikUlidi: O,beye~tolaraKbi'?€'Yverá . Bu kullarurn öncekt kullarurn

dan tû retilmisti r.

tikûlir, tihilltmeh.

tildi.

er yanndaq ti/di: Adam (deriden) tw~ kesti. Uzunlamasma kestlen herhangt bir

~yi anlatmak için hu sözcük kullaruur .

tiltr . tilmt k.

rildü rd i.

anibiçtk bile tildiirdi: Onu bçeae blçaklattl .

a/düni r. ti/dû.rmik.

ut ëdt .

ol cm riledi: 0 ,oouilI"acli.

ungri andag ti/td;:~ Hakböy1esteo.

ti/tr, riltmik,

nl ëk. lsrek (murdd).

tll esdi .

olmenigbir/entng tjle~: 0 , ka)1:lol.Ylbt~arama kcnJSlllda berWnleOOt~.

fi/t~ur, tilf~mtk .

rtlent.
ol ani tileni: 0, arre 0l'VJ ararnasn errretti .

tiletur, tiletmth.
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rir êdi

tilge .

blr tilg~ et: Bi' dilim et. Uzunlamasma kesilrr us herhangt bir ~y için bu soaeek ku\
lcmhr . Nitekim ~bir~ gibi Clan UZlrl ince toprak ceçes'na blr tilg~ y{r denir.

ttli Ok temre nt ûze rine sanlan smm.

ülim

bir riJim et: Blr d~im et. Uzunlamasma kestlmts ya da yanlnus herhangt bir ~yi an
latmak tctn bu sózcük kullaruur.

tilindi.

teri tilindi: oen~ yaplrnak Çil~ keslä.

filinûr, tilinmek

ril isd i.

ol manga yarmdaq tilisdi' 0, oeredefjyi ka~r Mlinde kesrnekte vero m ettr

tili~ur. tili~mtk .

rilkû . Tilki.

Bu aym zamanda krz çocuklan için kullamlan bir Iakapnr. Brr kadm dogurdugu

zaman ebeye ti/ku mû tltgdl azlt bon mû: TJci mi doglJ"du [burada tI:i kJz arIarnna gehr,

çûri<ûlozIa" çek ingen ama klJlTlaldrIarJ. yokse kirt rnu lk\rt e>glan çocul< ariamrna ge/ir, çCO:U

oglanlarcesurcot dtye sorarlar.

n lkûlendi.

er rilkul~ndi: Ad.Yn~ twti<i gibieoreece yaltaldandl.

lilkit!cnur. filkülenmth.

nh ürdi

er yarmdiiq tilturdi: Adam derirTJ kesimesili emretti. Bir den kaYI~ ya da benze rleri

gibi uzunlamasina kestlen herhan gt bir seyt anlatmak için bu sózcuk kullaruhr.

ti1wrar, rilWrmt'k.

tim . Agzma kadar serapla dolu olan sarap tu lum u.

flmçi: ~ap yapan veya seter kimse; meyhaneci. Bazen ~$iJrap tîJcc5{m anlatmak için

tim dentr: ancak ilk kullarnm Itlmçi) daha dogrudur. çûnkû -çi eki ts. ugras . Z'J

naai belirnr.

t in Yular.

tin .

ti n tizgin: Yular ve d1zgin.

ling.

er fing !lt rd! : Adam dik diJl"du.

rir èdi .

ol qapug !irt di: 0, k~ destekleyefek dikti . Herhangt bir seyi bir yere yaslaycrak ya
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tirëgu

da bir seyle destekleyerek dik turmayt anlarmak için bu sözcük kullamhr.

tirtr , tirimth.

ur ëg ü. Bir seyt desrekteyen herhangt bir seye, öm egtn brr sûtuna ya da benzerleri

ne verilen ad .

t ire ndi.

tristm tirendi:Adamç~kaçnjI. Herha ngi bir seyden imt ina etmeyt. cekm

meyi anlatm ak için bu sózcûk kullaruhr.

oltdmqa tiren,ti: 0 ,duvaro!l [baskabu rert de olabihrl yaslandl.

nrénûr, rirenmth.

nresdi.

olmenig bide tiresdi:0 , berWnle~.

Kap! iyice kapandigr zaman arkasma serge vurrnakta yardi mlasmayt anlatmak

için hu sózcu k kull amhr.

tiresu r, liresmth.

tt resdt

)'l/ql tuyagm tiresdi: ~an sUUsU çök kalabahk oIdugu i;il koynaKtan aIIIcondu jsU'û

toynal<tao e ngeUeodil·

iiresur , liresmth.

tirgiirdi.

ftngri ólug tirgCm1i:~ öIjyU diritti .

firglinlr. rirgunnih.

ti rig . Her hayvamn canh [diri] olaru.

tirildi.

óli.ig thildi:Omdiridi .

tirlur, rinlmik.

nrilgên.

bu erol edgu sëwm tin/gin:Bu,her~ Mbifcne~ocakoian adamdr".

t iriIÎg

qWdqlm tinng mi: KJJaIdêrrn çrin. Boylest bc rön sesler için kullamlan bit

yan srma .

yasm tiring çltûrdi: YayotngrdatlJ - bu. yay relimn cikartugi sesin yansimasrdrr.

tirsgëk. Dirsek [ónkol].

ti rsg ëk. GOzkapagunn kenannda çrkan sivilce.

üsedt.

legirmin tisidi: Degirmen ta,n'l~ biledi. Bu ifade de ik inci k tstm onadan

kaybolmus ve ilk kistm onu da anlanr bir hal alnus ur: nnekim legirmt n sözcü-
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t il i ~di

ga öegtrmentn tamamrm anlannak için kullamlau bir addtr, ancak bilenenl er

yalmzca degtrmen rasnun dtslendtr.

olorgaq ti~di: 0 ,oragn a.;mbied.

!j~ir, ci~lJlik.

ns ek . Iki yasmdaki koyu n.

nseldt.

orgdq lÎ~ldi: Orac)n aQZI oaero.
Itgirmtn l i~ldi: DegirmerJ ta$JlIl d:ileri~. Testererun disleri run bilenmesini an

latmak için de hu söecuk kullamhr.

tise1ur, tiselmi k.

nseut.
olorgdq Ii~!tî : O,oralJn~bilemlesini em"etti . Degtrmen tasmin dislertnin bilen

mesini anlatmak için de ayru sözcök kullaruhr.

tisitu r, liselmik .

ti ~i. Herh angt bir seytn distst.

tts lëdt (nslädr).

olcru tî~idi : O,onud$led~I5I"dIJ . Aym zamanda &o,Clf'U'l dl$nevudu~ dernek için

yine hu sözcuk kull:mhr.

ti~ltr, lisltmtk (u~ldr , fl slamdq).

üs lendt.

ogldn l i~lendi : se oee es çlkartb

orgdq fj~eruli: Orëlgn êl9ZJ bieod.

ti~lenur, fj~lenmik.

lit ig. KiL

ti tig.

bd~ litig tilli: Yafa aoyIa ronIdaO .

Bu [cumle yaplslj pekisurme amactyla kullamhr. Bunun baska öm eklen de
vardir,

ol erig urug urdl: a , eoerra sertçevurdu.

01qaçlg qaçdl: 0 , anes naceerreoenkaçtJ.

ti ltr . Disi deve.

titisdi .

olmanga yung tili~di ' 0 , eQfmeden ónce yûnû taraldayarak temizleme de bana çero m etti.

Bu iste rekabet ctmeyt anlaun ak için de aym s özc ük kullarnhr lki kisinin bir

birle rinin giysilerini yrrtmast da hu s ózcûklc anlanh r .

titi$Ur, tilismth.
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riti z

Su atasózund e d e gecer,

sók$up ut?ur, otra Mn lid$tir: Bibilet iloe KUfreder\ef ve k,wga~, draJannda !<dM <]ysi )"tir.

Bu atasózû , tnsa nla ra, b irbt rlenne sóvmekren kaçmmalanm ogutlemek içtn kul

lamh r.

titiz.

titÎz Ileng: reo OCI oIarl hert\arogibir~; ómegin hdlileyaoeeereerbir?'?'J.

tit izlik. Acthk; upkr halilenin tadr gibi.

rit resd t .

ki~i tumllgdm titre~di: ~soguctan~. Yerinden hareket eden brr seyt anlatmak

için de hu s ózcük kullar uur .

titre~ur, litre~mek .

Ilz. Di z.

t izd i.

01. yinçl1 tizdi: 0, ro oeo

01 söztizdi:0, söecöaet bif arayageti'd!art eoe azdil.

lizer, tizmtk.

ti zig. Srra; sar.

lizig I{rek:Bi"sre kavak; blr tizigyinçü:Bi"dizioo.

tizild i.

yinçû tizildi: loeier(ya da dizeler) ázid:.

Kendi kendme ve kendi kendini dûzelten, snaya koyan herhangt bir ~eyi

an larmak için de hu söz cuk ku llamhr -hem geçisli hem de gectsstz olabi lir [hem

edilgen hem de erken] .

tiv /ur, tizilmek

rlzild ûrûk . Ayakkabmm ucuna konan bakrr pullar.

uztlg ën.

bu neng ol brrb/rke tizilgtn :Bu,herz<rnanPNÇa pYÇaSlraya konan bir~.

u zim.

brr tmmyinçil: EW" dizi00.

tiz indi.

urdgulyinçllsin tizindi: KOOln ildsni end.

lizinûr, tizinmeh.

t iz i~di .

olmengig bide yinçû tizi~: 0, beflirnIe 00 (ya <ia dize) oerreete veose. Bu konuda yar

dun lasmayi anlarma k için de hu sozcuk kullamhr.

lizisur, tizi~mtk .
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Köpe9mi doyurmaa[OflUdo'y\Jracak eeoerav eb saglayamadl!

[Orl.i çok fazla k~OJQu içi'IJ atun bir deri bi' kemik kaIdI

todgurd r

ti zl éd i (uzl äd r) .

bugra eng /izlt di: (GlseI ola"ak lazr,;an) deve-aygT adalTlln lizerire az çöktü ve onu bö~e

ezo. Bir sey üzertn l d iz çöken ve onu ezen bir tnsam anlatma k için de bu söec ök

kullaruhr .

tizlt r, ti:::ltmtk(llzlar, tlzJamaq).

nalettl.

oIt ;z!e1ti ningni:0, bi'~ àZIe ezilmesini ereetn .

rizlerur, rizlelmtk.

rialtndi .

y inçil tizlindi: Inciler Ibaska bir ~y de OJJbllir) dizild't.

lizJinur, !iz/inmtk.

rizme . Salvan n ya da iç donunun ucku rlugu. Buna benzeyen seyler. öm egtn torba

nm agzl da bu sózcûkle anlauhr. Nitek im torba ega da uçkurluk grbt yapihr ve

daha soma baglarnek için bir ip geçirilir.

to . rdbine [kepek ununun SÜt ve balla kansunlnmsiyla yapilan bir bulamaç ] gibi

ptsntlen btr un a verilen ad ; bu, haslarmns bugdaym ûzerine d ökülûr vc maya

Ianm aya buakihr . daha soma içilir - i:;ba' lveztn gereknrdlgi tctn sözca ge bir

yazaç ekleyerek ya da yazacl egerek uzatmak] söz konusudur.

todundr.

er rodundc Adam tatmin olrmrs ldoymu~l gibi göründü. Kendi kendim ratmin etmesini

artlatmak için de bu sözcü k kullamlar.

tednûr, todunmaq.

tö<j. Toy kusu.

tö<j

tód monçuq:Mis!< ve ItJrka r~lTlInclan yaplan, cariyelerinta~1 tcocuaer .

tod gurdr.

ol mrni lodgurdl:0 , beni do)u'dJ.

ICHlgurur . t04gurmdq.

Su atasözünde de geçer,

ewlig todgursa hOZi, yo1qa bolur: I;.v sahb m5afm kéJT'n doyurdU9u zaman, rrisafiIin gózü

)'OIda o1ur [gitrnek isteyec.eH:i1. Bu atasöea. venlen bir nya feuen soma gitmek için

ev sahibinden iztn isreyen bh kimse için sóylenir. Su donlakte de kullamhr,

(A\o1a1'lll'lllda 1o..Iand9 Myvarwn - kópe9ini ve abri- öocc verOl), ancak hiçbi'~ avlayama

yanbir avcJ>'1 anlabyor)

lodgunnadl mmm
turgurgallr allmm



todgu rdi

surdi menigqulumlll

qdZ taqr qorddy'ml

todgurdr .

olmeni bu 1~lm todgurdl:0. beA bIJ~en t:*brdl.

tódn.
menig qar," t{}(ju: Midem doIdu.

tö;JJr/Iö;Jur - iki degtstk sesleum. f6dmdq.

todurdum.

men am todurdum: Ben, onu ocwoom. Kök-biçimi Iodgurdum'dur.

toJrur men, fol)urmaq.

tod urg än

bu er ti açlg toaurgan: Bu, her zerreo a:;L:n doyuran bi" ItdamdlT. Kök-biçimi lodgur

gan 'dl r.

t êg . Atlann toynaklanrun yere vurmasiyla kalka n toz .

t ögd r.

tóg tógdl: Tozyûkseldi

tögdr, tägmdq.

Su dortlukte de kullatulir,

agd/ q1zJl barraq (MUsIUmIsn llSkenemn <J'"asnda) krZ1 seocee yUkseIdi

tógdJ qara topräq KiYa toprak toza kesti

yçt$li helip ogrdq Ogräk (attml bee yeti;;ti

roq~lp alll tl k~çtim iz t-Iepbirlikte ûzefimi:ze ÇIA.YldII<Jr ve biz~Ik vem-.ekte) gedti<

tcgr ädr.

et togrddl: [ ti (T u tm áç ya oe~ bir~yiçin) ~aO

rogrdr, togrdmdq.

rograldr

ct rograld/: Et [baska blr ~y de olalnlu] oograndllparçalano; kesiá'].

togra/u r. togra/mdq

tón IIirdtn tograld/: ~ kI"nedeniyle line Iime oIdu. Bacakta olusan yan kfan ya da

herhangt bir dokunmus rnalzemede olusan delikleri anla tmak için de bu soaeek

ku llamhr.

togralrir,lOgralmäq.

togrand r.

olozi"ngeet togramil: 0, keodisi içil et lbaskabir~ de ol:oblhrl~ gibi górUndû.

IOgra nur, togranmdq.
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tolgädi

togr äq. Bir sögüt cinsi.

tograsdr.

01 manga ct logra$dl: 0, bene et doqrernekte yerorn e tti.

logra$Ur, togra$mdq.

tograsdi .

ton klrdin rogra~dl: Giysj kir nedeniyle lirne arre orou. Yrm lmamn ya da parçalanmanm

eöz konusu oldugu herhangt bir seyi anlatmak için bu sözcûk kullamhr.

togra$ür, togra~maq.

togratu.

0/ angar cl tograttl: 0, e re etin doÇjranmaslllI emretti. Bu yalruzca yenilebilir seyler

s óz konusu oldugunda kullamhr.

rogratür,Iogratmàq,

tognl. Yiruci bir kus . Bin tane kaz öldürür, ama yalmzca bir tancsini yer. "Bir er

kek adt ~ olarak togn l buradan hareketle kullarulir.

tognl. Bagnsaga et ve baharann doldurulmasryla yaptlan sucuk (Kençëk lehcesi) .

togru . Btçak agzmm bitimindeki uzanu . Bu, kihç, biçak, hançer gibi seylenn kes

kin parçalanmn kabzayla birlesmesini saglayan ince demirdir.

togrusdr.

01 menig bile yolqa togru~dl: 0, benimle kestirme leri kunanmakve d«Jrudan bir yere ula~mak

konusunda boy öiÇÜ$ÛI .

togurdr .

ol manga togurd/: 0, yolu takipetmeyi blraktl ve eceeve terurn varurne qeldi.

Bir seye dogru körlemesine y ónelen herhangi birini artlarmak için bu sözcuk

kul lamhr.

togrur, tagurmilq - re'de (t), i~ba ' [vczin gerekurdigt için söeccge bir yazaç

eklcycrek ya da yazacl egerek uzatmak] söz konusudur.

tolarsuq . Topuk: bu sózcûk genelltkle hayvanlann topugunu artlatmak için

kullamhr.

toldr ädi .

boy ta/dradl: Haik her yare daglIdi.

toldrar, to/dramaq (Ogua lchccst).

tolgädi .

qrz yinçu talgtidr: Kil.(inci ya da teska bir malzemeden yapllma) küpeteco.

0/yilngta/gtiJl: 0 , yün cresr oceo.
amgqemr ta/gadl: Onun (kenhve sencn ishal yadabaskebir ~ey nedeniyle) een at;jndl.

tolgtir, talgamaq.
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lolgag

tolg äg. Kadm ka pest.

yinÇÛ 1olg<lg: 100 kûpe.

to lgäg. Sikuur . emgek tolgdg denir; k ók-an larm "kanhve sanaIr ishaI ve kano agns. ~d lr.

amgqarm talgdr: I«W ishàlin ao)!1Sl miOeSini tuttu.

tolgandr .

er ulmd, to/gand,: Adam aQ'ldan lavrandl.

erlb tolgrmdl: Adam J(anIIve sanoh ishale yakalcfló.

olbzinge)lUng tolgandl: 0 kendisi çn yiTiJ çieIer reeoe dokUÓJ.

talganur, tolganmaq.

totgardr .

hónglum ta/gard/: Kötü yiyecelder verrekten midem bu1andl, nereöevse «eeceecm.

colgant r, tolgarmdq.

tolgasdr .

ol menig bidt: yûng lolg(1$dl: 0 , Yun dolama konusunda befMmle y~. Herhangt bir seyi

bukmcyi. dolama yr anlatmak, aym zamanda midenin agndtguu belirtmek için

bu sözcuk ku llamhr.

tolga~ûr, 101ga~m(Îq .

tob . Gokte n yagan do lu.

tolqüq . Sismts tulum .

toquqlandr .

IOquqlandl nl"g:Nesne seeotWmu gibi~.

tolquq1anûr, tolquqlanrndq.

toltu rdr.

olayaq tolturd/:0 , kabl [~k.1 bir ~yi de olabilirl doIdurdu.

tclturur, tolrurmdq.

tolu.

tolu jJif ():ju kap. Neredeyse tasacak biçimde dolu olan herhangi bir seyi anlat

mak için bu sózcu k kullamhr

tolun .

wlu" dy : DoIunay.

toIWIL Gelin çadm. Kadmla r için kurulur: susla kunraslar ve ipek ten yaprlnnsnr .

toma.

toma buxsnn: Fçda w..nan dan bifdSQ(l en öste çlkan, k6pûren losm.

lomrum

tomrum Ylgaç: l(~ bi'" odun pi.YÇ3SI [tolTll'tlkJ - örnegm ayakkabrcilann kullandigi

kahp ya Ja benzerlen .
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torigdr

tomrusdi.
01menigbirleYlgaç tomru~d l: 0 , eçac tepsi gibi yuvar1ak kesrnekte [to rnruk vaprrekte] be 

nimle ya~.

tom ru~iir, tcmrusmdq.

tomurdr.

erburnr tomurdl: Adamm bumu keneer.

tom urdr

erYlgaç tomurdl :Adam, (direk ve da t omruk yapmak lçin)eçec yuverlek bir biçimde kesti.

tomurur, tomurmaq.

tomurgän .

bu ogul ol bnrm tomurgan: Bu oglan çocugunun burnu her zemen kene-,

t ön. Giysi.

tonatu.

ol meni tonaal: 0 , bana (kendisininbir hediye ciarek lIe rdigi) giysiyi giydir<.1i.

tonatiir, tonatmaq. K ókû ton ldtl: 0, on a giysi qónoe rcl'dir .

tong . bkz. lalÎg long.

tong.
tong neng: k;:i 00$ olmayan hertlangi bir sey. Nitckim "hureotu'na tong qamlf Çi 00$

o lmayan karras denir.

tong. Donmus olan herhangi bir scy.

tong ct: 50g uktan donmus een et. Baska seyler için de kullaruhr .

torîga . Knplan. Bu, fili katleden hayvand rr. Söz konusu olan kullamm sözcugün

kök-anlarmdir; buna karsin s özcük Turklcr arasmda korunmustur ve anlarm var

hgnu sürdurur [burada Arapee ifadenin okunmasmdaki farklar neden tyle ik i

anlam çrkmaktadtr: b ir yorum, Käsgarh'nm. "sözcük kadim olmasma ragmen

TurkIer (bir unvan olarak) bunu hálä muhafaza eder" dedtgtdtr: daha tyt b rr yorum

ise , Käsgarh'nm, "s özcük kókendc 'kaplan' anlamma gelse de Hak/cr bu anlarru

unutmusve sözcügüyalmzca (blr unvan olarak) muhafaza ermtsnr" dedtgtdir -cnl. Bu

sözcûk genelliklc unvan olarak kullamhr: tonga xdn , tonga tçgln ve benzerleri

Türklcrin sef o lan Afrasiyab Han'm unvam tonga alp er: kaplan gibi güçlü bir savaKI;

bir aoarn'dir.

torig älädr .

er tongaladl: Adam kahramanca bir i'i yaptJ.

tonga/ar, tongalamaq

tongdl.

saw tongdl: su [baska bir seyde olabillr] oorcu.
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er lOngdI: Adam donatak.ó/dj.

tongar, tongmaq.

ton-giladl.

neng tong f!lkfl: ~Ir bir nesne - yere dü;;erlbil"ocee- bö'yiesi bir sesçlkartb.

tongildr, fongîldmaq.

to égra. v ucut kin.

to ngu: . Domuz.

torigua . Turk takviminin oniki yilmdan btn.
t öp. Top. topul söac ügün ün krsalnlrms biçimidir.

topr q. Çevgen oyununda degnekle vurulan top .

toprq .

toplq sûnÎûh:Topuk:kemiQi.

toplu . Mezar. Birine lariet okumak için topluqa tol: meZ3'TI serW"»e doIsl.v"l !mezara girJ

denir .

toplundt .

lamtoplundl:Owêl"1~1u. bir~ de olabilu]delndi .

lop/unur, toplunmàq.

toplûq. Topraktakt catlaklar. yan klar.

toprädr.

ot topràdl:Bitki kuru dallarveseptenoeret kaidl.

torrar, toprdmaq.

topr äq. Toprak ya da dünya.

toprasdr

yçr qU11lp topra$dl : (Hem yoksunlugu nedeniyle)toprak kurudu ve rereoeçse iizemden tol

këAacak durumageIdi .

topra~ur , topra~màq .

toprem.

qoy mug topraltl:Koyunlartcceste hiçot kalmayacakbiÇimde bütün bitki 6ftûsUnU yeóler ve

sonunda tol )U:seW oklJ.

topratur, fopralmdq.

topuldr.

olUI fopu/dl: 0, det* deIdi .

errömn topuldl :Adam giysisJniçlkartb (Ogua lehçesi).

top/ur, topulmàq.

rop ulgä n .

!Wk IOpulgdn: 0agkr1angleJ. Bu, tüylen nde çelik oldugu vc böylece dag, zirvelerini
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delerek dtger tarafa geçti&i nvayet edilen bir kusa veulen addu. Bu kcsun hikä

yest bana , bazr lütuflanndan dolayi kendisine minneuar old ugum biri tarafmdan

anlauldr.

topulgän.

bu er 01 çerig topulgdn: Bu, (dü~manm) sevessafléJ"n de len !parçalayanl br eoemor . Bunun

k ök-anlanu. trmur topuldr :0 , demiri güç harcayarakdeldi ifadesindeki kullarnmdrr.

ropulg äq Saz; batak hk otu.

topulg áq Kann ve bagrrsak bölgesindeki agn lkulun ç).

topen . MLSIf seplanndakr yumru (Uç lebces ü.

to punlug .

topunluglang:Yumrulan oIan mlSll" sap .

to pu rgän .

lopurgan yçr : üeeooe yUründUgU zaman toao kalkttQ~ Çlplak tcoee.

topua.

topuz )'Uk: Binîc:ir*t iJzefne r.Y'latÇaotu"~ # (ya ce semer).

toq .

loq kist lyice doym~ ecem.

toq.

IOq er: Türklf'r gibi, OO:;.Jnln tepesJnde seç otrreçan kimse.

toq yJlql: l30yruzsuz bi"ha).-van.

toq toq

!oq roq t.!ti: 1Cat! bW $eY, bi' tesooesa bi' tese~ ben2eyeo bi"" sesçeeta.

er kiSi birle toq coq boldl: Adam ie kadntartl$blar.

toqaç. Yassiekmek [pide]. Bu sozcuk toq er: iyice~OOam [burada , órnekler ara

smda bir uyumsuzluk söa konusu: loq / 'deki soa er ömegiyle kansnrmaym: bu,

an1am olarak . toq" e ihskin bir ómek] ifadesinden t ürenlrntsnr: çünkü ekmek

btr adarm tamamen doyuru r.

toqldr.

ol qapug toqfd/:0, kaprya "lJfdu (çaldll.

ol qulm toqidl:0, ~VIIdu - Ogue lebeest. Türk/a bu anlami vennek için iki

sozcuga bir arada kullamr VI' ladl roqrdl derler.

remurçi qll!Ç toqrdl: Demird, kihç (yada blÇakyada tereer bir ~ey) dövdu.

er Mz toqrdl: Adam pa lTllJ::lu I<ufna$ lba~ka bir ~y de olabihr] dokudu.

am sUw toqtd/:AkNl suonu bOgciJve sUrUIdeyip götirdU.

ani yçl wqrdl: Adam cFlça'Ptl.

!Dqir. coqimdq.
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toqll àdr

toqtlädi .

toqfladl neng: Ket, bir nesre, sert bir~yin üzeroe duserek - bir setere çerpen bir kalasan ya oe

benzerlennin durumunda o ldUQu gibi- sesçkertt. ,

toqflar ,lOqflamaq.

toqrldr.

er roq l1dJ: Adama dayak ëbldr(Oguz lehçesi) .

bilz toqlldl: eernes [ba$ka blr $Cl' de olabilir} dokundu

ql1Jç toqlldJ: Klllç (ya oe blÇak) OOvuldu.

toql1ur, toql1maq.

toqlmaq . Tokmak; çirptcilarm kulland igi tokmak.

toqmdr . .

er tamqa wqmdr: Adam duvara çerpn .

er toqmdl: Adam dayekyedi (Oguz lehçesi).

qrhç toqmdl: Klllç dövüldO.

toqum toqmdl: 0, kendisi için beyven kesti.

toqmur, toqmmaq.

toqr s . Saves (harb). Su dortlukte de kullaruhr,

toqr$ içreun;;tJm

ulugbideqan;;tlm

töguz armyan;;tJm

aydrmamdl al utd r

Savesinen yogun olduGu anda vurusturn

8üyük bir yiGitJekavgaya tutustam

A1nl beyaz lekeli abmln üzerinde oounlayal1?tJm

(Sonra bir ok eteree onuvurdum) ve dedim ki: "AI bunu Utar [bu

bir aderr un adldlrj

(0) tüm kudretiy le sava~tJ

Boy birbinniça<;jlro

(Yava~ yava~) kavgaya t utusmeve yakla~bla r

Bize ka~ topIarldllar ve intikam almak istiyorlar ,

•

toqts . Bir ad

tcqrsu

bçgler IOql$tl: 8eyler [ba~ka birileri Je olabilir] sevesn .

toql;;il r , toqJ$maq.

Su dórtlûkte de kullamhr,

(Siradem anlabyar)

kuçi tengi toqr$tl

ogu5 qönum oq!$tl

çerig tapayaq!;;tl

bizke keUp Öç orër

toquu
ol aflig boynlll tOql1tl : 0 , onun boynunu vurdurdu.

toql tilr, IOq ltmaq.
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torqu

toqun.

ol bOz toqlttl: 0, kUrTl<l? dokuttlJ.

ol qlhç tOqlttl: 0, klliç(ya da blçak)dÖvdurdü.

toqltur, toqltmdq.

olqapug tOqJttl: 0, kerx çaldlrdl [kaPfYI vurdurdu].

toqh . Alti ayltk koyun.

toqluq. Tokluk.

toqlu q. lnsarun kelltgt; hayvamn boynuzsuz olmast.

toq s ön . "Doksan" saYLSI. Koku toqüzon: oceuz tere on'dur. lki s özcûk btrleserek lek

sözcuk haline gelmtsür.

toqu. Kemer tokasr .

tc qülàdt .

er qad/~ toquladl: Adam kaYJ$d bir halke tekn .

toquldr, toquldmàq .

to qum. Kesilecek hayvan - bu sózcûk genellikle atlar için kullamlrr.

toqurqa KOp ya de ibrik gibi seylerin üzerindeki musluk.

toqurqa. Kd~gar'm yaylalanndaki bir yerin adt.

toqusgän .

oler 01 yawldq toqu~gan: 0, sevasrnea seven kevçec ve ófkeli bir eoemor .

tor. Km;ya da bahk avlamakta kullamlan kapan ya da ag - i~ba' [veztn gercktirdigi

için sözcuge bir yazaç ekleyerek ya da yazaCl egerek uzatmak] söz konusudur.

tortga. Tarlakusu.

torpi . Henaz bir yasma gelmernis buaagi.

torplädr.

er torpladl nêngni: Adam bir seyhakkmda sordu sorusturdu.

torplar, torplamaq.

~ torpun [?1. Arasnrma , sorusturma: tahmin etme.

amg ewin torpmla (?): Onun evininrereoe olduqcmu erestr.

~' torpun landr.

er torpunlandl: Adam bir meseleyi scrusturou.

torpunlanur, torpunlanmaq.

torqu. lpek.

Su atasözunde de geçer.

tawgäç xänmgtorqusl telim tenglemer;/ip biçmds: en Hakanrrun ipeÇji çoktur, ercek (kurnas

yapmak lçin) kesmeden ónce (0 bile) ölçer. Bu atasózû, b irine, israftan kaçmmasmr ve

ölçûlü olmasim ögmlemek için kullamhr.
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.'-c:

torug

te ru g Atlan tammlamak için kullamlan bir sözcuk [kök-anlarm olarak dom rengi

ni anlaur: an lam gentslem estyle "ar" an lammd a kullamhr -çn] .

buoglamg brr torugqa a/dim: Su kóleyi bir at~1t9 setn elcen, Kaplam [bir kavramm

kapsamma giren ögelen n tûmû -çn] söz konusu oldugu için develed ya da si

&irlan anlatrnak için de bu sózcük kullam labi lir.

corug al : Doruat.

lorum . Yeni dogmus deve . Disisme. ~ terurn de nir - j~ ' [veztn gereknrdrgi için

sozcöge bir yazaçekleyerek ya da yazaCi egerek uzatmak] söz konusud ur.

torumlug.

torumltlg er:Yeni do9lTl1.1$ bil" oevese seoo claneoem.'

tos l OS . Yumusak bir seye , öm egm kumasa ya da keçeye vu rulurken erken sesin

yans unasr.

tos tos urd,: Böy1esibir sesçlkacak biçirndevurdu

t ös t ös .

cm tos tOs tI rd,: 0, onagy.;ïeml:'l özerooeo hiZll hIzIl vurW.

tos un. Henüz brntlmemts tay.

to sgurdr .

olewintawar birle~gurdl : 0, evn~ doIdurdu. Kû pu. su ya da beneer bit seyle

doldurmayi anlatmak için de bu sözc ök kuUamhr.

l~gurur , to~gu.rmaq .

t öy. Ordunun konakladigr. çad tr kurdugu yer; ordu kara rgälu: ordugah.

xàn lÖY: Hakalllnçeor kurdugu yer; karargáh. Oguzlar bu sözcugü bilmezler.

t öy .

toycc: jeç OIarakkullanllan birot.

löy . Kap kacak yapmakta kullam lan kil,

toy ni,:Çömlek.

töy. Toy kusu . Bu. lehçelertndekt zt'/'j (4 - dh) ye'ye (y) d önûs turme kurah uyannca

Çigil tehcestndek t zel'li (4 - dh) btctmt [10.;1 1. t öy olarak kullanan ha lklann

yapugi b ir degtstk sesleumdtr.

toydi (10411).

qann roydz: Kam doydu. Kök-b içimi tO{lU'dH [tödu ] - daha önce belintigimiz gibi

zel (4 - dh), ye'ye (y) d önüsmesr ür; bu , gundelik kullemma annr.

lOydr, loym äq.

toym . Käfirlerm d in buyugu . Bu, bizde ki Glim ya da mit.fti gibid ir. Her zama n putla

nn yarunda bulunur V I,' káfirlenn kitaplartm okur, bos. itikatlar anlaur - onun

sapkuiligmd an kaçarak Cenab-t Hakk'a sigmmz.
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t ögüalük

Suarasozundc de geçer,

bi, toym~ agrisa, qamug lOym ba$! agnmdS:(MU!'.IlmirI olmayM) bi" dil~ oes

<qJSa, bliti.n (MU!'.IlmirI oImayan) dil b\iy\)defilfl~~. Bu atasözu. bell i bh re

denden dola)'l,dostlanmn yanmda bir seyt yernekren kacman birinin birakugi

yiyecegi yemek tem söz konusu dostlann baska birini daver ermesmi artlatmak

tem kulla mhr.

" 101. Toz - iWa' [veztn gereku rdig i için soec üge brr yazaç eklcyerek ya da yazacl

cgerek uzatmnk] s öz konusudur.

töa . Yaylann errafma sanlan. bus kabuguyla yapilnns kayis.
t örard r.

IÖZ tOza,dJ: TOlYÛkseldi.

löZdrur,lö::armdq.

.. icegsrdr .

y~r lozglrdl: Top-ak, üzeoooen tol kalkacakÖJruma geldi fçok ku"udUJ.

tozgmir, lozgJrmdq.

~ roangän.

bu at 01 tdim topn1q rozrrgan: Bu,genelikleçok tozksldnen bir atte.

, tontn.

ol wprdq tOZIUi : 0, toz kaldlrdl jtopraç, tozeboQdIJJ.
tOZlIil'r, toZllmdq.

t ègdi

er tûz ràgdi: Adam tuzu [~ blr ~yi de olabilirl ezeee ógJttU.

toger, t6gmek.
1. t ögn ëd i.

ol ba~m tögnldi:0 , yarasllli dagladi .- - -tOgnir, tognlm l k.

tógun. Daglamak: yakarak iEret koymak.

t ögu.~di.

olmenig bir/etû::t~: 0 , tuzu~ bil'~i de: olabshr] Q9Ut:me sooe benime y~. Bu

~te yardrmlasmayr anlatmak içm de bu sözcûk kulla mh r.

tógil~u r, tögii~mlk.

t ögüz.

lögaz at: A1nlnda bevez bir leke bulunan at.

t ögüal ük. Almnda beyaz bir leke bu lunan at. Su atasozu nde de geçer,

at tógtiz/uhi dy bolmd.s: Am a100da1d beyez leke ll'yWl )'efini tutmaz. Bu atasözu , daba 00

yük bir seyin yerine geçmest için kûçuk bir $ey Isreyen kimse için kullamhr.
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t ókdi

t ökdi.

ag/àn snw tökdi:Oglansuoöstü. Su atasozïmde de geçer,

og/"n suw toktr u/ug ydm smur: <J9lan çocuQu yere su dóker, yi3$ll eoem (bu sooe kayp

d~ek) bacac)n kJrilf . Bu atasözü genç biIinin yep ugi. ancak sonuçlanna yash bi

rinin katland igi bir hatayt anlarmak için ku llaruhr.

t öklesdl

!okle~di ning: Bi"~ dök(j(jü, aIct:l .

tOkle~ür, tókle~mek .

t ökl ünd i.

sew tóhlûndi: Su dóküdü.

töhlûnûr,lökIûnmek.

t ök t ürdl .

ol saw Whtürdi:0, suyu n lbaska bir seymde olabilir] dölQjlmesi'1i errretti

Whtürür, tókWrmek.

töküklüg.

toktihlug tang:~buQdayyada~ bi"~.

t ökuldi.

saw töhaldi: Su dó kûldû. Tanelerden, ufak btlesenlerden olusan ve d ökulebüen

bu gday ve un gibi scylertn dökulmesin i anlatmak için de bu s özcük kullamh r.

Wkülur , Wkü /mik - Bu eylem hem gecish hem de geçlss izd ir (hem edilgen . hem

de etken] .

tökusdi.

ol manga tang lóhû~i: 0, (tlilfmiInI dêMnek için) bugdayl (kûmeler halinde) dókmekte bam

yardlm etti. Bu Isre rekabet etmeyi anlatmak için de bu söecü ge basvurulur. 5uyu

errafa saçi lacak biçimde d ókmeyi artlatmak için de bu sözc ük kullamhr.

töhusür, töku~mtk.

to l. Yavrulama mevsimi (Oguz lehcesn. '"Yavru-ya da tb! de nir - imale [ikt ses

arasmdan, asrl seslere dahil ed ilemeyecek bir ses eikartmal söz konusudur.
t öl êdi .

qoy töledi: ~ kcyun yavrvladl (Oguz lehçesi).

tOUr, wiemen.

t ölek. Sessie. rabat , sakin. Su atasóz ûnde de geçer,

aç {wek toq tólrh: At; (yefrek:içi"I)~, tol<saIr::in oU [yemell: geç kaWsII si lile... ez1 (Oguz

Iehçesi).

röleut .

olqdy töletti: 0, ~ koyuna yavrular1<en yeromc oldu (Ogue leh çesi) . Kok-anlami "kl~lk
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törçitt i

tüylerin oökûmesf'di r [tala U - tûlëdt] .

föletur, Wletmek

r öndl.

olewinge tondi: 0, evine dön dü.

tonër , tonmêh (Oguz lehçesi).

tóngderdi.

ol aydq tongderdi: 0, kebr lbaskablr ~yi de olabûrr] döndürdü [tersçevir;:Jij.

töngderilr, tiingdermek .

töngiu i.

erba~m tóngitt i: Adam ba~lnI egdi

töngitt1r , tóngitmek.

t örigre .

er töngre tü~ti: Adam yUrüstü ocstö.
töIÎgü~di .

er tóngil~di: Adam ba~lnl eqo.

töngü~ur, tongil~mêk.

törigürti.

erba~m töngütti: Adam [baska biri de olabilir] besmreqdl.

töngütur , töngiltmêk.

top. Arpa unuyla kensnnhp yogrularak hamur haline gcunlen ve keçeden yapilrms

bir beze sanlarak mayalanmas r için steak bir yere brrakilau heslaumis bugdey.

Daha soma bu kansim yenir.

tö pü . Bir dagm zirvesi; nitekim tdg töpusi denir.

t öp û . lnsamn basmin tepesi.

t öpûlëdt.

01 j agrru töpulcdi: 0, dü~manln besmm tecesoe vurdu {d û~manlnl teceeoq.

töpulër , töpil1êmck .
to r . Evin lsaygr duyulan kimselere ayn lnus] en önernli yeri - i~mdm [bir yazaem

esrl sesçil imini vurgul ama] söz konusudur.

torke keç: Evinoexósesoe geç.

t örçldt.

er l~ törçldi: Adam i~ besledr.

torçlr , törçlmek.

t örçi tt i .

01 angar i~ törçitti: 0 , onu ~e te setn .

tórçitur , törçitmek.
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t öre

t öre . Evin en önemli yeti ve itibar edtle n kirnselere sunu lan otu ragl [sedir] _ te'nin

(I) okunusunda i~mam [bit yaaacm asrl sesctl imini vurgu1ama) söz konusudur.

tor~ yoqlddl: 0, evoe sedire oturdu. lor de denir.

t örk ün. Boyu n toplanma yen: anne-baba evt.

qîz lorkunhe he/di: KJz baba ewe geIdi. Su d örtlûkte de ku llamhr,

(Yabáqu eevrrwe k~ sav~ içioHlIkan'a sesIef1iyor)

helse apang tane nim ceeeeger Hakan'lm

eti1gemcl tçrginim Zenginligim yitip gitmez

yadJimagay törkünim Boyumun evleri harabeye dönmez

amdl çerig çergq ur $imdisav~ safbJ diziiyo( o bize~n!)

t örkûnlendt .

olbu ewni tórk imleJUli: 0, bu evi kend t'OOM evIerinden bri sayà ve içllde kooakIadI.

tOrkûnlenûr, tórkunlenmth.

t örpidi .

erYlgdÇtorpldi: Adam ecec l~ka bir scyi <koIabilirl yonttu, rendeled.

tórplr, tórpfmik.

lörpig. Keser ya da IÓrpÜ lege]. Buna tórpigu de denir.

t örpigu. Agacin puruzlenm gidenneye yarayan keser.

t örpisdi .

olmenig birlt y'gQç tórpiStfi: 0 , aQaOO pû'ûzIem giderme sooe ceoe y~rdlm etti . Bu tste

yansmayi anlatmak için de aym sözcuk kullamhr

tórpi~ u.r , tórpi$rnêk.

t örp ttu .

ol müngü.;:: törpitti: 0, boynuzu lbaska bil'~yi de olabihr] törpUletti ,

lörpit lir , tórpitrnëk.

törpü ldi.

Ylgdç tt'lrpilldi: AQaç eesene yontuldlJ.

torpûlûr, tórpillmt k.

t ön .

tortyarmdq: Dört para. Benzer bir sekilde "dö n" tane olan her seyi anlarmak için

hu söecu k kul lamhr. Bunu vev'la (0 - ou), tórt biçirninde ku llanmak daha dogru

hir sö yle yisnr.

lörtgil

lórtgil ew: xere biçiliiildeki ev . Kare biçtmindeki herha ngt brr ~yi anlatmak için bu
sözc ük kullamh r.

t ört ûnç. Dórduncû .
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t örü. T öre: gelenek. Su atasözünde de geçer,

(1 qahr tórü qalmäs: Olketerk edilir,arretóreterk edilmez:. Bu atasözü, atalann törelert
ne bagh kalmayt ögütlemek için kullamhr.

tö rüd i.

yalnguq tón1di: Adem«Jlu yeretso. Bu geçissiz bi r eylemdir ve huliqa ("0 yarabldn

anlamma gelir .

törûr, tän1mek.

t örütrt .

tengri yalnguq tOruW: Ceneb-r Hak, Äderr a(ve diger rnahluklan) veretn.

tärfilur, tOrntmen. Oguz lehcestnde törürtt , "bir seyi yer1i yerine koymak ya da bir iii
doqru bir biçimdeicra etmek" anlamma geltr. Su dortlukte de kullamhr,

tengri ajuntörntti Tam dünya)'l ve alemi yarate

çlgn ediz tezginur celek durmeden oöner

yulduzlan çerge~ip YIláZlar Sira sradizilir

tün kün äze yörgenur Ve geee güne (gun ge eeye) çevnlir

~ Cógüs kermgt .

'," tösë di.

tö~~k tó;;êdi: Dósek oöseo!yaydij.

rös ër. tó;;êmek

i1 t ösek. Dösek.

-r t~@ (t ösekhg).
tö~eklik barçm: Dósek yapmaktakullanllan kurnes. Buna -yaru döscgc- sahip olan kim

seyt artlatmak için sozccgün ntrestmlt hefli (mee kef - g) biçimi kullamlrr ho

~eklig] .

'lt.'" t öseld l.

tó;;ek tö~e1di: t ösee d~endi !yaYlld lj.

tö;;e1fir, tö~e1mek.

tösend i.

01 bzinge tö;;êk tö;;endi: 0, kenoisine~k dósemeIyaymaj isini astöre aid!.

tó;;ên(ir, tO~enmêk.

'ot" tösetü.

01 tO~ek tó$ctti: 0, oösee dósetti !yaydlrdlj.

tö$êtl1r, tÖ$ctmêk.

~ t ösletn

01 cm tO;; letti: 0, onun gögsOne [dósûne] vurularakdövülmesini emretti .

tö;;!etur, tö~let mêk .
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toz

.t2;...
~l toz neteg: Olkenin ve reevaren durumu nest.

toz . Kök [asl; soyl.- amg tupi tbzi kim: Onun kökü kim - kökeni kime dayanl)lor ?

tozdi..

er tumlugqa tozdi: Adam scqoqa katJandl ve bu nedenle eoen.

tozer, tózmtk (Qrfçäq lehçesi).

tu ç. Tunç [san bakrr; bronz ].

tüdr

olagzm wdl: 0, (onun)agm kepettr. Birinin kapemgi herhangi bir deligt anlatrnak
için bu sözcûk kullamhr.

tu r, tümdq.

tudnç . Gübre (Argu lehçesi).

tuf. Yün ipliklerinin elle dokunmasiyla yapilan kusak [bu se CO yazacmm Türk

dilinde kullamldigi tek ómektir ve burada da L tolarak yorumlanrmsnr -çn] .

t üd ün . Köyluler arasmd a suyu dagnan adam.

tudun. Köyün sefi: köylülere su daguan kimse.

t üg. Hakanm huzurunda çahnan davul [k ös].

xdn tûg urds: Han, rccet davulunu vurdu Inevbet (gülbang) çeldrdû.

t üg. Tug (a/em) .

toquz tuglugxàn: Dokuz tuglu hen yaoe l-eken. Egemenlik ajam oe kadar gents ya da

payelen ne kadar çok olursa olsun , bir Hakan asla dokuzdan fazla tug kullan

maz. Çünkü dokuz saYlSlnm ugurlu oldugunu dûsûnûrler. Bu ruglar barçm adi

verilen kumastan ya de turuncu renkteki ipekten yaprhr. Bunu da [bu renkleri
de] ugurlu sayarlar [aynca bkz. al].

rag. Su bendi .

suwqa tûgur:Suyun önone bir bent in~ et.

tüg. Herhang t bir seytn kapagi ya da npasi.

tüng/tïk tûgl: BaC3 kapagl.

tuga . Hastahk; soluk alma güçlügü [nefesin kesilmesi].

19 tuga: Hastallk ya da soluk alamama [bkz. tun çuq- ] .

tugäqhq . Sazgcc yaprlacak bir agaç parçasi.

tugdi.

kun tugdl: Gü nes ocqdu.

ogul tUgdl: Çoc uk do gdu. Su atasózû nde de geçer,

mil.;; ogl! muyavu (ugàr: Kedi yavrusu miyavlayarak doqar - Kedi yavrusu emesrgibi miyavlar.
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tugurdr

Bu atasözü . babasmm huylaruu alnus bir cocugu anlaunak için kullamhr.

rugar. tugmàq.
tuglädi.

olyang tuglfu1J: 0, yangl kepetn .

tuglar, tuglamaq.

tugr äg. Dönüste geri almmak uzere, bir savasta ya da brr torende binilmek üzere

hakan rarafindan askere verilen at.

rugräg. Tugra; hakamn muhrü ya da irnzasr (Ogua lehcest). rürkler bu söecüga bil 

mez ve kokenin i ben de bilmiyorum.

mgraglandi .

ogldn tugragland!: Delikanllya tugrag [hakanln ascerne töreroe ya oe seveste tmrnesl için ver

digi ve daha scoregeri aldlgl at] ve rildi.

tugraglanur, tugraglanmaq. Bir mektubun ya da belgeni n üzerine m ühür vurul

masnu anlatmak için de bu sözcûk kullarulrr - Oguz lehçesinde.

tugsä q . Dul kadm. Bu sózcük genellikle tal tugsaq biçiminde, ' ikileme olarak

kullamhr.

tugsug.

kun tugsug : Dogu; gün<:J«Jusu. bkz. bat slg .

tugturdr.

tengri ogul tugturdl : Tam çocuk ocqcrttu [kadindan çocuk meydana gelmesini sagladl].

Kökü rugurdi'd tr - t almadan geçisli olan her eylemin [bu órnektc tugurdi] t

eklendigi zarnan çifte geçishlik kazanmasi [yani biri emreden ve biri de eylemi

gerceklesuren iki eden araohgryla gectsh olmas il kurah ekilda tutulmahdrr. Su

omeklere baknua;

sew içürdi:Suyun içilmesini sagladi/suw içtürdi: 0, birine,suyun içilmesinisaglamasiOl emretti.

ol anr bogdl: O,onu bogdulol am bogturdl: 0, birine onu boçrresin emretti.

Benzer bir sektlde Arapçada da leqata's-sanbul ["0 , bui;jdaym~HanOl topledr"] vc

elqatahu gayrahu [«0, oren birine topetn"] ya de naqata'l-mushaj [«0, metni roktee

o"] ve enqatahu gayrahu ["0, onu birine noktatatn"] denir - bir dij Ce) eklenmestyle

eylem ctfte geçislilik kazanir . Bu omekte de durum budur.

tugturur, tugturmaq.

tugurdt.

uragut ogul tugurdl: Kadln, çocuk dogurdu. Kaplam [bir kavramm kapsarruna giren

ögelenn tüm ü] söz konusu oldugu için hayvanlann dogurmast da bu sözcûkle

anlauhr.

tugrur, tugurmáq.
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tul

Su atasözûnd e de geçer.

ara ogil ome fugdr: sr en::~ ()(jI.J er~~noa~ oeoesoe beozee.

tul .

lul uragut: DIj kadln. Su atasózünde de geçer,

yawldq lJlIlg bt.gde ktru yalngus tûl y~g : Kb;jm clJI ceres, ona !iÛeili söceo tW eoces
oma:sn::IrYl oere iyO.

lu135 .

ru/as yu.z: Kederi ve g.:rnII bi"y(a.

tulurn . Silah (gene! bir ifade ).

tulurnlands.

er rulumlandl: Adam siat"Wd [siI<t1Iafn dooandIJ.
rulumlanûr , lulumlan mdq.

tu lumlug

tulumluger: SiaIiI ecem.

Su d ize1erde de kullaruhr ,

ongdfm nduk yalwarmadmgqaç qala b(rding tawdr

lU/urnlugho1up qarmdmg qamg emdi>:?r suwdr

(Vergi oliIràK)0 eeoer mal vermeden önce reoen merhamet içinyalvilln,KWl

$imO: silahldrrln, direngenhale geldin (arm mal vermeye devam et, yoksa) kar1ll'l topröÇp...
tulun . Sakak. lki degisfk sesleumden bid [bkz. lu l l1 n~g l.

tulun . At ba$hgmm, basm sag ve sol yamm kavrayun par çasma veulen ad.

tulurîg . Sakak.

luimig . Aun kulagnun alumi yer lesttnlen ve sakaklardan geçen , aun basmm içine

yerlest in ldigi donamm .

yügtln tulungr: At ba';llgl takl ffil .

tulurig lädi.

ol quhn !uhmglädl: c.eöesoo ceoesoe ve da kulaQl!"11n etre vcoo

tulungldr, ru /unglamdq.

tu rn . "Soguk (hava)" - kók-anlarruola rak. Ancak lumhg s özca ga hem "SOGuk (hava(

hem de "her tiirIU sogukresoe" anlammda kullar uhr.

't tu rn. Alm derisinin lek renk olmast.

turn qaraal: TUrrIiyIesiyahrerete dan at ; tem lorug at" TCiIT"!iMe doru olön al.

lu rnag,u . Nezle.

..... turnán . Durnan: sis.
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tUD

tumltdr.

suw tumlrdl : Su 1~~ bir~ Ik obbillr]~.

tumlir, lumllmaq.

Su d önlûkte de kullamhr,

klJrdi mcni emltyü (Sevgilim) ceoe baktJ ve bi"bak~ beni iyi!ePdi

baqtl manga imleya BeniselamlélyiYak y<Y1Oêl Çàl)ró

qaldlm höngûl /umhyu Onun ereesrce kalakaldlffi ve (lstJrap nedeniyl e) kalbim soquou

qaJgl1 mem turgurur Keder beni zaylf d~ürür

tumhg. Soguk (ad ya da srfat olarak kullanihr).

Su d ön lükte de kullamhr,

tumllg he/ir qapsadl SogU< geld ve dunyayl kaplach

qullugydYlglepsedi KutiJveza reset etu

qarlap ajunyapsadl Kar yagaró ve IXinyarereoevse g6riXlmezoldu

ety~n ÎI~p t:mri~ur V\nJtlcys;ri:i cooe kèJn:alal'ge~gb titrer

lum hg sözcuganun k óku rum'dur.

ölûgytlzi tumllg: 00 adoowl)'iliû sog.Ac. W - bunun anlarru olümden sonra hisimla

nnm ondan uzaklasmastd tr.

tumhg la nd r.

bil. ugurm tumllglancU:0 , bUzamançok S09U< blJdu (ve fjqinj~rá).

rumllglanur, rumllglanmdq.

olangar lum1Jglandl:0, 00il sogll:davranci - Onu~1o:~1adIve set bi"seoe l akloo.

rumluu

01sawtumllUl :0, suyu (ya da wW ya oe~bir~yi) soguttu.

lumIJtür,luml1tmctq

01anlg hönglin lumhtt1: 0, anu klzdlfdl ve gönlünU soqottu, bu nedenle 0, oou ariJlo: sevmez

oId" .

tumlllU r, rumlumaq.

tu msa . Mmber (Argu lehcesi) - özgun bir sózcuk degildtr.

tum suq . Kus gagasi.

t UD . Sakinlik; d inginlik.

Jumgul tûn boldl: GaU~.
t ûn.

lun ogul: lK doQan . Ister erkek ister di~i olsu n, bir kadmm dogurdugu iJk cccuk

bu sek üde adlandmhr. 11k dogen d tsiye lun qïZ: ~ ktz denir. Bir kadmm iJk koca

sma da run bÇg dcnir.
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tunçuqu

tunçuqu.

er lunçuqtl: Adam tJkilndl ve soIuk alamaz oIdu.

sugur t1mçuqfl : GeWd ~ U)ta..rsma yetn. Inine kapenarak k~ uykusuna y:ltan

herhangt bir hayvam anlatmak için hu sözcak kullaruhr.

lUnÇlqdr, tunçlqmdq.

tundi.

hOk tundr:GökyûzO bulutJar\a kaplandi.

qapug rundl : Kapt «eceoo. Bcnzer bir sektlde "bir dag geçidinin kar nederuyle kecervre
s''m anlatmak için arl fundi dcnir.

funur - gems zaman da lundr da dentr. funmaq. Böylesi eylemleri lyant gems

zamam d'h olan eylemleri] nasb'h okuma lyaaacm üsmn imi altrus gibi a ya da

e'yle oku nmas r] Oguzlann vc QJjçaqlann cslubudu r.

tuntu rdr .

er amg kózin Itmtunn: 'al:; coon !pzûf"lj eecetn. Bir seytn usrünu orten, onu kapeten
herhangt bir seyt anlatmak tem bu s öecak kullaruhr.

lunluru r, tun!urmàq.

turigsu. Samd an: fener.

tu rigu . SagIT.

tura .

mra qalqan:~n - ~kCllUYflêlk: içi"lflsarw"lkendlne~ etti9i hertlang bi"~ .

turdr.

a yoqdru turd, : Adam I~ka biri de nlabilu]ayaga kallctt.

mmdn turdl: Duman YÜl<seldi.

turur , fu rmaq .

turdr .

a yoqáru furd,: Adam lbaska biri de olabilrr] ayaga kalkt! .

fUni r, turmdq.

türdi .

at liirdl: At I~k.:i bir IuyvJn da oIabihrl zaydlacj, bi"oen bi' kemik kaIcj;.

fUrar, lunnaq [Ana madde c larak bu soaeek. iki kez yer almakradrr -cnl .

turgurdr.

01aug IUrgllrdl: 0 ,auzayrf\attl,

lurgurur , tlo·gurmaq.

turgurdr .

01mcni orundm lurgurdl:°beniyerimden kaldlrdi.

er lam rurgurdr Adam duvar arm.. I~ edilen bir evt ya da yukselnlen herhangt
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turqtndr

bir seyt anlatmak için yine bu sózc ük kul lamhr.

lurgurur, rtlrgurmdq.

tun

LUn nbig: Tadlman gibi bunJ:clan hertlangi bil" sev. ~I-luysuz bi' Icinse"ye run hi~i derur.

tu rrg.

tung art tÇZ: Kd~gar yay\a'Slnln 00.

tung. Dagdaki mastahkem mevki ler.

tu rlä q . Herhangt bir 51Ska hayvan . Saghksia b üyuyen birinc de IUr!a<1dentr.

tu rma . Tur p. Nitekim ' t-avoç'u da rong turma: 'al turp dcrur. Argu halkr havuca

g;;zrÎ de r; bu sözcoga Farscadan _Khavuç " anlamma gelen cczcr sözcagc
elnusnr. ancak söyleytste inceltme (nhkar) söz konusudur. Ogu.:::lar "havuç ~a

ge~û. r der; onlar da bu sozccgu Farsçadan alnnsur . Oguzlar Farstlerlc kansmaya

bas laymca kendi d illeri nden ban seyle ri unutmus ve bu nun yerine Parscayi

kullanmaya baslannsnr . Nitekim Oguzlar Parsçada djMoe denilen "ibrik, gügüm,

gt]suyu sses'ne aftabc de r. KGerdanilk"a qalida de rte r - bu nun Arapeest kddd( 'dir.

Turk/er, Mibrik,. güQum, gUIsuyu sees 'ne [kumkumal qum gäu . Mge«1<Inldc: ya oe ~jzijl.te

baqan de r

Bihniz kt Oguz lehçesi daha andrr . Turklerin yalruzca ikth tfadelerde . k ókun brr

da h ya da k öke bagiml i bir yan unsur ola rak kullandi klar t adl an ve ey lemle ri

onlar tck basma da kullamr. Örnegin rürkler, qaltl qm·dl: 0 iki Seyi karr,;1:Jrd der.

qam. ~lc:i :;;eyi tw'bitJe Ic:3"lsbrrna" Isin i anlatan k öktü r; qardl yan u nsurdur. Oguzlar

koku bir yana bira krr ve MiIc:i :;;eyi~ k1rl$tlrdt an lamma geleeek biçimde qaràJ

söacugenc kullamt. Bcnzer bi t bicimde TurkIer, edgû yawläq der - ~4gil ~iyÇ

yawläq ~k6tu~ anlamma gelir ve yalruzca eljgû sozc öguyle birlik te ikili olarak

kullaruhr. Oguzlar bu sözcügü lek bastna kullamr.

tu rna . Turna

turq . Herhangi bir seytn uzunlugu.

b/r5ungu turql: SIrrmrak boyIX1da; yçr çni turql : Araznn eoi ve tx:ryu.

turqrg. Utanc: haya.

ol menden furqrg: 0 , yaptJg, bir:;;ey nedeniyie benimkaf'$lmda otero.

ru rqiglandr .

ol milldin rurqlglandl: 0, benim kar:;;lmda utançduy<'lCa9l içln (belIi) bir~ yapmaktan eecro.
rurqlglanlir, rurqlglanmdq.

turqmdr .

ti mindin wrqmdr: 0, yaprnak istecbgi, ama bere kêf"$r utanç duyacagl i;n kaçTlQgJ bir i;;

nedeniyle roeheup o kju

turqlnQr·, turqlnmèlq.
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turqlädt

tu rqlädr.

01 yçr turq1adl : 0, arazinin eniruveboyunu ölçtU. Aym zamanda bir aun ya da baska bir

seyin b üyakl ügan ü tahmi n etmeyi anlatmak için de bu sözcuk kullamhr.

turq1ar, turqlamaq.

turqün .

turqûn sew: Durgun su.

turugläg :

turug1dg y{r: lkamet ecaen yer.

rurugs ädi.

ol munda turugsddl : 0 , buraoe karnet etrrek steel.

turugsar, turugsamaq.

ruruldi .

er i~ tm turuldl :Adam yapbglsten tJksindi Yemekten nksinmesim artla tmak için de bu

sözcük kullaruhr .

turulur, turulmaq.

turum. Bir adamm boyu .

blr errunom sûw: Biradam boyu der inliginde kisu Baska seyle r için de kullarulir.

turum ládt.

ol suwug t« rum1adl : 0 , suyun de rinliginikendi boyuna göte óçtû.

lurum1dr, turum1dmdq.

tu rumt áy . Bir yirn ct kusun adt; avda kullaml au bir kus. Bu adama saygt belirten

bi r unvan oJarak turumtäy adt verileb ihr .

turundr .

01 manga utru t« ru ndl: 0, ben im karama dikildi. Bir sey c ka rsi eikmak ya da it ira z et

mek için bu eylem icra edilirse yine bu sózcük kullamhr.

turniir, turunmdq.

turundr.

at turund1: At [ ba~ka bir sey de olabilirl seeeesn, bir der i bir kemik keldt.

turntl r, turunmdq.

turundt.

er ista turund1:Adam ste ~~n kres, Slraslnda]dureksadr.

rumer. turunmaq.

turuq. Herhangt bir seyin zaytf, 51Ska olaru.

turuql ädr.

olatlgturuqladl:0, abn [baskabir ~e}in deolabHir] SlSkala;;acagmldili?ündÜ.

turuqlar, t«ruqlamaq .
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tu suldi

turuqlandt .

01 bu atlg turuqlandJ: 0, bu etst [ba~ka bir seyïnde olabilir] esm zaYlf oIdugunu dÜ$ündü.

ruruqlaniir, turllqlanmaq.

turuqluq . Sisk ahk.

turuqn

qdn turuqtJ : Kan carnarce birikti, topene. Yarada iltihap top larursa yine bu sözcük

kullamhr .

turuqdr, turuqmaq.

tu rur. Bu, geerrits zam an çekimli biçimi ve eylemltgt olmayan bi r gems zaman ey

lemidir. "0, (herhangi bir ,?€y)+di( anlarmna gelir.

01 tas turur: o taste: 0/ qU$ rurur: 0, ku ~tur . Eu bir kosact n [sl1a - yüklemi ózneye

baglayan öge: Türkçede ekeylemin üconca kist eki, -dir, bildirme kO$aCJ olarak

ku llamhr -cnl. Ceçmis zaman çekimli bi çimi ve cylemligi olmamasr bakimm

dan Arapçadaki yenbegryc ("gerekli") benzcr.

tûru r . Cerus zaman çekimindek i bir eylem.

Tipki Arapçadaki ycde'u C'izi'"1 vers"] ya da yederu (" jzil venr") sozcukleri gibi

geçmi$ zama n çekimi ve cylemltgt yokt ur. Bu s özcök . adi amlan seyin 0 andaki

durumunu ve konumunu isaret eder.

01 ewde tUrur: 0 ($Uan) evoeor - bu "$U an evde avak ta durdugu" anlamma gelme z

[bkz . türdr]; er silhel tarur: Adam ($U an) resteer - bu "adarr un ayakta durduqu" anla 

rmna gclmez.

\ tu rusd t

hiçig ulug bir1e turusd!: (Sir terusrraoe ya da ba'?ka bir durumda) küçük büyüge ka~1 Çlktl.

turusûr, turu;;maq

Su atasözünde de geçer,

hiçig ulugqa turu~mas qlrgtly sungqurqa qal'J~ md s: Küçük (güçlü cee bile) büyüge ees

koyernez (çünkü büyük kurrez ve akltlldlr), tipkr etrreceoo sungqurla boy ókuserneyecek

omes gibi

turusgän .

bu er ol hi~i birlc tu tÇl turu~gd l1 · Bu, her zaman nseneremuhalefet ede n bireoerrcr.

{- tusu . Yarar: slfa.

01 ot manga tusu ql!dl: 0 teç bere varaé.

~ rusuldi.
bu01 angdr tuSU/dl: Bu ilaç onun için yarerh oldu. Bir seye yararh ola n he rhangt bir seyi

artlatmak için bu sózcük kullamhr. Bunun koku rusu bold!'du .

tusuiur , tusulmaq
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,

tusuqn

, tusuqu.

bu ol manga tUSUqtl: Bu ileçtere iyigeldi, yaredr,

tusuqdr, tusuqmaq.

\ tü s . Benzer; e~it; denk.

amg ta~l: Onun dengi

"" t üs . Karsi; bir scyin karsi karsiya olmak.

cwim tu~l: IOviminka~ISI.

'- t üs. Kemer kayrslannm ucuna taktlan alnn ya da gumasten yapilrrus tob - iSba'

[vezin gerekdrdtgi için söecöge bir yazaç ek leyerek ya da yazaCi egerek uzatmak]

söz ko nusudur.

... tus äg. Köstek: ann ónayaklarma takilan bir tür kelep çe.

-, tusägu .

at tusagu boldl :AtmayaGlnakóstek vurma zarraor qeldi. Baska seyleri k östeklemeyi aTI

latmak için de bu sözcûk kull amhr.

tu sendr .

er aq,aql tu~andl: (Korkudan)ederrun ayaklankósteklenrnis gibi sabitlendi ve baCilklan~birbirîne

dol,*u. Su etasözünde de geçer,

arslan kóhrcsc at adaql tusanur: AsléJl kûkreyince, atln teceaen kóstekler e. Bu atasózû ,

büyük birine kafa tutmaya niyetle nen, ama yualesme zatnam gelmee bundan 10

çma n zayaf bir adarm an latmak için kullaruur.

tu~anur, tu~anmdq.

" tusdi.

olmanga tUSdl: 0, benimle kerslestr

tusdr, tusmaq.

... tu sgurdum.

menogulm atasmga tusgurdum: Ben, baba iIeoQulu bulusturdum. Herhangi iki ktsmtn

bu lusturulmasim anlatmak için bu sözcuk kullamhr.

tusgurur men, tusgurmàq. Kók-biçimi tu~urdu'dur [bkz. tusurdr] .

" tus l ádun

menam tu~làdlm : Ben onunlaka~la$um .

tu~làr men, tu~lamàq .

ruslandt .

blrnêng bfrhe luslandl: Birsev,beska bir~e ka~ ka~lya geldi - ka~lSl na yer1~tirildi.

tuslanar, tu~lanmàq

... tuslatn . _ .

olyçrig angar luslattl: ..Q, onu, uzakta~kar;6lna geleeek biçimde küçûk bir
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tutti
"1. ,

x~e f akta dUrd~. Aym zamanda birinin, btr seyt sorusturmasun anlatmak

için de bu sözc ük kullaruhr .

!u~latUr > tu~latmàq.

" tusu tu su . E~egi durdurmak için kullantlan bir sózcûk. t ile ~ arasmda yanlmayan

bir r vardi r lrursul: bu belli bir konusma biçimidir.

\. tu surdr.

olmeni sanga tu~urdl: 0, beniseraebulU'iturdu.

tu~urur, tu~urmdq .

" tu t ësr. tut si sözc ügünün degisik sesletimi [bkz. tutsr].

mensanga tuta~l barfrmen: Ben sana her zarnan lah~kanllk olarak] gelirim.

tutgäq . Düsmamn küçûk. ileri kollanm ve casuslanm yakalarnak için gecelen

çtkarnlan birlik.

.... tutg üç . Kahvaltl.

..... tutgun. Tutsak.

, tutma. Sandrk.

tutrn áç. lyi bilmen bir Tiirk yemegt. Bu Ztïlkarneyn'in aziklanndan bindir. Söyle

ki, Zulkameyn karanhkla r diyanndan cikngmda ha lkm erzagi azalnusu ve onlar

aç olduklanndan yakmdilar. dediler ki bizni tutma àç: bizi (burada) eç tutrna _ izin

ver varahm yurtlanrmza gidelim. Ziilkarneyn, bu hususta, hikmet sahibi adarn

lan na derusu ve onlar da bu yiyecekle çlkagelc!iler. Bu yemek vûcuda goc, ya
naklara renk vertr ve çabuk hazmed ihnez. Tu tmäç yendikten soma, suyu da içi

lir. Turkler bu yemegi göru nce ona Tutrn äç dedi. Kóku "bizi eç tutme" anlarruna

gelen tutma oç'nr. Sadelesnrme amacryla ik i dif (a) au lrrusur. Buradaki anlam

"kendini aç birakma, bu yemegi al ve ye'dtr.

, tutsug. lstek ya da vastyct .,
menangar tutsugtutu.zdum: Benona vasiyetimi sundum.

.... tutsu q dr.

er yaglqa tutsUqdl: Adamtutsak dhndl.

tutsuqàr, tutsuqmàq.

.~ tutsr . Yakm, yan yana olan seyler.

amgy?ri menigy?rke tu.t~l ol: Clrul ülkesi, benim ülke rne yakl ndlr sm'm cim:c yakmhgl

nedeniyle tutçl'da dentlebtltr . Bu sözcügün dtger dcgisik sesleumt de tutäsr'd ir .

mensanga tUlà~1 barirmen: Bensana her zerren [all';ikanlikolarak]gelirim [yaklnllktan dolaYJ].

tutn (nttr [?J).

bà~ tuW (tJttl): Yardaaylazonklam.

tutar, tutmaq.
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tutti

~ tutu.

lt keyik tUttI: Käpek ceyteru lba~ka bit hayvaru da olabilir l yakaladl . Bir s ey t yakalayan her

hangt birini artlatmak için bu s ózcûk kullaruhr.

olmanga elig rum: 0, be nim elimi tuttu - a, bana kefiloIdu . Su atasöz ünde d e geçer,

elig tutgmça er tut: B t uteceçne etes tut - s:me kefil o lmakta nsa, etes t utmak daha iyidir

(çünkü kefil oImak oeresoma üzüntü getirir).

luWr, tutmaq

t tutturdt .

bçg ogrim tutturdl :Bey, hll5lZln vekae nmes ruemretti

tutturur, tutturmaq.

-, tutug. Rehine ; remtnat .

tutug. Cin çarpmasl

amg tutugl bar: °çarpilml~ . ___

tutuglug.

tutuglug yçr: COem ugrak yeri olrnus, üzerinden geçip g itmeye ça~ mutla ka 'liYèI"

gördü~ü yer.

tutuldr .

heyih tutuldl: Vah~ hayvan [baska bir hayvan cia olabilir] yakalandl.

tutlur, tUlulmaq.

tutunçu .

tutunçu ogul :Evlat edini imi~ çocuk.

nnundr.

hun tutusvdi:Gün~ tutuldu; ay tutundl: Ay t utuldu.

bçg mini ogul tutundl: Bey lba~ka biri de olabihrl, beni «Ilu oIarak kabul etti le.vlat edindi).

er heyih tutundl: Adam t ek cesre çaba harcayarak ceylal1l yaketecn. Birînin tek basma

her hangt bir scyt yakalamastm anlatmak için bu sözcuk kullaruhr.

öt tulundl:Ates t utustu .

tutunur, tutunmaq.

Su dizelcrdc de kullaruhr ,

(A$kl anlatJyor)

üdig en tuWnup

öphe yiirehqagru/ur

Tutkunun etes tutu~t~unda

Cqer ve yürek kavrulur

ol awurta tutundl: 0 , süten ne edi ndi
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tuyag

olmcni ólûgçi lUtund.l: 0, beni I-Iakan'ny~~3iItçiol<J"akse aki. Bunun eylemligi de

.aymdrr.
nnuq . Ig,di~ edi lmis: had un.

turuq . Bir erkek adr.

tutuql ädr .

ol aglm rUlUqldcll: 0, «11u00 igd~ etti ya ca onun, t eom oIan kimselerle iI~ old~nu dû

$ÜndO.

tUluqlar, tutuqlamdq.

mtuqlandr.

uragul tuluqlandl: Kadin, kendini eowres içinbir hadlm ~ttu .

tuluqlan ür , turuqlanmaq .

tu turq än . Pirinç .

0( tutus . Tarnsma, eekisme - "özel btr ad- anlamma gelen tutus sozccganden [bkz.

alnaki maddel daha sen söylerur.

turus . Btr erkek edr.

" uuusdtlär.

oldr {hhitUI~'dr: O'b'bibiletiib./ttlJar. Baska btr seye tutunan lyapmp birakma

yan] herha ngt bir seyt artlatma k için de bu sözcuk kullaruhr .

lulusûr, lutusmdq.

ru tuzd um

men angdr WZ fU fuzdum' Ben,OM biröQüt yadabiremirverdimyada akhnda tutmasI 0IU1

YiI"oYIlla oIanb rsöz s6y1edim.

IUtu zur, turuzmaq.

tutuagu .

rutuzguning: Sahk versen lyapllmaSl ya oe buyrulmas d«l ruoIan)ser.

tuwrrd r.

al qu/aqm lUWlfdl: At kulaldiYlf1l dlkti. Bu, brr sey duydugu için aun kulaklanru hava

ya kaldrrdigi anlamtna geur .

Iuwirdr. fuwlfmdq.

" ruw ràdr .

I.tSliq neng luwnuk KtçJo:~ - tJpkJ kunn.n Icoyun hi:*le getmesi gibi- bUyûdO.

tuwrdr, luwrdmdq . Bu sözca k. ruwuz yinçii: büyijk ro Hadesind ekt luwuZ sózcu

gunden ra reulmtsnr.

, tUXSI. Qayb 'ta ikamet eden bir Turk kavmi . t UXZI çigil de de nir.

" tuyag. Toynak.

al lUyagl: At toyna9l.
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tu yaghg

tu yaghg.

tuyaghg Yllql: Toynakll hayvan.

tuydt .

er i~m tuydl: Adam meselerm gizlikalan ybnunü sezdi.

tuydr, tuymdq.

tuym.

tuym er: Cimri,ele srkradam.

tuy suqdr.

er tuYSuqdl :Adam aldabldlÇ:J1n1 îelrak etti .

tuysuqdr, tuysuqmaq .

tuyturdr.

01 manga s3z tuyturdl: 0, benim (sózkonusu) konusrnörun ewoooe olmaml 5aÇJladl.

tuyturur, tuyturmdq.

tuyuq.

tuyuq khi:Cimri kimse.

tu yuq.

tuyuqhun: Gökyuzunun bulut ler te kapll olduÇju, kapall gun .

tu yuq.

tuyuq qapug: Kilitli kepi.

a tuz Tuz _ i~ba' [vezin gerekurdigt için s özcüge bir yazaç ekleyerek ya da yazacl

egerek uzatmak] söz konusudur.

...... t uzä di.

ol et tuzddl: 0, eb tuzreo. Bu, tualädr s özcagunün yerine kullamhr.

tuzaq. Avlanma için kurulan tuzak, kapan .

Su dörtlükte de kullamhr,

ikledi menig addq AyaÇjlm keza esert tak lidi

kormerjip ogn tuzdq Görmedim topraçn enoos saklloIantuzagl

igledim andmuzaq Çekjyorum uzun zarrenor bunun ecsor

emlegil amdl tuzàq 5evgilim yarama merhem ol

..... tuzaq . Sevgilinin cekictltgtnt overken söylenen bir soa : tuzaql da denir.

\" tuzgu . Gelip gecerken ugrayan bir hrsrm ya da tamdiga sunulan yiyccck einsinden

armagan

( tuaguland i.

ol manga tuzgulandl: 0, tere bir armaqen (yiyecek ya oe beska bir ~y) sundu

tuzgulanur, tuzgulanmàq .
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tü des

...... tuzl äd r.

ol et tuz/ddr: 0, (çomleQin içine t UL atarak) eti [baska bir ';eyi de olabibr] tuzreo.

tu.z lär, tuzldmdq.
<,

tuzlandr .

et tuzlandJ: ~t [baskabrr ';ey de olabilir] tuaero.

tuZ!anar, tuzlanmàq,

, tualattr .

01et tuzlam:0, etin loo~ka birseyin de olablltr]tuzlenrresmemretti.

tuzlawr , tuzlatmaq.

\ tuzluq . Tuzluk.

tü. Tûy.

bfr tiJ. saç: Br tutern seç .

tü . Renk.

tudq 10111är: Hepsieyru renkteeen kumesler.

tü . Atm derisin in rengi

atlng ne tulüg:Atlnln rengine?

tübüt . Türk ülkesinde yerlestk olan kalabahk bi r kavim . Yasadtklan bölge lerdc gö
bekleri yent mtsk -keselert kcsiltp alman miskgeyikl eri bulunur. Tubut/er , Sa

bit'in torunlandrr. Bu Yemenli bir adamdrr: orada bir suç islemts ve daha soma

kerkmus ve gemiy le Çin'e gelmtsttr . Bu topraldan sevmis ve yerlesmisur . Co

cuklan ve rorunlan Turk ülkesinde btnbesyaz fersahhk bir alanda yasayacak ka

da r çogalmisur. Topraklan doguda Çin , banda Kesmlr , kuzeyde Uygur alkest ve

güneyde Hint de niziyle çevrele n mi:;;tir. Dillet inde hälá ban Arapee kokenli s öz

cûklere rastlamr . npkr uma: enne (ûmm) ya da aha: baba (eb) gibi.

tûbûtlëdl .

01 am Wbüt1edi: 0, onu tûb ût saydi, onlarta i l i~kilend i rdi. Tubüt bir kav imdir.

lübur/er, Wbütlemek.

t üb ütlendi.

er tübürlendi: Adam tûbü t gibi giyindi- bu, Tü rk ulkesine verlesmts bir kavimdir.

tübutlenur, tübütlenmek.

t ûdes .

tildes neng : Aynl türden clan bir baska seye benzeven herhangi bir sey. Bunun kökü 111:

tûv'dût. Bir hayvan için bu at ne til/üg: bu een rengi ne de nir. -da ~/-des, yakmuk.

benzerlik bildiren bir ilgecnr. "Bi" rahimden ooqen iki ayn çocuk"a qarmdas dcnu;

qarî n , "rahm" anla rmna gelir, s özcüge sonek olarak -das gelince anlami "rahim

karde$li~ i [aynl rerrni payla~nlarr olur. "Meme~ye, emtg denir: "aynl memeyi emen iki
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tügd i

be bek'' emigde~: ernrre-keroesert [birlikte emenler] olarak ad landmhr. ~Aynl veroen

gelen iki lnsen'u yçrdq [yerdes] den ir. "Karde;;~e qadas den ir; k öka qa: kep'd rr, buna

~da$ soneki geldiginde "aynl keote,yani aynl annenin rahminde veten iki I::i~" anlarrum ka
zamr. /, öngu1des: gönül-arkada<il sözcuga de b öyledtr: köó'gul : gönül, kalp demektir.

Dolayrsryla tûdes de "aYfll rengi peylesan" dem ek ti r.

r ügdt.

er tügUn lügdi: Adam dül)ümü lbaska bir seytde olabilir] düÇiûmledi [bal)ladl].

rügër, lügmëh. Su atasozünde de geçer,

tl/m tügmisni tîsm yazmàs: Dille bal)ianan di$1e çózulrnez. Bu atasó zü, bi rine sózunde

durrnasim ogudemek için kullamhr .

ra ge . l k i yasma ulosen buzagr. Disisi de [yine] rage scklinde adlandmhr.

mgek. Yukleri iyice sikrsnrarak tu ttutmak için ipin iki ueuna takilan ahsep hal ka.

t ügt . Danmn, kabuklan ayiklandikt an som a gertye kalan taneleri [tohumu]
t ügl ünd i .

snwboguzda tüglfmdi: SU boqazr tJkadl ve acern öksürcü

YJp tüglündi: lp [~ka bir ~cy de olabilir] dÜl)ümlendi.

tüglllnur, Wglünmëk.
r üglösdt.

Ylplàr tüglU$di: lper düÇjümlendi - ipler birbirlerinebaglandllar.

Wglii$ur, tüglii.;;mëk.

tügme. D ügme. Gómlek, lur ka, kaftan gibi seylerin dcgrnest.

t ügmelendt.

er iiigme1endi: Adam göml~inin dügmelerini ilikledi.

tügme1enur, iiigme1enmëk.

t ügsln . Dört ipli dügüm [bir tûr örgul . Su d órtlûkte de ku llamhr,

(YaZJ anlatJyor)

tegme çççtk ahaldi Tür1ü ççee der~di

boquqlanlp bögü!di torrcrcouerecso

tügsi'll wgün wgüldi Orgüd~ümle baglandl

yazgallmat yörgesur AçllarakyinebJbirinedoIa~ r

t ûgsln . Mevki olarak Hakan'dan soma ûçûncû konumdaki, halktan birine vertlen
unvan.

tü gü ldi.

tiigUll tagaldi: Dügüm dügÜmlendi. Herhangt birinin bu dugumü d ügamledtgtnt an

latma k için de aym ifadc kullamhr

tag1a r, tugü1mëh. Hem geçi.;;li hem de geçissizdtr.
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turnen min~g

t ügu ldi.

a,s boguzda !ûguldi: verree, ecçezoe0Jg(me00 veeoenteeoo.
!ûglllur, !ügulmth.

tcgülg èn.

bu Y1Pol fügtllgên: Buher zatrend~ürnenen bir iptif .

tüg ülg ên .

buer ol tulÇl Ql2$llWv tUgIllgên: Bu(cao SIlrtBndan dc:e)'l) SÛ'eldi seet asêf'I bi" adal1'lQr.

t ügön. Dagen.

t ögund t.

d tugli" tU.gundi: 0, dûg(Jmu (kendi~) dü9umtedi - sanki dugumlcyormos gibt

gözükmesini artlatmak için de yine bu s özcuk kullamhr.

tügunûr, tügü nmth.

higu?di .

d menig bir/e lûgl1n tilgll~i: 0 , dJ9Umü clUQUmIeme kc:nJ5Ulda benimIe~ . Bu tste

yardrmlasmayt anlarmak tem de bu sözcûk kull.amhr.

tUgll~u r. tûgil~mlh .

t ük ëdi .

f~ wktdi: I~ bitti.

bu a,s qamugqa wktdi: ~ yernek f-ereese yetti. Bu söecügon iki karsu anlarm vardar.

t ük èl. Tamarn, eksiksiz olma hali. ïam clanbi' $e}'we de lukt ) denir.

tlikllalgll: TM'WT'W'l al.

r ükeut.

olf~m Wkrlr;: 0,~ bitro

füketûr, tükeunc!n .

t ûkü tükü. Yavru kopegt cagirmak için kullamlan bir ifade.

rul èd i

at illildi: At~ bil bayva n lh olabihrl~" t:iMnJ döktii ve yeri tüy ÇJkardi.

rûlir, tû/emik . Kök-biçirni ttilidi'dir ve vev (ü ) dusmusuïr.

titlek. Hayvaniann krshk ruylenm d öktukleri mevs im.

olq"Y w.lêkinde kddi: 0, koyunlann kl~1 mevsimcIe gelOi.

tülêk.

/(jlêk y,lql:~k t:ii)1ern dd<:en hayvan.

turnen . Herhangi bir seyin eek olam.

turn en turlûg sOz.lldi: Hef ti'Äl~ lizerre ccece söz söy\ed.

ramen ming. Bin kere bin [bir rmlyon].

filmen ming yarmdq: BI" miyon para.
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t ûmll ëdt

tümil èdi.

qyeh tümlIedi:~k tns tas gitti - bu , esegm sekerek kostugu anlamma gelir. Genel

lik le kullamlan biçimi tamlIendi 'dir.

tamlIer, tümlIemeh.

t ümrûg . Tef (Oguz lehçe si).

t ün. Geee .

tunle heldim: Gece geldim.

tünë d i .

ol mende Wntdi:0 , gecey iben imyamroe geçirdi.

rûner , tünemek.

rûnek. Hapishane : zindan (Barsgän lehçesi).

tünerdi .

Wnerdi yçr:Mekan karanhk oiou. Zaman anlammda da kullamhr.

rûnerûr, tünermeh.
t ünërtg .

tünerig yçr: Herhangibir kerenhkver. "Mezar"a da tünèrtg denir.

er tünerighe brdi :Adam mezara girdi.

tûnetti.

01 qonuqlug ewde tünetti: 0, konuqunu qece evde aglrladl.

Wnetur, tünetmek.

tünglük. Baca ya da peneere.
t ürigüldi

er i~ tl n tûngüldi:Adam isten umudunu kestl.

t üng ür. Kadirun kaymlart - kccasmm erkek kardesleri. babasi. armest gibi.
tü rigür lëdl.

ol meni tiingürledi:°benikaynlelsrekdü;;ûndü.

tûngiir/er, tûngürlemek.

türigürlendi.

ol manga tüngünlendi:0 ,kendisinibenim keyram sayor,

tllngiirlenilr , tüngûrlenmek.

tüngü~di .

tonguz tllngü~di : Dornuz, bakl~nfll ecarnn üzerine dikerek seldurreva haZlrlandl.

er tüngü~di: Adam bir emri ye rine getirme konusunda teredcüt etti ve emri veren kimse ye

t iksinerek dikd ikbektr.

tllngii$ilr, tüngü$mèk .
t ûp. Herhangt bir seyin k ókû.
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tü rdi

y'gdÇ tupi: Agaç l::öKÛ.

t ëp . Ternel.

tdm tupi; Duvartemeli.

IUp. Bir insamn k öka ya ad kokent.

tup/ûg eren: Soylu eoern .

t öpgerdi .

ol I~lg tiipgtrdi: O, ~aslnmerakettiveWerit,aq>et:meye~ .

ttipgenlr, lupge rmth,

tûpi. Siddctli r üzgär. Su atasözonde de geçer,

qalm buJtltug tUpi sUrt r qarangqu f$lg t1rt1nç açdr: KlIhn, ~anlt tuA:bn aocaI:: güÇU n"lz9oY
(gölo:'yUz(I'lde) SÜfer götUr(r", (benzer bi"~) S'Yi'l'J mahkemesinde çózlknez gibi gàUen

t* davay.~tçözer. Bu atasózü, bir seye ihu yaç d uyan kimseye ra svet vermesinî

oga rlemek için ku llamhr .

t ûpl êdi .

ol r~lg rnplidi: 0 , rneselerWll::äcE:l'W1e 00, l::c.n.r,\J detDemesi1e <Y~.

tupii r, ttipltmek.

t üpl e ndt .

y'gdçwpJcndi; AQaçlar kóldendi .

er rupltndi : Adamz~. Köklenen herhangi bir ~yi anlatmak içm kullamhr.

tC/plenu r, tuplenmt h.

tcplesdtl êr.

vlarbu [$IS rnplqdilir:OnIarbu~as/Jn;[k:~ldf$dW.

ffiple~r, tupJe$mth .

t üpleui.

01bu r~lg te/ilN. tüpletfi : 0, bu meseleyi aynntlll birbiçirnde rceetu .

tUp/clûr, tUpletmtk .

t üptrdt.

tUpi tUpirdj ; Rüzgar esereë tcz topral:: savurdu.

fLipirèr , fLi pirmèk.

Su atasözunde de secer.

titru$mtginçe tll.:..""Ûlmis rupinniginçe aÇllmds: (l:i eoern ara5I'lda) kavga oereoen~ do

maz,. rUzg.Y esreoen góI::yüzU cereaesrea. Bu atasözû, b irinden , tarnsari iki adarru

uzlastirmas im istemek için kullaruhr.

t ûrdi .

olbWg rurdi : 0 , kitab [~ biT :;eyi de otahillrl osdü.

tUftr, lurmtk.
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türgëk

t ûrgëk. Bohça.

tü rgeklendt

ton tiirgeklendi: Giysi, bohçaya sanldi.

türgeklenur, tiirgeklenmek.

lurk Turk ülkesindeki bir kentin adi.

tûrk. Allah'm selarm ûzerine olsun Nuh'un oglunun adr. hel eta ale'l-insani hinun
mine'd-dehr Cfnsanm ûzerlnden, (henüz kendisinin amlan bir g y olmadlgt) uzun bir

sûre geçmedl mi" {K. 76:1)) ayeunde Adcm'In (s.a.v.) adi nasil "insan" olarak ge

ciyorsa, Allah , Nuh'un oglu Türk'un evlatlanna seslenirken de bu adi kullamr.

Bu aycne gene l bir ad (ïsm) bir ki~i (vahid) için kul larulrrusur: leqad halaqnt'l
insane fl ahseni taqvrmin sümmc radadnahu esfele safilin i11e'I- leZine ammü vc ami/û's
salihat ("Biz tnsam en gûzel biçimde yarattrk. Soma onu asagnarmm asagsme çevirdik.

Yalmz inamp iyi fsleryapanlarhariç.... n [K. 95 :4-6]) ayetiudcki kullarumda bir toplu

luk adidir (iun-i cetn'), zira kimse bu sözccgan kapsarm dtsinda dcgildtr. Aym

sekilde Türk, Nuh'un oglunun adi oldugunda bir tek kisiyi bildirir. Ogullanrun

adr oldugunda "tnsan" (el-be~er) sózcogü gibi bir toplulugu ifade eder; cogul ve

ya tekil olarak kullamhr. Aym sekilde Rûm adi lshak'm (s.a.v.) oglu Esav oglu

Rüm'un adidir. Ogullan da bu adla amlrrusur.

Biz diyoruz ki, Tür k, Allah'm verdtgi bir addrr. Bize ehli muba rekten 5eyh VlO

Imam e/-Huseyin ibn Halef el.Ká~gar1 dedi, ona da tbn el-Garqr derrus: Ibn fbr 'd

Dûnyd diye tarunan 5eyh Ebû Bekr el-Mugrde 'I -Cerceranï'nin Ahir Zamana Dair (el
mûdlef fl ahili'z-zaman) adh kitabmda aktardigi ve isnat zinciri Peygambere

(sa.s.) dayanan bir hadise góre Allahü Teálä "Benlm blr ordum vardir, Ona Turk

adult verdim. Onlan doguya yerlesrlrdlm. Bir halka kjzarsam, Türkleri 0 haik üzertne
musallat krlanm" dtyor. lste Türklerin bûtûn rnahlukanan üsrö nlü gü sudur:

Cenab-t Hak onlara isim vermeyi kendi ûzerine alnusur; onlan arzm en yüce vc

en havedar yerine yerlesurmtsur; onlara kendt ordum demisrir. Bunun yanmda

onlann güze llik , zanfltk. incellk, terbtye, hunn er, büyaklere saygl , sadakat,

tevazu, haysiyet ve cesaret gibi her biri saYlslz methi mazur gösterecek erdemle

rini atkrenneyc gerek yoktur.

Su dönlükte de vurgulamr,

(Bir ederm methediyor)

qaçan eörse am tOrk

aygaamg aydaçr

mungar tegir u!ugluq

munda nam keslinur

T urk kavimleri onu górdügünde [onun Turk ocuqcou

gördükleri zemen]

Derier ki se-er

Ve haysiyet (bu edarre) yarasr

Qndan scores mahrum kallr
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tûrkm èn

Sözccgu rektl biçimi Türk'ken, cogul bicuni de böyledtr. kim sen: seo kinsKl1 so

rusu nun yamll, lurk men:BenT ürk'èm'du r.

turk susi arlandl: Türk ereusuat bindi.

rürk Meyve1erin olgunlasma evresintn ortalan m anlata n bit zaman ilgeci.

tûmli.zijm ódi: ÛltJT'ûn~ e'o'feSi'WI otes.

rumquy~ Odi: GÛ"lertasl; wrk yigit: GençIt:~bêt\amdaOW1 deio:.<ri .

t ürklëdl .

ol meni tarkltdi: 0, benim Turk oId~umu d~urldu . Arap olmayan btrtst olarak dü

sûnmesini anlat mak için de bu sözcük kullamhr.

turhlir, /lirklt'mth .

tûrkm ên . Bunlar Oguzlardir. Bu adr almalanna ihskin btr hikäye vardir: rtvayet

olunu r ki,

Zulkarneyn, Semtrhan d'l geçnus ve Turk ulkesine dogru yönelmtsu. Q vakn

TUrk hakani Su admda gene bir adamdr. Bûyûk bir ordusu vardr. Balàsàgun ya

kmmda ki Suyäb kalesinin msaesma baslayan [bizim için fetheden] kist de 0 idi.

Suydb kalesinde kon uslannus ordusunda yer alan beyler için her gun ücyczclr
rms davul vuruturdu.

Bu adanu n -Zalkameyn'i kastediycrum- yaklasugr kendisine haber verümts:

"on unla savasalun mi, buyrugun uz ncdi r?" demtsler.

Bunu n aae rtne Su, ileri kol olmalan ve onun lZulhameynl nehri nc zaman gecu

g:ini btldtrmelert için Hocend'in kryuma kirk kormuamr n yellanus. Bu m üfreze

Hakan'in askerlennden hiç biri fark etmeden vazife için aynlrms ve Hakan hu

öncaler için kaygilamyormus. Hakan'm sefere giderken bile yamna aldrgr be

yûkçe bir gurnûs kazaruvartrus; bu , suyla dold uru lu r, kazlar ve ördekler temde

yuzdurclurm üs. Ona "scvasahm rrn?" diye somldugunda söyle yanularrus: "Su

kazlarm ve örd eklerin suya nasil da daldtklanna bakm!" Bu yanu oradaktlcrt te

laslandmms. çünku onun ne savesmak na da gen çekilmek için hanr olmadignu

dascnmusler.

Zlilhamt"yn nehri a~ml$ ve müfreze ge<:e Hakan'a ulasarak bu gectsi beber

vermts. Su 0 geee teyakkuz haline geernis ve doguya kaçrrus. Hakan'm bu cektle

se dair kimseyi ikaz etrneden aynhsi üzerine halk arasmda büyuk bir kcrgasa

hasil olmus. Her kiin bir binck bulursa kcndini anun üzerine aur us ve Hakan'la

birhkte gtmus -btrt. digenntn hayvamna el kcymus ve dtgen biri nin hayvamm

kaprp kaçrms- böylece sabah gelip catugmda ordugah bombos bir dûzhïk gore

n ümcndeymts. Bu devtrde henuz hiçbi r sehir ya da yerle~im -misal Tiràz (Ta

las], Siprncäb [Sayraml, BaldSàglin ve digerleri- yoklu ve bihnenlerin hepsi daha
soma in~a edild i. 0 zaman lar halkm tamaml göçeheyd i,
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t ürteg

Hakan ordusuyla birlik te ricat enikten soma, geride aileleriyle birlikte yirmiiki

adam kalmts. Bunlar geee vaktt hayvanlanm toparlayip, zamarunda yüklenip ka

camanusmts. Bu adamlar kttabumzm basmda adlanm amp, hayvanlanna VUf

duklan da mgalan ayrrt entgirruz. Qmlq, Salgur ve dtge rlennden mürekkep olan

lard rr. Yirmiikiler ya yayan olarak oradan uzaklasmak ya da old ukla n yerde kal

mak ûzerine düsün üp durmaktaynus Bu sirada yuklen ni sirtma vutmus ve böy
Ieee aileleri yle birlikte ordunun ardmda brrakugr tz boyu nca y üruyen iki adam
gormuster . Hu adamlarla karsilasuklannde SOz konusu zatlar bitap desmus ve

agu yëklerinm alnnda terlemis haldeymis. dolayisryla onlarla tsn sare etmek

için durmuslar. Onlar - yinniikileri kastediycrum-. demi? ki "Siz ikm iz! Hu

adarn - yani Zulknmeyn- bir seyyahtu, bir noktada keuyen durmaz Bizi de brra

kip gidece kti r ve biz b öylecc kendi ilimizde kalabiliriz." Söyled tklert sey

Tûrk çe de "Siz ikini2! Durun! Kalin!Dayanm1" anlamma geien Qdl cç sózüdur . Daha soma

bu [yûklcrini sirt lannus] adamlar xalaç olarak amhr olmus. Bu Xalaçlarm

kokentdi r: iki kavlmdcn meydan a gelirler.

Ziilkarneyn zuhur edtp bu lnsan taïfestm ayirt ed ici tsaretle n ve Türk damgala

nyla kusannus olarak gördugunde [kim olduklanru] so rmadan önce \Farsça]

rurk mdndnd 'tlui.Y TUrk'e benZiyor" dernis. 0 zamandan bu zamana ad lan bu bi

çtmde kelrrusur. Kokende ytrmid órt kavimden clusurlar. ancak iki xalaç kavrm

belli bususlarde [birtakim mevcutlarla] onlarda n aynhr ve bu nedenle aralannda

sayrlmaelar. Menserleri budur.

Hakan 15ul Çm'e dogru gitmis ve Zulkamtyn de onun pestne dasmus. Uygur ul

kesi yakmmda ona yaklasngmda Hakan onun azertne bi r öncü müfreze ye llanus

ve Zu./ka rneyn de buna ka rsihk olarak bir mûlreze ye llanus. Gece boyu nca sa

vasrmslar ve maglubtyet Zlilkarneyn'in mu frezesine belá olmus. Bu çarprsma

altun qan-bugün bu altun xdn olarak bilinen bir dagm adidtr-. dencri bir yerde

vuk u bulmusmus. Böylece Zûlkarneyn hakaul a bansmis ve Uygu r ûlkesindeki

sehtrlert tnsa ctmls. Ve btr süre orada kalmts.

Haka n 5u , Baldsägun'a avde r ent. Kendi adryla, 5u olarak amlacak sehri ku rd u ve

oraya bir muskanm raptedilmesini ernretti . Bugan btle leylekler bu sehre kada r

ulasir. ancak kaliyen bu nun öresine geçmez . Dernek ki bu nlsim oouo zamamn

dan bizim zamammlza dek baki kalml?tl L

tûriug. Bir $Cyin farkh turlerini anla tan bir sOzcök.

qaç llir/lig ning: Bir$e)lil farl<ll tireri; qaç rurlugsóz aydlm:Her tlJïj seYi sóy\edim.

tü r!ûndi.

tlirlûndi ntng:Nesn e dOrûldû Y!l da katJaool.

türliinûr, tlirllinmek
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türûsdi

Su dortlukte de kullaruhr,

idimniógennen

bilignibögennen

kóngülni tügennen

crdem ûze türliinür

r erorre ~krederim (ihsan ettikleri için)

Yetkinli~ i mi [hikmeti] çogaltmm(onun ir eyet iyle)

GOnlûmü (bununla)dugumlerim

(Çûnkû) ganlumeroerne dürülûr

tûrmëk. Dûrûlrnüs ckmek.

tü rmeklendi .

ölmeh !ünnehlcndi: I kmekten dururn yaprldr.

türmehlemir, turmeklenmek.

türtt i.

konkeyag Wrtti: K6seleye yag sû rcu.
Herhangt bir s ürme ya da silme [ovm a] eylemini anlarmak için bu söecük

kullamhr

Wrter, wrhmeh.

t ürtûld i.

terilu ydg fürwldi: Deriye [ ba~b bir ser« de olabdir] yagsûrüldü.

türtülur, WrW/mêk.

rürtünd i

0/ ozfnge yag türWndi: 0, kenene [kendi üstûne]ya~ soroc. Yag suruyormus gibi göra

nurse yine bu sözcûk kullamhr.

Wrtüm'lr, türtiinmêk.

t ünü sdt

01 menig birle qogu:;qayag türttl~di: 0, deriye yagsürme konusunda benimle yan$u.

Herhangi bir seyin uzerine bir sey surmeyi ya da slvama)'l anlatmak için de bu

sozcuk kullaruhr .

tü rtü~ilr, tfirtü$mêh.

t ûr üldi .

bitig tCtnlldi: Kitap [baska bir scy de olabilir] dû rûldu.

türlür, Wntlmek.

tü r ü ndi.

er èa bitigin /ürundi: Adam, kendikitabmrkendisi ooroû.

rem èr. türUn meh.

t ürü$d i.

01 manga bitig türü$di: 0, tere kitabt [ ba~ka bir *yi de olabilir] oörreete yarom etti.

türü~ur, tiirtl$meh. Bu tste rekabet etmeyi anlatmak için de bu sözcük kullamhr
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[Ü~

[Ü~. Durma, duraklama yeri ya de zamam (mennl).

tl1~ ódi:Durma zaman.

[U~

luS odi: Dinlenme [sekedeme yapma] zernem.

t ûs . Acrk saçik dus ler (ahlam - hulm'un cogulu).

tu~ könni~ ag/an: lOrgenlik çaglna eri~mi~ [Islakd~ (hulm) görm~[ oglan.

tû s . Ruya: rûyet.

fU~ yordi: RüyaYJ vorurr taö .

r üsd t.

er cum fiisdi : Adam ettert indi.

er tamdm (fI~di : Adam duvardan d~tü. Auan d üsmeyi ya da bir yerden dosen her

hangi bir seyt artlatmak için de bu sözcûk kullamhr.

zas ër, tü$meh.

Su dortlukte de kul lamhr,

regre aWlp egre1im

attm tU$flp yflgrelim

arslanlayu köhrelim

hüçi untn hewilsun

~nlll etreên çevirelim

Atlanmlzdaninip veven ile!1eyelim

Aslanlar gibi kükreyelim

Onun gücü böyIe<:e zay1f1a5ln

Su atasözû nde de gecer,

ç-weh singek sutke W$ur: Aceleer srek süte cöser [ve ölürj. Bu atasöz ü, birine telash

davranmamasr gerekugini ögütlemck için kullamhr.

rüsëdt

ol tus fii$ëdi: 0, ruya çö roö. "Islak bir des (hulm) gömiesi'm anlatmak iç in de bu

sózcûk kullamhr.

fii.$ er, W$emêk.
t ûsgün. Kitre egac.. bkz. tüsü rgûn.

t üsg ünlendi .

tagtii.$gün1endi: Dag kitre agaClyla kaplandl.

tü~günlenur , tÜ$gii.nlenmek.
t ûsl endi

dgin tü~1endi: Yolcu, yola devam etmeden ónce, gün otesoce kse bir sèe uyumak i:;:iï

durdu.

tü~lenur, tii.~lenmek.

tûslûk.

w~lük ddi: Dinlenmek için durma ve eoneueme zarneru.
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tüwek

rësr üm. Egrilmts ip yumagi (Argu lehçest).

tûsûk .

tü~üh hi~i: Miskin, aylakkimse.

tûsürdr.

ol e1igdfn yarmaq tü;iürdi: 0, paraYllba~kabir~yi de olabthr] elinden dÜ~ÜrdÜ.

men am cum tü~ürdl1m : Ben,onun attan inmesine neden otdum. Dosmesine ncden 01

maYI anlarmak için de bu sözcûk kullamhr.

rnsurar. tü~ürmth .

t üsürg ü. Bir su kaynagimn arka acûan agn; dcgirmendcn çikan suyun akmuyla

birlestigi yef ve bcnzerleri.

t üs ürgûn. Kitre agaci. Bir degistk sesletimi vardrr [bkz. t üsgun ]

tû tek. lbrik ya da semavcr gibi seylenn agn.

tütetti.

ör tütun tiitetti: At8$ duman tüttürdè - etes dumançlkardl.

Wtettir , Wtetmtk.

tüts ûg.

tütsûg hi~i: Kavgao, huvsuzksnse.

tû tü n. Ouman. Su atas özunde de geçer ,

ör tiitünsiiz bolrnas

yigit yàZUqsuzbolnuTs

At8$omereeoImaz

Gençgûnahslzdurmaz:

tiitürdi
ol angar tr tÛtÎ/rdi: 0, onuyekaarres için köp€gini ûstüne saldi . tütgUrdi de denir. Bunun

kók-biçimi cc te'li Ct) olan It tüttürdi'dir - tq dîd [bir yazao çtfr okutan ve sedde

dent len im] vardir: daha soma hafifletme amacryla bir te Ct) aulnusur.

tütrür, füWrmên .

tü tüsdt.

0/ manga hcyih tütü~di : 0, bana av hayvanlrll yakalarne ~inde yardlffi etti. Avlanma

kon usunda vansmayi anlatmak için de bu sözcûk kullam hr.

alar ~hni tiitü~dl!êr: 0 ikisi tetse .
tülü~ur, tütü~meh. Kök-anlam ilk kullammdaki nnlamd ir.

tüwek . Yas sögüt agacmm dalirun kabugu çikarulir [böylece bir üûeme borusu or 

taya çrkar]. Bu bir boru gibidir. lçine fmdrk ya da yuvarlak scyler konur ve [ üf

lemek suretiyle bu tanelcrr atarak] kûç ûk kuslan vurmak için kullamhr. Boylest

bir boru katrustart da yapilabilir (Çrgtllehçesi).
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tûweklik

tüweklik Kuçük kuslan vurmak için ofleme borusu yapmakta kullanilan dal.

tnwsedt .

amgleri tûwsedi: Ûf'IUfl hef yaroru boocuk boncuk teoe-kapIad.

luwsfr, lûwsemth.

tuwseldi.

yip rû~eldj : lp çoe faZlakuIar1IdIgI Çn ka~. Kansen baska seyter için de kullamhr.

tüwselûr, tuwse/mik.

"' t üa . "Dûz, yatay" olan herhangt bir $eY.

tUzy?r: Oûzyer.

" t uz.

tu.z y?r: lXu. yer.

tuzdi .

\

\

,

bçg ç/in tüzdi: Bey ülkesini on ere soktu Ite~i latiandlrdiJ.

ol yçrig tUzdi: 0 , yeri [~ka biT$eyi de obbihrl dü~Ü'di.

1l1<::i r . lu:::::mi h.

ttizerd i

yçr nlzerdi: Yer [~k;l bir $eY deolabilir]~ti.

razerar. Wzermik ,

t üzesdi .

olmanga yçr lûzesdi: 0 , bere yeri lbaska brr seyi dl" olabihr]~ y.!lrcim e tti . Bu

tste rckabe t etmeyt anlatmäk için de bu sózcuk kullamhr.

luzqür , lûZesmik.

"t öag ürd üm.

men am lUzgiirdilm :Ben ona ermaçan verdan.

tilzgiirur men, /U zgii rmek.
t üal ündi .

tl1<::lundi yçr: ve- 1~1u bir $eyde olablhrl~. tu anldt'ntn degistk seslcumi .

IS rûzûldi : ~ lbaskabir $e)' de olabihr] dûzeld i - ~, yoU'I.!l kondu.

tuz!ünûr, tüzlunmth
t üzü ldi .

yç r tUzuldi:Ver [~k;l bir $e)' de olabilirl~.

iS ruzûldi: 1$ dlaeki - ~ yoU'Illl«lOOJ.

/UZii/ilr. tllZiilmth .

\

tüzun. Yumusak huyl u (halim). Su atasöaande de gecer,

-W;ûn blrle urus utun blrle nresme: Yumu~khuylu kimseler1e tets (çünkû seninle uz~ak·
ur), ancak küstah ve anIa~z 1<:inseer1e tartsroa (mutiaka.üstün gejlr1er).
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u/ü

ü . Uyku.

wJidim: Uyudum - zommc (u) He hme (r) arasmda kaldlgl için vcv (li) dusmüstur.

Û . Kefi!.

men cm uqa aldlm: Beno-a ken oIdum.

u ç. Tamnrms bir kent -. dij , i~ba " hdlr.

uç. TUrk yazlslm yazmakta kullamlan kalemin yaprldrgi. daglarda yense n bir agaç;

aym zamanda hu agactan kinnen ve baston <ia yapilu.
öç _Bir $eyin ucu; sonu.

butaq l2çJ: Daimucu.

û ç . Bir seyin tekenmest. azalmasr (Oguz lehcesü.

boyda ne uçbdr:HalI<ta serce az<Afra)'Oktll .

öc.
aÇ çl: Srsr.

uça. Arka.

uçán . Heiyelkenli tekne (Q.rçaq lehçesi).

uçdt .

qu~ uçal: KuSuçtu; anJg qu/l «,dl:Onun benu kaybolup gitti .

er attm qcx.1J uçdl: Adam attan ~tU.

uçgu q , Nezle.

ucland r.

uçlandl "ing: Bir~ sivrile?ti - ucu otustu.

uçlanur, uçlanmdq.

uçmäq. Cennet . Su donlukte de kullamhr,

-...
(ar/ug çççekyazlldl

barçm yaJlm kenldi

uçmdqyeri kóraldi

cumilgyana kelgUstlz

eest çesit ççek yanlarakaçllO

(5anI::.i) ipeI<teo ti" haliseridi

Cennet l*:esi~

(Mevsim 0 kadar Wr'Ièln kJ) kl$ bir dêtIa t'< gelme,ecek

u çrusdr .

rJ manga ~ u(ru~dl: 0 ~ uçl..mlaid1l bere yardlm ettr. Kus uçurrnakta rekabel

etmeyi anlatmak için de bu sózcuk kullaruhr.

uçru~u r , u(ru~mdq.
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uçuqn

uçuqu.

f~ uçuqll: 1$ sonaerdi.

uçuqdr, uçuqmdq.

u çurd t.

olqu~ uçu. rdl : 0 , I<~ uçurQj.

olam aWn u.çurdl : O,onu lIttan [~ka bir yerden de obbihrl~.

uçrur, uçurmdq.

uçurgän.

bu er olqu~lg uçurgdn : au. sik sik I<IJ$ UÇlJ"êlIl~ adamdl" . •

uçuz.

uçUZ ning: Ucuzolanbif~.

~~hl< ve rezäbir ecemra da uc ue denir.

b{gum UÇUZladl: Bey oou I<üçumsedi.

uçu al äd r.

bçg am uçuzld{h: Bey,ooa l<üçümser bi" biçimde muameleetti.

uçuz/dr . uçuzlàmàq.

u çuz.landr .

olbu ning"; uçu.zlarub:0, bu~ ua.u. oIWgJnu dî$IildU.

uçuz!anur, uçuz!anmdq.

uçuzluq . Degertn düs ük olmasi: ucuzluk.

uçuz luq . Asagilama: kuçu k g örme.

üd . Okua (Çtgtl lehçesi).

adyfh: Qnildyllkl<Türk tal<vimnn}'1lL!n'dan biinin eo.

udluq. Inek ahm (Argu leh çesi).

udmaq . vandas. çirak (sakird) .
ud un . Hoten kent irtin adi. Heten kenrin m sakinlerine de udun denir.

uduqluq. Insanm bir sey azenne btlgtsfzhgt. gallen.

u t;J idl .

t r udim:Adam I~ka bm de obbihr] l/YlJÓJ.

udIr, udimdq.

udtdtm. bkz. e' .
udmdr.

ót wjmdl:A~ sóndlirUkij ; yu/a uJmd/:Kardl ~ka bir SiCr de olabilir] sóndJrUIdU.

uJnur, udmmaq.

aflig 'lUll uJmdl: Onun bahtr sóndü.
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udu

udiq.
Udlq er: Uykulu, uyuk layan bir adam.

udrsdr.

ol menigbir1e Udl~dl: °(hangimizin daha çok uyuyaca~l nl görmek için) ben imle uyuma yaIV

yaptJ.

adoo wjl~d l : Ayak uvustu,

yogrut Udl~dl: Süt koyula~rak y«)urt haline geldi.

udl~ur, udl;;maq.

udrtg êu.

buOl olhisini udltgan' Bu, insanlan uyutan bil" ilaçtJr.

udnma. Yumusak. taze peynir .

udtt n.

ol miniudltt! :Obeni uyuttu.

wjltur, udrtmi'iq.

udun.
01yogrut ud1ttl: 0, sütû mayala)'lp yogurt yeptr,

ol udltma Udlttl: 0, peynir veptr.

ol otwNt/: 0, etes sönooroü.

Üstteki maddeyle aym genis zaman çekimine ve eylemlige sahiprir.

udlesdi.

IWlq bIr bIrhe UlJ~dl: Di$igeyikler birbinninersasoeenyilrüdü.

ud!asur, udla;;maq.

udlatn .

olog!mmanga udlattl :0, çccuqcnm,kendisini ardl sira takip etmesini sa~ladl .

udlatur, udlatmdq.

udluq . Bacagm kalm kisrm.

udmaqlandr.

er udmaq!andl:Adam yanda$ ve ;;akird sahibl orou .

udmaqlanur, udmaqlanmaq [bkz. udrnaq].

udu . Tepecik; topra k )'Igm!.

qum udu: Kum tepeciqi.

Bu radan ha reketle "Argu da blr kent adr,' udu hend'dir.

udu . "Arka; gen" anlamma gelir.

men anig udu heldim: Ben onun gerisinden geldim.

men senigudu bardim: Ben senin eromden geldim - seni takip ettjrn.
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uq.ûlàd l.

olani uaüladJ: 0 onun afdIndan gitti - 0I"0aU)ÓJ .

uauldr. udulàmdq.

ufju z. Uyuz.

Su atasözunde de geçer,

tilkallzyinke urse wiuz bola r:n ki kencj i1inihof g.::,rurse uyuzdur. Bu atasözû, kendi kav

mini, boyunu ya da kenuni yadirg ayen , ayiplayan bir kimseye ögut vermek için

kullamhr.

uduat ädr .

01 ani uduz/ddl:0 , onun uyuzuna iyi~oj .

uJuz/dr, uduzldmdq.

udu alug .

udu.zlug hiSi: Uyuz dan kimse.

üg. Cad mn ûst krsmmdaki çub uklann her bin.

ugan . Seyler ûzerinde , onlan erkileyebilecek gucü olma durumu.

ugan ltngri: Hef~)'e ka<IWn.

uglun .

oltawdnn ugllw:0. ze" 9il jQil i arttrdI .

ugluur. uglJtmaq.
ugr ádr.

bçg angar ugrM I: Bey I ba~k<J biride- olabilir)OM ugadi .

ugràr. ugramàq.

Herhangi bir yere ugramayi. gitmeyi anlaïmak için de bu söacage basvuru lur.

Su dize1erde de kullamhr,

qolsaqallugraban,bçrgiI taql azuqluq

qarglS ql1urume1tryunçlg homp qonuq1uq

KonLJk sera ugr.y ve aZlk isterseOM bunuver

(EQer) köwagr\a1"W'3a !«:look 5a1"la lanet eoer
ugr äg. Amaç; ntyet .

ugra ld r.

oly{rke ugraldl:0 bólgelere gtmeye 1'iyet:leMd.

ugralur, ugralmdq.

ugr asdr .

~khi yagtugra~[ Iki~ lbasb b mlen de olabilirJ brtlme dognJ yóneId.

ugrasur. ugrasmaq.
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ugurlug

ugram .

olnuni j~ ugraw:0, befj se yónlerlcfrdi.

ugra/ur, ugralmdq.

uguq. Çizrne.

ugur . lmkän; firsat : btr tstn gerceklcsmestrun olanakh olmast.

hu ISugurlug boldl :au~gerç~ mülT't.ÜIlhalegeidi.

ugur. Bir $eye karsihk olarak alman armagan (iväz - Oguz lehcest).

atqa ugur almm: Ata~(ba'~) alOm.

ugur. laman; vaku.

ne 14gurda Re/dIng: Ne zaman geldin?

ugu r . Saltana t ldevlerl.

b{g ugu nnda menig rsrm ~tildi : Benim ~Ierim beyin seaereu seesroa reretakevcstn.

ugur. HaYJ-r ve bereket lugurl (Oguz lehces i). Bir yokuya yöl ugur bolsûn: yoloo UO)J:lJ

oIsun denir. Bu ifade yalmzea bir yolculuk söz konusu oldugund a kullamhr.

ugu rt ädr (ogu rl äd a).

er 1$1" ugurlddl: Adam iSi eteeo (hemen ereetn'leyi> be+:JeQjveSOIYatam zamarwlda ger.

ç~di.

ugurldr, ugurlamdq.

Buradan hareketle er Ww.:'!r ogurladl: eoem rraien cso derur, çünkü bu eylemi icra

etmek için dogru zaman bektenmts ve Iirsat kollannusnr. Bu eyleme iliskin bi r

dïger açtklama da bunun, ogn : tr.ilz söacagunden tureuld tgidtr: hafifleune

amacryla ye (r) aulrmsnr. Ben ikinci açrklamayi terct h edi yoru m, ancak ikis i de

dogru ve akla yatkm g özökuyor.

Su d ön lükte de kullaruhr ,

(~ana pusu kuran Tan"gu t Beyini anlatlyor)

b{gim azinogurlddl Beyim~n asker'nden sesszce kaçtl

yarag biJip ugur/ddl Pusuya yatJp ooçu zaman bekledi

ul14g tengri agzr/adl Ceret»~ 0l'lJ zafer1e~di

anmqulqlwlOZI rogd, O'u'l kutu ve serveti oösece y(k;eIi'"

ugu rl a nd t .

ugurlandl neng: Bir ~yin vekti ge ldi - era ed ilmesi için ocqru zemen geldi .

yól ugurla ndl: VOl ugurlu \mübarekj oIdu.

a r ugurlandl: (~edilen) "ta ~olarak bi"~ YeriIdi (Ogu z lehçesi).

ugurlanur,ugu rlanmäq.

ugurlug.

ugurlugir Tamzarnaoodayaplan lmûnasipj ii·
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ugut

ugut . Bira yapmunda kullamlau bir maya . Cestrlt otlar arpa unuyla kansnnhr, bu

kansim hamur gibi yogrulur ve findik bûyüklügûnde kesilerek kurumaya brra

kihr. Or taya eiken maya, arpayla bitl ikte haslanrms bugdey kans irmrun üzeri

ne , bir batman bugdaya bir ölçü [fmdik büyüklcgündektl maya konacak biçimde

ufalanarak serpilir. Bugdey daha sonra temiz bir seyle sanhr ve ûç gun maya

lanmaya birakilrr, bu süren in ard mdan bir k üpe ahrur ve on gun daha mayalan

dmlrr. Son olarak uzerine su dökulur ve iyice sûzû lûr. Eu bugdey sarabidir.

ul . Her turlu duvann temeli.

tam ah: Duvartemeli.

uIa. Boaktrda (sava) yol bu lmayr saglayan bir Isaret. Su atnsozundc de geçer ,

uiabolsayo! azmas bilig bolsa sDZ yazmas: Bozeroe ~et (t rem) versa yoI ~rllmaz, ki:;;i de

aki!varsasözöroe verernez.

ul ädr.

olYIP uladl: 0, ipin [ba:;ka btr ~}'in de olabilir] ild UGJnU bi~tirdi.

a! yagaq uladl: 0 , hlSimllk, akraballk ba9lal1l~ güçlendirdi.

uiär, uldmaq.

ul äg. Beyin emriyle bir habercinin hizmetine kosulan ve habercinin b öylest baska

btr ara ulasane kadar btndtgt at.

ulä g. Giysi yamasl.

ulägu .

uldgu ntng: Bir~yi onarrnekta kullanllan herhangi bir sev, örneGingiysivernas .

ulandi .

ulandl ntng: Bir sev, ba~a bir :;;eyle birle:;;tirildi.

uldnur, ulanmaq.

ul är . Keklik.

ularhg.

u!arlig rdg: KekliGi çok clan dag.

ula sdi.

blrntng birke ul~dl: Bir:;;ey ba:;;ka bir seve birle?ti, bulustu .

ula~ar, ulasmaq.
ülatn

01 YIPalattl :0, kendisine ip baglat:l:i .

alatur, û!armaq.

uldang. Çangm tabam. Su atas özunde de geçer,

ltqa uwut itsa uldang yçmts: Kópeqe eöeo! olma o öve dóve óqretëse, çanÇJln teceoo

ISlITnaZ. Bu atasözü, birine , tevazu g ösrermestnt ögutlemek için kullaruhr. "Çok
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ulugän

da hosgörulü olmayan btr tutumla edepli olmaya zorlanan kisi , tevazudan uzak

davramsmdan vazgecer" anla mma gehr.

ulgatu (ulgädn) .

ag/an u/gaw: Bebek bûyudü. Kók-biçimi ulgäd n'dtr; benaesime ma ru z kalrmsnr.

ulgatur, ulgatmdq.

ulïdr .
bóri u/idl: Kurt uludu. Gece1eyin ko rkunç bir biçimde havlayan köpegt ya da siddet

li bir acrya katlanan ve ku rt ulumasi gibt inleyen bir adarm anlatmak için de hu

sózcük kullamhr.

ulfr, ulîmaq.

Su atas öz ünde de geçer,

yazfda böri u/[sa ewde lt bagn ta rt l ~ûr: Bozklrda kurt u1usa, (ooun duygulanlll payla'itJgl için)

evoe kópeqin dgen szar. Bu stas özü lns imlann duygudashgun artlatmak için

kul larnhr .

ul tgu .
hu ugur ol bori ulîgu: Bu, kurdun [baska bir hayvarun da olabilir] uluyacagl zerneror.

uhnç.
ulmç yöl: DoIambaçll yol. Kivnmb , yilankavi olan herhangt bir seyi anlatmak i çin

bu s ózcük ku llamhr.

uhnç . .

ulmç yö/: Kivnmli yol. [Ana madde olarak bu sözcûk , sözlukte i k i kez yer almakradrr

-cnl.
ulmdi.

u/mdl ni'ng: Agacadeleren ip va oekivnlanYllangibi sanlan ve bükülen herhangibir ~ey.

yolulmdl: Yol kJVnldt.

uinnr, ulmmaq.

uhsdr.
bon barça ull~dl : Bütüo kurtJar [ba\;ka hayvaular da olabilir] u1udu .

Su d órtlûkte de kullaruhr,

U/~lp eren bOr/eyü (Afräsiyah'lnsroroen çektikleri rstaapte) adamlar kurt gibiulur

Ylrtlp yaqa örlayu YakalannlYlrtarak feryat ecer

slqnp uniyürlayu BirçtglrtkangibisesIeri titrer

slgtap kozi örtülûr Gazlengözya~ly1a örtûlene dek agIartar

uhsur. uhsmaq.

uhtgän .
huer 0/ Hl» u/agan: Bu SIk Sik köpegini raveten bir ecerrcr.
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ülun

ülun.

01 ani untp ahttl: 0, onu, yedigi dayak nede niyle (kurt ulumaSigibi) inleyene dek oövoa.

alHU r, alltmdq.

uhtt l.

ol amgboynm ubuJ: O,OIUl boyrllnJ~ bir ~yi de ob bihr] blJId::frdU.

uluur, u/mndq_

utnaru
oloqln wnalfl: 0 ,oIo..o..n göYdesi'W"l egfIgi"i, oku tets çEMer"ek~ ie çent:igllW'l yeMî de9il"

weeegióerá.

u/nalur, u/nalmdq.

ulug. "Büynk (kebirY ohm herhangi bir sey. SUdu elerde de kullar ulrr,

ulugluqug bulsa sen edgaql!rn

bolgil ki$lg bçg/er qatmyax$l ulan'

Büyük itibar ve etk i Sèlhibi OIdugunda dogru clavrlm

Be)1efkatJnda her zarnan haydI~ Y<JPrlkimseol

ulugl äd r.

ftngri men; uluglàdl:ceoec- Hakbana $dI"I vererek beni rri/barek W.

bl.g mem UlugliufI: Bey beri lAl~.

uIugldr, ulugldmiiq.

Su atasöannde de gecer .

ulugm u/ug/dsa qu! bulur:Bii (yd$MaO doIayI)y~ S3)9 çösteose kut sahibi oU.

ul ugluq . Bûyûkluk; serel,

ulugluq (erigrine: BOyüklûkAllah'a (~kurve övgü Onadlr) mahsustlx.

ulugluq . Yasça büyak olma durumu .

ulugs äd r.

eralla ulugsadl:Adam lIbfl bUylj:. alarm istedi. Büyük olan herhangi bir $ey için kul

lamhr .

ulugsdr, ulugsàmáq.
ulun. Okun gövdest. temrensta kisrru.

ulu nlug.

ulunlug er: Ok góvdesW'le sahip ceo kîmse .

ulu q . Yagir: ann iki omz u arasmdaki bolge. Su atesöaonde de geçer ,

uluqyagn oglllqa qalir.YaQlrdaki yêW"a ogula (/Tiras oIarak) kallr. Bu , SOZ konusu bölge k i

rislenn ve eklemlerin birlesme yen oldugu için b öylesi bit yaranm kolay iyi
lesme yecegi anlamma gelir.
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umtgàn

uIU$. Köy (Çigil lebcest). Baldsdgûn ve kornsusu cla n Argu ûlkesin m halkuun

lehçesmde "kent~ demekur. Nitekim Baldsdgun kenune quz ulu~ den ir.

uly än. BiT bitkirtin gezel kokan ve yenebilen k ökc .

um a . Anne {Tübüt lehçesi) - hu , onlann dilindeki Arapeedan kalma sózcuklerden

biridir [bkz . aha, tubûr].

urnä y. Dogurn yaptiktan soma kad irun rahrmnden çikan bir sey lplasental; bu bir

keseye benzer ve "çocugun rah imdeki est" olarak adlandmhr. Su atasözünde de

geçer .

umdyqa taplnsa ogulhular. u mäy'll tapan kfflse çocuksahbi oU. Kadmlar bunu iyi bir

alamet olarak kabul ede r.

umdr .

ol mendin nêng umd1:0, benden br seyistedi.

umar, ummtlq.

umdu . Imren mek ; yalvararak tstemek.

umd ccr: Dienci .

umd ûcr. Dilenci.

umun ç. Umut.

umunç tengrlkr ful: UmlJdun AUah'tan (O'nun büyük:lüo;J:Oartsln) oIsun.

umunç. Umut.

umull' tcngdhe:UmutAiahlan (0'1'llI1b(ryUklû9U artsln).

umundum .

mcn !cngrnun umundum:Ben~ Alat.ll (OlUl~artsn)~.

umnur, umunmdq.
ün . Un.

u n ädr .

01 bu r~lg unM I: 0, bIJ~ fdZl oIdu; sen untldmg mu: Sen k&buI ettln ve nza gösterdifl ml1

undr, undmdq.

unasdt l är .

bu f~g altlrqamugun~ldr: Orb'"bu rreseeoe l~ka bit $C)-Ue de obbilitl~.

un~il rlar , una$mdq.

unatn .

men undmds erdnn 01 mini unatll : Ben (bu ~ten) memnun olmildlm, ama 0 beni (~e) raa

ettl.

undtur, unarmdq.

umtgàn .

bu er al sOz tln/tgdn: Su adam SIk SIk sözUnj t.r"lUtu'.
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unu n

urntn .

ol sozin umtt!:0 sözlerini I~ka bir ~yi deolabilirl unuttu

unrtuf, ur ntmdq.

üqa. bkz. u' .

uqdl.

01 er rsn Uqdl: Adamonun i$in iereo.

uqdr, uqmaq.

uqruq . Kernent. Su atasozunde de geçer,

/áglg uqruqm egmcs, tengizni qayguqm bogmcs: (Yüce) daÇJ ke me ntl e eqtrrea, denizin öoc

kaYlkla kesilmez. Bu atasózü. büyûk bir is, kûçûk bir itiraz nedeniyle reddedilmee

anlarmn a gelir .

uqs ädi .

er s6züg uqsddl: Adam sözüanlamak ist edi.

uqsdr , uqsàmaq.

uqturdr.

o manga anJg sozin uqfUrdl " 0, benim, onun söaenntenerne rrasagladl.

uqfu ru r , uqtu rmäq.

u qu ldr .

hus6z uquldl : Busözler bililldi, anl~ki .

Uq/Uf , uqulmäq.

uqus. Akil: anlayis.

uquSlug kiSi: Anlayt?ll, akilherse.

uqc slug.

uquSluger: AnlaYI:;;II,akIlIl adam.

uqusttlàr.

olarbu f$lg uqustflar : Onlar bu meseleyieneo.

uqu$ûrldr, uqu?maq.

ur äg ün . Ilaç olarak kullamlan bir Hint uyusrurucusu.

ur ägüt . Kadm.

urdr .

elgindêhi nêngni yërde lirdl: Elindeki seyiye re koydu. Su atas özûndc de geçer,

rltimu? hünhe ursa ::lllulJ adaqm he/fr: GüffiÜ$ [pare] güne '?E! koncuqcro e, a'1Jl ona

yOrOyerekgelir . Eu atasözû. binne , istckler.nt yertnc getirmek isuyorsa para har

camaktan çeklnrnemesini öguûemck için kullaruhr

01 qulm rlrdz: 0 kö lesini [baska birin i de olabilir] dävdü

urur, unndq.
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uruldr

urga . Bayak. eek dalh agaç (Oguz lehcest: aym zaman da Argu lehçesinde de
kullaruhr).

urr. Erkek çocuk.

urt agltln: &kek çOCUk.

urq . uruq I ~ip~] sözcügunün kisalulrms biçimi (OgU% lehcestnde). Bu, Arapçadaki

'unq ve 'unuq (~boyun '·) sözcûklerindeki haftfletmeye benzer.

urra. Erkeklerde goral en kasik hugl lkasik yang;:. l (Ogua lehcest).
urs ädr.

olani ursddl: 0, ooaVUl'TlayI Clf'ZUadI ve bIJna niyet etti.

ursdr, ursdmdq.

ursuqn.

er ursuqn: Adam dayagamaruz kaIdI.

UrslU{tl r , ursu'lmdq.

urt . lgner un dehgt.

urug. Herhangi bir seyin tenest (habbe). Ekilcn tohuma da urug denir.

urug ekti: Tohum ekti. Hisrmlar ve akrabala r da buna beneeultr ve urug tang

olarak adlandmhr.

urcgläd r.

ol hebtz urug/wk 0 parr'll.J9OO ta relerini jtohumIanrtlJ aylldadl. Herhangt bir mcyvenin çe

kirdegini okarmayi artlatmak için de bu sözcnk kullaruhr.

urugldr, urugldmdq.

u ruglandr .

tang urugland,: Td1Itaneleodi.

keocz uruglandc pernuk tohum ooyUttû. Herhangt bir meyvenin gelismesint anIat

mak için de hu sözcûk kullamhr.

uruglanur, uruglanmdq.

uruglug

uruglilg alUin :~yc'l daparaaarakbasl lrT'l$atlJn [~bir~ de ohbdirl.

uru gluq.

uruglllq bugddy: TohlJm yaplmak. i:;:il sak\anan blJgd<lY. Tohum olarak saklanan baske

iahrllan anlatmak tem de hu soaeek kullamhr.

uruld r.

er lIt11 ld,: Adama I~ bllllU' deolabrhr]vuruldu - adamdóvUldU

urlûr, unt lmdq.

lçrgi ut1l ldl: soee kll1Jdu

rug Uru/dl: Nóbet délv'l.AYl 1llS\ÜJ.
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urumd äy

Arkada$I~ lf)I da sorocrrec

arer eu [borç] almakta isteksizlik etrreo

Alacakll)'l görü nce onu oya lamakta n oeçekinmedi

(;i imd i) büyük bir orcu toplee (ve terurn üzer ime dogru geliyor)

urumdäy . Panzchir olarak ku llamlan bir tas.

u runç . Rusver.

urunç aq . Ernanet. Bu sörcu k urunçiiq biçiminde de soylenehilir . Su dortlukte de
kul lanihr ,

(Bir adem kJruyor)

urunçaq ailpyçrmedi

ahmllg hörü armadl

ada~11q üze turmadi

qalm eren tçrgq ûr

u rund i

01 óZin urundr: Bir ~ter1 dolaYIhissett il:] i pi$manllkla kendi kendini dövdû. Vuruyorrnus gib i

yapmaYl artlatmak için de bu s özcûk kullamhr.

ersuwluq unmdl: Adam sanglnl sero.

uragut burançah urundl: Kadmpeçesor örttü.

uruur, uru nmdq .

u ru q . lp.

uruq lug .

uruq/ug qova: Ip li kove .

uruqluq

uruqiuq yu ng- Iplik yapmak için kullanllan yün.

urus. Tarnsma "Saves" anlamm da da kullaml.lr.

urusd r.

mug bide urusdl: Onler birbiriyle tetse . Beyier ya da benzcrlcri baglarnm da kullanildr
gmda "sevasrnak" anlarruna gebr.

ursur, urtl$maq

Su atasózunde de geçer,

alplar bide Ull.I$ma, bçgler bide turu~ma : Yil:]itlerle sëvasrna, bedere ka~ durma.

Su dö rt lûkte de kullaruhr,

eren alpl oql~ tfia.r YiI:] itler ÇagJ$bIbirbi1erinin eorubal:]lrdllllfJ

qmgJr hózün baql~tf!ar Göz ucuve bakl$b

qamug wlm un toql~tfl[jr Tüm silahlan)-1a çarpt.;;1J

qlhç qmqa /, uçün sigdl (Üzerinde kuruyan kerm ço kluqundan) klilÇkina ooc sqe ne kadar

us . Iyi He kötüyu avnt cde bilme (temyîz - Oguz lehçesi).

ol us bo/dl :0, iyiyi kötüden evrt ern.
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VazSICêlQ bjzj seo

Ozlenen~ roe reset et.ti

oösreo Erns net"lI'n geçeyazdl

(Su reoerae) haik kor1<uya kepjr

usban. Kalde ptstrtlen ekmegi n yagm içine ufalanmasi ve bu kan sirrun üzerme se

ker d ökûlmesiyle yap ilan bir yemek.

us dr.

er Usdl: AdamSUSëJÓC.

usar, usmdq.

us du m.

men ayla usdum: Benöyle sanom (Oguz lehçest). [Gerus zaman vel cylemlik biçimi

lyuka ndaki mad dedeki kul larumlarla] ayrudrr.

usrtg än.

buquyà~ ol hj~ini uSllgan:Bu, insarll scseteo bt y~ SlCaÇIIdif . Su dortlukte de kullamh r,

uSl tgdn quyà$ qapsadl

umunçlug ada~ tepscdi

erti~ suwm heçsedi

bódun anm ilrhü~ür

usun.

tûzlug et mini us/ltI: Tuzli et teraasetn.

ustrur. usumëq.

u slädr

ol uslddi ncngni:0, iyi iIe kótüyU ayrt etti (Oguz lehces i).

usldr, usldmdq.

usnu.

US1111 tanm : Islam ütesilden Uygur ü1kestle oee eeen ve burada ta..mann araslOda emilerel<

ka"ytx:llan bûy(jl: bf" nehir.

usrr q. Uyuklayan, uyku basnrtrus adam.

usuqn .

er usuqll: Adam seeo.

usuqdr, usuqmdq.

Su atas özunde de geçe r,

usuqml~a säqlg qamug sëw kómûr:Susarl'W?3 büwn seeecer su görUnlt. Bu atasöz ü, ihti

yaç içinde olan bir adarmn, gOrdûg:û her seyi, ihtiyaç duydugu nesne olarak al

grlamasuu anlatmak ion kullaruhr.

ü s üz ,

usuz hi~i : lt)IIaJsuz errse.

usaldi .

etmch tI$t11d/: rkmek lba$ka bir ~y ok olabtlirl ufalandl .

u~àlur, u~almàq .

625



us äq. Iftira.

u;;aq s éz: Iftira eden sóaer.

u~aq.

u~aq neng: Küçük een ~y1er .

Buradan hareketle "beoener'e u;;aq og1àn, "ocun klymlklan"na da usaq ótung denir.

Bu sözcûk tekil anlam verecek biçimde kullarulmaz: yalruzca cogul olarak

kullaruhr.

usaqlädr.

01 ani u;;aq1àdl :0, ooun kûçûk oIdugunu d~ündü - onu kûçOmsedi.

Su atasözunde de gecer.

yagrnl u;;aq1äsa ba;;qa Çlqár: Dèsrren küçümsersen tes-e gelir. Burada ima edilen sey

"küçumsendtgi takdirde düsmanm besa geleeegt. hûkûm verip felakete neden

olacagi'tdir.

u saqlädr .

01 menig sDzumni u;;aq!tül!: 0, benim sözierimi yaol~ anladi ve cruerakeraçeio.

u;;aqlár, u;;aq1amaq.

usaqhq. Bir meselede çocuk gibi davranmayi anlatmak için kullamlan söacak.

~aqllq qllma:Çocukolma.

usatri.

ol ctmeh u;;attl: 0, ekrneqi lbaska bir seyide olabilir] uteletu . Eailen, öga tülen ya da ufala-'

nan herhangt bir seyi anlatmak için de bu sözcük kullaruhr.

esarur, u;;atmaq. bkz. uwsatu.

u~gün . bkz. qu~gun .

usu q . Migfer; tolga. Bu sózcükteki elif,ye'den (y) d önüsmastür [yusuq]; bu [Arapça

da l alma'i ya cia yalma'i (tpertek") denmesine benzer.

u tandi.

01 mendin utandl: 0, benden uterdr.

utanilr, utanmaq (Ogue lebcesf).

ut gun . Eycrin sol yamndaki enli bir kayrs; kolan halkast bu kayrsa geçirilir ve dil

le baglemr.

utluq . Tam;: [taläs] kenti yakmlanndaki bir kentin adt. Onlann lehçesinde urluq,

"ahrr'' anlarruna gelir [burada s öz konusu olan lehçe, az önee amlan kentin, yan i

adi "etnr'' anlarmna gelen, aneak Argu lehcestndekt gtbt udluq biçiminde degtlde,

utiuq biçimi nde söylenen kentin halkmtn lehçesidir. Bu lehçeye ait oldugu belir

tilen bir baska s özcûk de çubulmak: kurutulmu~ ema'dir -çn].

u trms . Bir erkek adi.
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Kr$,yaz De cIa~

Göz ucuy1a bak~tl lher ikisi de birbirine klzgln gözlerle baktl]

Tutsek etrrek için [her ikiside birbirinel yakl<J$tI

Birbir1erini maQlw etmeyiarzulartar

utusdi

utru . He rhangi bir ~yin kerst karsiya olrnasi , yaz yoee bakmast .

olmanga urru 'u ·ldi: 0 , beninie kar,>!~a geldi- 0, benimIe ta nl$fT"laya geld.

urrülandr .

ol angarutrülantb: 0 , CIl'ltrlayIiz ylize geIecek biÇimde dlSdu .

utruiunur, utrulanmdq.

ut ru ndr .

ol manga ulrund1: 0 , baM~ koymaketeo.

y~1 ytgdçqa ulrundl: Rüzg[!'" agaoo Ustlne doQ'u esë .

ulrunuT, utrunmdq.

ut rusdr.

olangarut~: O,belbi'meseledeona~Qkb .

ol manga ut~: 0 , befWae~~a geIdi.

utru~ÜT. utru~mdq .

ut suqn.

olyarmdq utsUqll: O,oyunda l'JtUdu - para kaYbetti. Baska seyler için de ku llarulrr.

ulsuqdr. utsuqmdq. Su atasózunde de gecer.

smdmasa arslqar saqmmasa ursuqdr: Sir $&tiSIIlamalSa~ aria aIdat:IIabiir, (bir meseIenil en

~nd3)öQütalmazsa ~ a1tedilir.

urn .
ol ent UW: 0 (oyunda ya oe bêrika bir sey de) oru yendi lüttül·
utdr, utma'l. Su don lukte de ku llamhr,

'l!~ yayMe toql~tl

'lmglr kOzün ba'll~tl

tutu}qah YWNf!
ulgd1fmat ugra~ûr

utûn . [Itanmaz ; reail.

ütu n ç.

ûtu.nç W Utanç verid, ren bi i? (Ogue lehcest). Köku ~hay';; edep" anlamma gelen

UWu ! söac ügüdür.

urunç.

ufunç rs: Utanllacak ~ (Ogu : lebcest).

utus Bir erkek adt.

utusdr .

olGnlg birie yarmaqu~: 0 onuriabi peesre [~ka bir $Cf eaennedo: olalnlu]biYlsegro.

u{~ur , ulU~mdq .
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uvu t

uvut. "Haya" anlamma gelen uwut 'un degistk seslcumt.

Buradaki kura l sudur: "iki eklemleme noktast arasmd aki her fe (w), vcv'a (v)

d önûsebilir." Öm egtn "peyqember" anlamma geleeek btçtmde hem yalävaç hem

de yal áwaç denebilir. ~haç olarek kullanllan bir bitkl'' hem yaw a hem de yava olarak

adlandmhr. Nitekim Sipencáb olarak da bilinen sayram kenti lehçesindeki avan:

aÇ'Jaçlar ve ewin'in degtsik sesletimi olan evin: tahI terest sözcûkleri de bu kural

dahilindedir.

uwa. Bir yemek adt . Pirinç pist rild ikten soma soguk suya konulur, daha soma su

yu so aalerek içerisine seker ve buz anhr. Senrilend bit yiyecek olarak yenir.

uwd i.

ol etmëk uwd l: 0, ekm~i [baska bir ~eyi de olabilu] ureeo.

uwdr, uwmdq.

uwsatu.

01 etmëk uw~attl: 0, ekmeÇJi l ba~ka bir sey! de olabilirl ufalatb.

uw~atur, uw~atmdq. Bu dog ru olan blçimd ir: usatu da denir.

uwuldr .

uwuldr ntng: NesneufalandL

uwlur, uwulmdq .

uwundr.

ol àZinge etmek uwundl: 0 , kendei için ekmek uretso.

uwnur, uwunmáq .

01 dgin uwundl : 0, (ba~lna gelen bir ta lilsizlik ya da aldlÇJI kótû bir r et er ya oe çektigi aa

nedeniy1e) ellerini o~urdu .

uwus. Bir seytn kmnnlan.

UWll$ etmëk:~kmek kinnblaro.

uwusdi.

01 manga etmëkUWU~dl : 0, ekme<Ji ufalama isinde tere vercrn etn Eu tste rekabet etrne

yi anlatmak için de bu sózcûk kullamhr.

UW$ur , uwu$mäq.

uwut. Edep : heyä.

uwutgardr .

ol men; uwutgardr: 0, beni utenoro.

uwutgarur, uwutgarmdq.

uwurlandr.

er uwutlandc Ad am ute no. Oguzlar birkaç yazacl atarak u tandi der.

uwutlanur, uwutlanmäq.
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uygur

uwutl ug .

uwul1ug hj~i : l/tarIgélÇ kimse .

uxs äd r. bkz. oxsád rm

uya . KU$ yuvasl.

uya . Kardes . lusun.

Su d izelerde de geçer,

~~sevg~ar1at:rp")

tawar üçûn lt"ngrini tdlemedip

uyaqada$ ogilm Ç1nla bogdr

lenginll<uguna Tam'danyUz çeviT fgözU yalraca ma_g:xi".s, Tal'Yfso lIlIJtu1

Kefldi~nn ogtInJ çeceeteo lmal ugrunal bogazIar

uyad srhq .

uyadsrllqer. Utanan hakim ClIcIugu I«nse.

uyälädr.

qu~ uydlddl: KU$yuvayaptJ.

uyald r, uyalamaq.

uyaldr .

ol mendin uyalde 0, bU~ nedeniyle benden oteoo ve söoörreeteo çekir'di.

uyalur, uyalmdq.

uye tu .

à mindin uyattl: 0 , benden utrI'ldl. Kók-biçtmi uyMtz'du - benzcstme maruz

kalrmsur.

uyMur, uydàmdq.

uyaz. Küçük sivrisinek ler (OgU1; lehçesr).

uyd r.

01unuguyà. 0, (Slklve bozulmadan durlTlélSl ÎÇin) t..'l'lU Ibaska bir~yi de olabilir ] (çuvala)tese.

uydr , uymdq.

uygu r . Turk hak amyla bans yapuktan sonra Zûlkarntynï n tnsa entrdigt bes kent

ten olusan bir ûlkenin lvtlayerl adi .

.'v1uhammed çaqlr Tonqa Hdn oglu Nizdmû'd·drn 15raJII Togan Tçgln, kaynagm

babasr oldugunu bildirerek bana sunlan anlatu: Zû/karneyn Uygur ülkesi

yakmma geldigi nde Tu rk Hakani onun üzertne d ört bin adam yellanus.

Bashklanndaki kana tlar sah in kanar lan gibiyrnis ve hem önled hem arkalan

donukken aym biçimde ok arabtltrlemus. Zûlkarneyn bu adamlar karsrsmda

hayrere dusmus ve "bunlar kcndi ken dilerini idare ederler (beslerler)" anlamma

geleeek biçimde [Farsça] indll hM hOrende dernis - bunlar baskalannm
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uyturdt

ytyecegtne ih tryaç d uymaz, zira av onlardan asla kaçamaz ve isrediklen zaman

onu yer ler . Böylece hu ülkeye hudhur (xudxur) dendt. Daha senralart hu sözcuk

teki (ilk) h, (x- h) d ife (u) d önas m . Bu d urum bogazsil yazaçlarda sikhkla gö!'Ü

lar: btrbtrlenne, ózellikie de hl d iJe , dij hr'ya d önas ür.

Bu knabm yazan MahmCld der ki : bu na uygun olarak ata lanrru za, beylerimi

ze xamfr (hamlr) denirdi, çcnka Oguzlar {mlr diyemez ve e1ifi (e), lu'ya (x - h)

d önasturerek xamfr (hamlr) btc tmmde kullamrlardi. Turk ûlkesir n Sdmánilerin

elinden alarak Ietheden atarmza d- 'amir denirdi [Besim Atalay bunu tash ih1e

hemfr ({gin olarak okumustur. ancak en muhremel ok uma ve rashth d ·'amir bahr
l {gIn (d ·hamfr'in öagun metinde hatah yazll~J) ya da d-samirnasr ({i n'tir; bu zat

Gazneli Mahmüd'la bir likte 3891992'de Sdmdnf devletine son veren Arslan llig
Nasr ibn Alrden ziyade Buh ärä'yt 382/992 yihnda Sdmdnrlerd{n elan Bugra Han
Hdl'Ûn d-Hasan ibn Süleyman'dlf -çn]. Trpkt stee g österd tgim gibi elifi hr'ya dó

nasra rm üslerdrr.

Uygur 'a geltnce: h,'YI (x) dife (u) dönûstûrünce hud'daki (xud) ze!'i (rJ) de ye

(y) halme genrrmslerdir - bu ónemli bir kuraldrr, zel (d) ye (y) yapilabiltr.

hur'daki (xu r) hl'}'I (x) da gayn (g) yaparlar - br'nm gcyn'la ve gayn'm hl'yla yeT

degisnrrnest (Arapçada da) uygun g órulen bir durum d ur, npki hatara""gadara
(wt'oanet etn"] söecnklennde oldcgu gibi,

Bu alkede bes kent vardtr, hu kenderde ya~yan haik käfirlenn en geelalert ve

en iyi okçulardtr: hu kender Zû/karneyn 'in yapu rdrgr suImi, q öço , canbaltq, ~
ballq, yangl baIiq'UL

uyturdr .

ol un uyturdJ :0 , unu lba$k3btr*)idc olabiliTI çwala bestso.

uyturu r, uytu rmdq.

uyulrlr .

uyuldl ntng : Bi'sev -lnm çwala b.N1l'1aSl gbi- ~~tJnldl.

uyulur, uyulmaq.

uyusdr.

ol angar qdpqa tinUyusdl: 0 ,çuvala [~ka bIT $(y( de olabihrlmbasmakta OM yardrnetti

uy~u r , uyu~mdq,

uz
azhisi: zeoeetoce mahir lefi UZI oIan Qnse,

uzaq.

uzaqrs. Bitmesi uzun Zamé'J'I alan~ .

yalavaç 14 zaq bardt: l-ebe rci gideli uzun zaman oIdu.

uzaqhq . Bir istc egir hareket etmek ya da geç kalmak.
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ho

uaargä n .

buer ol f~lg uzatgan: Bu edarn~ daimaozetr.

uzatn.

ol Yl~lg uzattl: 0, ipi [ba?ka bir seyi de olabilir) uzetn.

011~lg uzattl : 0 ,~ uzottJ,geciktirdi.

uzatur, uzatmaq.

üalandr .

erûzlandl: Adam zeneetmee iyibil"~il i k sergiledi.

uzlanûr, azlanmäq.

U ZUIL Herhangt bir seytn "uzun" ajam.
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ü /ü

U. Çagiran kisiye yamt vermek için kullamlnn bir ilgec. Eger birine "Hey Muham

medl" diye seslentltrse, 0 "ü: buyur, emrin nedirr diye karsrhk verir

ûç . "Ûç" sayïst.

ac yannaq: Oç para.

üçgil. Ücgen.

ûç leç. Tavsan vurmaya yarayan tüysuz bir ok ; uçlan bir demir parçastyla btrlesn

riltnis üç çubuktan olusur.

üçlen di.

aç1endi ntng: Blrsey ûç îtenej oldu.

çhki qäz üçlendi: Iki kez I~ka bir ~ey de obbilir] ûç oldu

üçlenür , uçlenmth.

üçü n . "Neden ya da amaç'' bildiren bir tlgec.

senig «çün liddim: 5en in vûzunoen geldim.

ü çünç . "Uçüncü." "Ikinci"ye de çkinç denir.

Bu, bir kuraldir; yani on seyismdan köçük olan herhangt b ir saYI SÖZ konusu 01

dugunda, bu saymm, kendinden önceki bir saY1YI takip cmgtm anlarmak için

kök sozc üge nu» (n) ve cim (ç) eklenir: ton ünç: dórduncû ve bçslnç : tesrct gibi 

bunlann kökleri tÖrt: dort ve b~~ : bes sözcukleridir; bu anlarm vermek için kök

lere nun (n) ve cim (ç) cklenmistir . Onluklan de bu biçimde tfade etmek uygun

dur: ónunç: onuncu, yiginn inç: yirm inci gibi. Bu degismez bir kuraldrr.

üdlg. Tutkunun, arzunun yarerngr heyecan ya da sevk.

Su donlokte de kullaruhr,

iioJig mIni qomlttJ

saqmç manga yomlltl

hönghlm angar emitti

yûzüm menig sorgarur

Sevgili ç in duyduqurn arzu beni sevke getirdi

(Ve) kaygl benimle bir clou

Gönlümona meyletti\)i rarnan

Yüzüm saranyor

üdü rd i.

ol üdürdi nengni: 0, biqeyi seçti ya da tercih etti.

udrur. üdürmek.

üdlen di.

yllql üd/endi: Kisraklar klZl$tJ.

üdlenur, üdlenmek.
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egrld t

adr ëdt.

i:c4ridi ning:Bir seçoen allrm ür(in bol, berci:etli oou.

û4rër, ûdrimik .

üd reg.

üdreg ning:Gel~n, büyüyen b;, ~Y.

üdrettt.

ol fawaflg üi,lretli:0 , zeog ir6gini çOo}aIttJ.

udretur, ûr;Jretmtk .
üdrü ldt.

lïdnlldi nt'ng: Sir~Y seç ildi, kenara aynldl.

Kenara ayn lan lsecûenl bir grup adarm anlatrnak için de bu s öacük kullaruhr.

an/g ertni ü{lnlldi:Orul adafT"0l~ JseçidiJ.

ûdruli:cr, ûdrfilmtk .

öd rü m. &1ZI seyler remden seçûmts olan ya dn bunlann en tyist.

udr ündt .

i:cdrfindi ntng: 5eç1~ bir $E!Y.

04 ro$ . Seyler arasmda seom yapma.

ödrusdt.

01 manga tawar üdnl~j; 0, metenseçmekte baIla ve o m etti.

(idrfisûr, ildrüsmt'n . Bu tsre rekabct eun eyt anlatmak için de bu soaruk kullamhr.

ad ürg ën .

hu erol tegme ningniü.(/ürgin: SudaJna $E!)'Ief eesooe seon yapan bit'adcYrdr.

ugi . bkz. ûhl.

ugm ek. Kadtnlarmtaknklan ahm vey<1 gumasten yapilnus kupe . Kok-anlammd a bu

sözc ök eylemhk biçimindedir.

üg meklendi .

uragut ûgmtkIendl: I<adn lcl4>e taktI.

ugmeklenii r, ügmehlenmi k.

ügre . Sehriye . Turrnäç'a benaer: tek farki buntin dahe ince kesilrnis olmnsidrr.

ûgrldi.

urágut ~k ügridi: Kadinbe$i)i seseo.
Bir yandan yaltaklamrken dtger yandan kumpas cevtren bir ini anlarmak için de

hu soaen k kullaruhr.

ol am (igr/di: O,sanki birbebekm~g ibi onuseseo.

ûgrlr. ugrlmt k.
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ügr ild i

üg rild i.

b?~ill uglildi:~iksallandl .

ugrilür. ügrilmtk.

ügrtsu.

ol aFlgar bç~ik u:gri~ti : 0,~ seaereca onayardlm etti.

iigri~Ür , iigri}mtk.

ügrt tu .

olangdr bçpk iigritti:0, ona~ saIatll .

ugritur, iigritmik .

ügrüg . Bebegtn besigtnt sallama.

ügür . Dan . Bu sözcuk Tiirkler tara fmdan kull amh r; Oguzlarhu sózcügu bilmez.
üg ür .

ydg ügtiri: Susam (Ogua lehcest).

ûgûrgên . Tanele ri olan bir bitki. Qarluk Türkmin1cri bu bitkiyi yer.

ügürlük. Danrun koyuldugu yer. ~DarlY<l sanïpolan klmse'tyi anlatmak için sözcük nt
resimlt kefle (ince kef - g) söylerur lûgurliigl.

ügu rmek. bkz. teginne k

ii.gii.~ .

ügti~ y,lql:~, deneb'ndeo çW'I$ ha'f.'arI [aynca bkz . igi~l .

ii.hi . Beykus.

Türklnin cogu bu söacugu ugi biçiminde kef (g) kullanarak söyler ve hu

kullamm daha dogrudu r: zira TUrk dilinde h, (h) bulunmaz.

ûh t. Baykus. Turk1erin cogu - dtresirnli kef le (g}- ugi der.

üjme. Dut - iki eklemleme nok tast arasmdaki ze'yle (j).

ujmelendi .

y'gdç ujmelendi: Agaç dut verdi.

ûjmelenur , ûjmelenm tk.

üjük. Seslem (hu a').

biligûjûklidi : YazJYI sesle ,~ . S ' g"llei iE .,.,...di. Alfabcdeki her bir yazaca (harj) da
ûjûk dernr.

hu. nt üjUk ol: Su yazaçhangsi(i'"? - iki eklemle me noktast arasmdaki zt 'yle Q).
ükdi

olyanndq ükdi: 0 , para lb.lska bir l'ey de oIabilirJ bri:ti'di .

ukir, ükmt'k.

ükek. Tabut: sartdik.

ükek. Kenti çevreleyen surlardaki saves için tahkim edi lrms burç .

634



--

ükû lgën

ükeklèdi .
01 támlg ilkekledi :0, kent sunemn üzerine burçlar yepn . Herhangt bir seytn ü zerine kutu

kapatmayi artlatmak i çin de bu sózcuk ku llamhr.

ükekltr, ükcklemek.

ükeklik. Sendik yapmak için kullamlacak tahta parçasl.

ük ëk ltg .

ükeklig tam: uzerroe burçlarolan SUf.

ûkil. Çok (Qlfçaq Iehçesf).

ükilki~i: Çok5aYlda insan.

üklldi.
ükJfdi neng: Bir~ bûyûdü.

üklir, ükllmek.

üklitti .

ol nengni aklitti: 0, zenginliQiniertnro.

üklitür, üklitmek.

ök lüsd t.

blr neng biraze üklü~i: Kum, kaml~ar ûzerinde tocesençek irge sürûsÜ yaoe birhaik kalaballQI

gibi bir~y, beska birseyin üzeme ylQildi .

ükhj~ur , akla~mek.

ûkme .
akmc topräq : YIQma top rek. Üst üste yigilrrus, btnkttnlmts herhangt bir seyi

anla rmak için bu sözcûk kullamhr.

ükm êk. Yigilrrus. birtkunlmis olan h e rh an gt bir sey. Trpki ugmek s özcoga gibi hu

da k ök-an lammda eylemlik biçimindedtr .

üks ëdi .

ol topräq aksêdi :0 , toprak (ya oe buQday ya da best e bir $eY) Y19mak istedi.

ükser, üksemek.

ük tû rd t .

ol ming yarmäq anar aktürdi: 0 , onu para [baska bir ~y de olabilir] biriktirme kle

görevlendirdi

üktürür, ükwrmek.

üküldi .
topräq aküldi:Toprak [baska bir scy de olabilirl YIQlldl.

ük/ar, ükalmek .

ükü lgë n.

bu neng 0/ tutp ükülgen: Bu, da ima YlQllan bir ~ydir.
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ûküm

ûkûm.

bh akamyannaq: Bir Ylgln para.

ûkû n. Para, gul ve benzer seylcnn yrgnu.

uktln toprdq: Bir yere Ylgllml~ toprek.

uku~ .

ûkusntng: Hemaogi bir seyin çokoleru. Su atasö zûnde de geçer ,

: tlrlg esen bo/sa, tang ukûskörnr:Ya?ê!yan ve sagllkhclan kimse çokçahayret verielsevgbrür.

ükü slëdi.

er tcw ërm ukuS/tdl:Adam zenginliginin çok fazla oldugunu dü~ündü.

akils/tr , aküs/êmek.
ûl êd i .

ol yannaq a/edj: 0 , para", [ba~kJ bir scyide olabiltr] payla~brdl [ül~tirdil.

aIer, ülemek.

ûlesdi .

01ar ç;,ki tawdnn u/esdi:°ikisi, onun mallannlböl~ür ve onun panne el koyd u.

üIesur, u/esmek.

ûlètû . Bir adamm bumunu silmek için cebmde tasidigi ipek kumas parçasl [ipek

mendil].

û letri .

ol çlgdyqa yannaq u/eW: 0 , pera rm yoksullar aresnee dagltJimaSlflI emretti.

u!etar, u/etmek.

ülgü. Tedbir .

û lker. Ülker takrmyildiai (sürcyya) . alker çerig olarak bilinen bir savas rekugt

vardrr - Askeri birlikler taburlar halinde kaçar, daha soma bir tabur gen d önup

saldrrdigmda turn taburlar ona uyar. Bu saves h ilesini uygulayarak nadiren boz

guna ug rarlar .

ûl üg . Pay (nasfb) - ismäm [bir yazacm asil scsctl imini vurgulama ] s öz konusudur.

ül üs . Pay (nasfb). Kök-biçimi Sin (S) yerine keflid ir Cg) [ûlüg]. Bu Mecn ün'un su

sözü nde de örnegint gördugümcz biçimde Arapçanm d~il sonekinde kefin (k)

sm'la (s) yer dcgtsnrmcstne benzer :Je ayndsi aynàhe vc ddûSi ciduhe ["senin gdzlerin

onun qózleri ve seon qerderm onun qeroaru qlbi"] - burada ashnda aynàki ve cidûki
demektedir.

ülüs. Halk arasmda paylarm daguilmast . Sin W kef Ie Cg) yer degisurmtsnr : upki

su degtstk okumada rabbuki ve tahtaki sozcukleri yenne qad ca'ale rabbu~i tahta~i

seriyye ("... Rabbin alt tarafmda bir su arkr var em." IK. 19:24 ]) denmesi gibi.
ûm . Salvar .
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üpgü k

üme. Birinin evinde konaklayan konuk. Su atasözündc de geçer,

üme helse qur "elFr: Konu l< geldiginde kut oa gelir [bu reuerae kanuk bir yû k oIarak degil de,

birlijtuf oIarak kabul edilmelidir].

Su dizelerde de kullaruhr,

helse qall yarhg bo1up yunçlg üme

heldür anuq bolmî~ a~lg tutma uma

Sena tierepgörûnumOyle ve bita p bir heldebir konuk geldiginde

Ona henroe ne yiyecek versa sun ve onu bekier ve urnar kilrna

ümgük. Kafatasmm yumusak kisrrrt - bmgddak.

ümlesû.

01 amg birle çógtn urdl iimle~ü: 0, onunla~lvanna bef-seqirerek çevqen oçneor,

iimle~ur, iim1e~mth.

ümzûk . Eyer-agacmm ón veya arka ueu .

ün. Ses. ûn bidminde de söylenir.

ün. Ses - hem uzun hem de kisa ûnlûyle [un] säylenebili r.

ündè di.

ol meni iindedi :0 beniçaÇJlrd l jseslendi].

ünder, ündemth.

ündesdi.

01 amg birle ünde~di: Onlar birbir1enne seslendi ler.

andqûr, l1ndqmth.

ürigdi.
01 Ylgaç I1ngdi: 0, tahtada lba~b btr ~c}'de de obbilir] bir delik ecu . Duvann rem elini oya 

rak onu aayiflatmayr anlatmak için de bu sózcûk kullaruhr.

iinger, üngmth.

üngtürdi.

01 angar YlgriÇ üngWrdi: 0, ona tenteca blrdelik açbrdl .

üngtiinïr, üngtürmth.

ürigaldi.

Ylgdç iingüldi: Agaç Ilw<bbir seyde obbilir) oyu ldu .

üngiiltir, angü1mtk.

ürigûr . In ; magara.

üp . Renkler için kullamlau bir pekistirmc ilgeci.

üp ürüng: Bembeyaz- safbeyez (çignlehcest).

üpgük. lbibik (çavuskusu - hüdhl1d - Cigillehçesi). bkz. üpüp
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üpl ëd i

üpl ëdt .

ol amg tewarm t1pledi: 0, onun mallnlyagmaladl.

tipler, üplemek.

üpleldi.

er tawan up/ddi: Aderrui mail yag malandl.

llpldûr, upldmek.
üplen dt.

mug tawan üplendi: Onun mail yagmalandl - ona bir gece bescr uyap lldl.

üplenur, uplenmtk.

üplesdt.

bodun blr(kindi lawiirin üplqdi: Haik birtirinin mene akln etti.

üplqür , üplqmêk. Bu s özc ük "yagmalama'vr anlatmak için kullamhr.

ûplett i.

olanlgtawänn up/erti: 0 , onun mallnl yagmalattJ.

up1erur, up/etmtk .

üpa p . lbibik. üpgük'ûn degtstk seslctimi.

ardt .

ololurdi:0 atese [ b3~k3 bir seye de olabilir) ûtledi.

11 ürdi: Kópek neaeo.
ûr ër, Ürmêk .

ürk ti.

qoy urkti: Koyun (gece va oe gündüz, kurt ya oe benzet bir ~y nedeniyle) ürxtû.

boàiin ürkti: Dü~rrnmm oteveçlkmasryla birlikte haik cotöve dehsete kapildl.

urkêr, ürkmêk(urktmêk [?]).

ürküld i.

ürkunç bolup urküldi: Halklo eecsresre reoen clanbir ürt<ünru ces gösterdi.

ürkü1ür, urklllmtk.

ûrkün. Düsmanm yaklasmasi ned eniyle halki sarart ve kalelere ve hisarlara kaçma

lanna neden olan dehset ve korku.

û rkü tt l .

ol qoy ürklllli: 0 , koyunu [baska bir seyide olabiltr ] ür\<üttü.

urklllür, urkürmek .

urrig ëk . Alçitasi .

ürrigerdi.

ümgendi nêng: Nesne beyazlestr.

ürngeru r, urngermêk.
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û,

ûrpek. Tûyleri kabarrrus insan ya da hayvan.

ürperd i.

er ürperdi: Adam öfkesini gósterdi - kavgada diklendi .

taqdgu ürperdi: Horoz~ çn tUyIemi eeoetn.

amgy{nÎ û'J't"rdi: Adamln tûyIeri dlken ~en oldu.

ürprni r, u. rpermt k.

ürpesd t.

eren ilrpe~j: Sav~ lbaska bmlert de oIab llir[ öfkeIerini beIli em

ürpqur, tirpesmek.

Su donlukte de kullamhr,

fren ang ürpesLir

Ó{in keki" irtesür

saqallUlup tartlsur

hógsi araól ret ër

sav~rlar birbir\efne ól\(eIi gfulerIe bakt!

~ aIm3k ist.i')O'W

(Sav~n $iddeti Çilde) bibileii il isakilIêrn~~

(sanki) rereeso gópjnde mtikam etes yanryor

ürpetti.

er bcsm arpetti: Adam saçlarUli kaborttJ.

urpetûr, tirre/mek.

ürü ldi .

er owhtsinde ürüldi: Adam öfkeyle~.

qdpürûldi: Tulum Widi.

ot (irt/lJi: At~ ûneodi. Hu eyiem gectsh ya da gectsstz kul lamlabilir. Su atasözünde

de gecer.

yaJnguq uru1mlS qJp oi, agv yazlup alqmûr. Áden'loQIu~ tulumgbiOir, agtz ecece ree-_.
ür ülgë n.

hu er olöpki n unllgin"Su,ó!keyle (tlJum gibl) l<abaran bi" adamdif,

ürim~g . Herhangî bir seytn beyan. Oguzlar buna aq der .

iirOng . Tima gm uaen nde bulunan bcyaa leke .

tlmgaq urungi:TIlTIélktalci beyazlk.

üro.ng . Kähine venlen ücre t.

d igürungi ~r. Oceuvef1- elin beyBZlnl ver.

ürusdt.

ol manga Of uru$di:0, oanaetese orerreete verometti.

ur}ur, uru~mtk .

üs . Akbaba Su do nlukte de kullamhr,
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üskebeç

hc1di manga fdt

aydrm amdlyat

qu~qa bolup et

seni tiler usbon

Geld i ter e bir tat (l al - Uygur kàt1 ri]

Dedim ona ~imd i vet [onu ö1dOrdüm]

Ku'?laracl et [av eti yaptJm]

Akbabalar ve kurtlarseraaraSln

[Ikinci dizedeki "simdi yere yat" biçimindeki ifade "stmdt ey yad (yabancr)" bi

çiminde bir seslenme de olabilir -cnl

üskebeç. Kuru uzûrn.

üs t ég. Eklenen miktar, cogalma (ziyáde); trpk r binin ü zcrine yüz eklendiginde

cldugu gibi.

men usteg oërdim: Beneneoen mikten ona ve rdim.

üsteldi.

sew ustddi: Suertn yada suyun Ozerine su ekendl. Baska seyler için de kullaruhr .

ustdur, ustdmch,

üstem. Eyer kaytslan na ya da kemer tokalanna telenen altm veya gümüs [kakma] .

Bu, Oguzlarm, sëxr [Parsçadan aktanlrms bir sözcûk] dedigi seydtr.

üs te rdl.

ol manga usferdi: 0, belli bir rnesele de bana ka r~1 çktr.

01 ql1ml~ i~m usterdi: 0, yaPttGl seyi inkáretti. Inkär edilen herhangi bir seyt anlatmak

için de bu s özcûk kullamhr.

asrerar , ustermch.

Su arasozundc de geçer,

tuNn bir!e uru;;, üWnbirle usrerme:Yumusek huylu kimseyle tats (çûnku seninIe uziaseeek

tn), encekutermezve erlenmez kmseye terterra (kaba ve onur knc devrenr).

üstü n. "Yukanda: üstün" anlamma gelen bir ilgeç.

andaûstun: Ondan yukenda - ondan oston.

asdt .

oloq ü~di : 0, okta [ba~ka bir seyde de olabilir] bir delik eçtr.

etmehke tdim hi;;i ü~di: I-lalk ekfTlege [ bJ~ka birseycde olahihrJ û?0!?tO - e ernek için toplener.

asër. a;;mtk.
üs ëd i .

olyçngu;;tdi: 0, topreçn üstiJnû dikkatJeerec.

a~çr, ü~tmek.

üseldi

anlg ewi ü;;e!di: Onun evi areno. Aranan herhangt bir seyi anla tma k için bu sózcük
kullamhr. .

astlar, a~dmtk.
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üsk ürdt

li~ lÎg

ilj:fllg tas: Dûz, püriizsüz tas. yft$t': n~g'nin degtstk sesletimi.

eserdt .

mug ROti ~rdi : Qn.rI góru~ aç'i<. nederi)'Ie yll dil bi' $e')'e çOl<: yakndan bëlktlg1 i:;i"J

gózleri k«arà.

iI~rli r, eserm ës.

üsergën.

ba er ei kO:j u~rgtn : ~ (lIÇIik ya oe benae-~ nedeniyle) <Pzleri slreki kMaran bi'

adamdlr.

üsetu.

ol al1lg (ViII fi~lli : 0 , I:lifi'le, 0fU') €"JOlYamasn errvetti. Herhangt bir seytn aranmasim

anlnm ak için de bu sözcük kullamhr.

lÎ~ctl1r, l1setmtk.

û~jd i .

t r u~di : Adam f.i$OOj - SOQUk adörrI alt etti .

upr, llsimêk.

östk. Meyvelerl donduren [yakan] ve bûyümelerini engellcyen soguk.

û~ikltdi .

ol keyikni û~hltdj: 0, ceylan, sog.4(. onu lapt etrr'qken yak.!lladl. Baska seyler için de kul

lamhr.
üSikltr, usikltmtk.

üsitti .

olmeni tumligqa ilSItli:0, beni soguga r~ çMtarak lI$UttU.

olst1çüg iisirti: 0, ten reeten jbir çecek ç~idil sojurras içinosen koydu.

~itUr , ûSitmtk .

ûskirdi.

ollf1g heyilike i.iskirdi: 0, kCipegn iN hayvarnM l<iJIiI~. Bir adatrun herhangt bi r se

ve karsi kisktrnlma srm anlatmak için de bu s özcük kullamhr.

)'Il.cJ:n~rdi : YiIan cseo. Bir adamm ishk çalmastru ya da bir akbabanm aCI aCI çlg

hk armasuu anlatmak için de bu sózcûk kull amhr . Su atasözunde de geçer,

as ushirse liltir; AI<bab1l birinin yUzüne karsr ç~rik etersebu, 0 kis"' öeceçre lskO bir r,a-ettir.

Eu çlghgl kótû bir kehan et ola rak yorumlarlar.

Il$kiriir , u~inntk .

ûskûrd i.

ol wlJlm1S wzugii.ski.irdi: 0, unL!ttu9u (~ka birdururn dasöz konusuobbilirl sözleri heurladl.

Il$kurilr, tishürm éh.
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üst ürdt

üstürdt.

aloq ustürdi: 0, oI<un (temrendeki) 'yUVaslnln ~inmesini e mretti. Dar bir delik açmayt

anlatmak için bu sözcû k kullamlir.

UsWl"Ür, ustürmek.

ut. Duvarda ki ya da bir tahta parçasi üzerindeki delik - vav (u) inee okunur.

ûtldi .

ol tonug ütldi' 0, giysinin kJn~kllklanru bir oerree ütüledi ve onu düzgünl~rdi.

ütlr, ut/mek.

ûtlesdi.

ut/qdi neng: Nesne parçalara aynldr.

ûtlesur, utlèsmek.

uni.

olb~lg utti: 0, ba~ki seceon uçlannl l ba~ka bir $01deolabilirl yaktl .

ütè'r, utmek.

ütüg. Sekli malaya benzeyen, isiulan ve giysinin uzeri nde ki kmsikhklann üzenne

basunl arak sicakhgm etkis iyle düzlesmelerini seglayan bir demir parçasr; ûtû .

û tû ld .i.

q6y baji l u W!di: Koyunun [baska btr hayvamn da olabilir] ~ndaki tüyler yaklldl.

iitliir, uWlmek.

üyükti.

anrg adaql qumda uyukti: Onun ayagl yutan kuma oatu
mug aJaql ûyiikti:Onun ayagl bir tes nederwe indndi

uyker, uyukmek.

üz. Yag.

uzliigmûn: Yagll çorba.

uz . Yag - unlu tnce okunur.

LÎz!üg ar Yagll yemek.

ûa. Sagir.

lÎZ ki~i: 5a'~JIf adam.

ü zdi .

ol YIP iizdi: 0, ipi ya da ipliÇji [ba$b bir ~eyi de olabiltr ] kesti ya oe koperdr,

uz ër, iizmek.

a aldt .
kup uz/di: Klip seoro. Srzdiran toprak kaplar için bu s özcuk kullamh r.

qu!aq uZIdi: (Glirültü nedeniy1e) kulak ne redeyse saglr oIuyordu - kulëk saglr oIayazdl.

üZlr, iizlmek.
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iizitti.

ol anJg qulaqm llZitti: 0 (çok reae konu~rak) onu saör etti .

sirnenüpni üZitti: Sirke loo$ka bir ~ey de olabïhrl (e~ligi nedeniyle) kûpûn seorrresra reden

otou.

üZitür, ÜZitmen.

ii zlend i.

n içüz1endi: Te nceredeki yag yukenca toplandl.

ilz1enür, üz1enmen

ûalü nd i.

uruquzlündi: lp [baska bir seyde olabilirJ koptu.

uzlünur, uz!ünmen.

öalasd t

üzlü~di neng:Bir ~ey kesildi ya oe kopt e.

m:gi ni~i üZlii~di : Kan ~e kccearesndekievlilikbagl eeo - kanile koce aynk\l.

aIJmllg bçrimligdin üz1ü~di : AJacakll ile borçlu araSln<laki borç feshed ildi.

üz!ii~ür, üz1ü~men .

üzs êd i .

ol Yl~ lg üZsedi: 0, ipij kesrrek isted i ve buna niyetlendi.

azsër. üzsemen.

üz tü rd i.

01 ylp üztürdi: 0, ipi [baska biT ~eyi de olabilir] kopectn.

ilzWrür, üztilrmen.
üzüklû k Kesilme durumu.

üzü ldi.

üZü1di neng: Bir sev kesildi ya oe kcptu.

ûziûr, iizulmek.
üaü lgê n .

bu Yl~lg 01 iizü1gen: Bu,dairna aniden kopen bir iptir.

üz üm. Ûzûm.

üzü mle n di.

badlÇ üZümlendi: Asma çardag l üzümler1e «eceoo.
ûzûmienur. üzümlenmek.

as üsdt.
ol manga üzüm üzü~di : 0, bene üzüm toplama sooe vercm etti Bir ipi koparmayi ya

d a özüm toplama isinde yaf1~maYl anlatmak için de bu sözcûk kullamltr.

ilza~ur, aZ(j~mek .
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v

va. BiT kimsenin ikinci bir kimseye verdigi emrtn yadsmmasma iliskin ikinci ktst

run kullandrgi bir reddetme tlgect.

va fi t' lçr sen:v~ sennediyorsul?-~~reddedyorum. Aym zamanda aci VI.'

elem belaten bir ügecur.

varang. bkz. orang.
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x

xafss. Hokka.

xa laç (qäl aç). bkz. turkmen.

xä n . On lann ITiirklerin] en bü yük hakam . Afrèlsiydb'm torunlanna bu ad verilir. Af-
rdsiyàb, Xdqdn' d lr IHdqdnl. Bu adm vertlisine Iliskin uzun bir htkäye vardu.

xanda . bkz . qanu; qanda

xara . bkz. xe n.

xasm . Bebeklen n bûyumesi Içln keymagm içine kan larak yed irilen bir Hint ilact .

xay u . bkz. qayu; qa llu .

xllay . Om Çin.

xry är . bkz. maráa .

xta . bkz. qte.

xoe xoe . Keçileri goderken kullamla u bir ifadc [bu hl yazact'run, bir degisik sesle 

tim olmaksmrt kullamldigr yegäne ömekur ve Arapça cevrtyanda I:t olan bu ya
zaç burada x olarak geçme ktedir cçn] .

xu çünek. bkz. çûçu ntk.

xuhrig . Çin'de n geurtlen, pek çok renk te olabilen bir ipek.

xu m är u. Miras.

bu.m atamdanxumdru buldum:BISlU babamdan l'rWasoIarêW; akim.

xum äru . Hanra (fakire) olan brr mal. Bu, Turklerin bir gelenegidir: bir ilin sef

öldug ünde zengtnltgmtn önemli brr kismr Hakan için aynhr. Aynlan bu zengtri

Irge xumàru : cooeo IX hatra dentr. Bu sözcü k bir erkek ad. ya dOl bir kadm adr

olarak da kull arulir . Aym zamanda yolculuga çïkan bir ktmse . ken d isin i haurla

malan için Insrmla nna bir seyle r birakt r ve bu na da xumáru derur.

xum ärül a ndr.

er xumdruJandl : Adama (bi" doslJJldan yaoe~ bmden) oas kaIdI.

x ün .

xiin rs: Kaba, nazik otrneven bil" sev;xun xara i ~ leme : Hantal, becerësnce, hareket et rne .

xutu . Çin'den gennlen bir bahk duyargasi . Kimine gore buo break sapl yaprlan bir

Olgaç k ökader. Yemeklerin zehirli olup olmadrgiru anlamaya da yarar. Çorba ya

<la baske bir yemek bir kapta bununla kansunhr: eger içerisinde eebtr varsa

alunda ates olmamasma ragmen yemek kayoamaya baslar. Yine bu duyarga

kabm tçtne kondugun da duman crkmamasma ragmen kabm kenarlan bu gulamr.

xuz ár . Turkll'rin ulkes inde bir yer ad r.
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y

ya . Yay.

Su atasözünde de geçer,

qunnl~ kiri~ tllgûlmts, uqmqun tag egilmes: Gerimi:? yay teli ba{jlanmaz, (yüksek) da\)

kemente eqärrez [ómek cumlede bir hata SÖZ konusudur, ya: yay s özcugu yerme

ku-is : yaYln ikiucu eresnee geril io lan tel sózc ügü kullamlrmsnr -çn]. Bu atas özü, biri

ne, önemli bir ise zaytf baglarla baglanmamasim ög ötlemek için kullamhr.

ya . Reddetme bild iren bir baska ûgec [bkz. va].

yabäqu. BiT Turk kavmi.

yabçän . Pelinotu. yawçän bir degtstk sesleumdtr: kural uyannea w, b'yc dönasur.

yabttaq.

yabftaq at: Ozerinde even ve da eyer örtösü bulunmayan at.

01 atlgyabitaq mündi:0, teemoe eyer olrneksmn eu sürdü.

yacandr .

ol mendi?yaçandl: 0, i:;;i yepmekte teseree oIdu\)u için (benim önOmde) mahcup o ldu.

yaçanur, yaçanmaq.

yad äg. Yayan clan kimse; yaya.

yadllfg.

yadmgSuw: Bir eerroe ya)'llan SI1su.

yadagh q. Yayan olarak seyahat etmck: yayahk.

yadighg.

yadlgllg tö~eh: Ya)'llml;; dösek.

yadild i.

sa yadddl: Asker toaska bir sey deolabûrr] yaylldl [ooglIdi].

tong hilnhe yar},lldl: Giysi güne;;in öoëne yayddl [serildi] Yayilan [serilen] herhangi bir

seyt an latmak için bu sözcuk kullamhr.

yadlur, yadl1maq.

yadrldr.

yag tönda yadJldl: Yaggiysinin lbaska bir seym deolabûn] üaerinde ya)'lldl.

yad/ur, yadl/maq.

yadun. Dósek; yaygl [hali. kilim]. Nitekim mekferl'ye [vseräecek sev"l tulug yadlm:

tüy!ü yaygl [hall] denir [buradaki sözcûk mekftri degtl f('.e,[ûrl (UÇin ~ - Çn hele") de
olabili r -cnl . Bu sözcûk özgün dik ait degildtr.
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yagd r

ya llm dl.
ol tónln kÜr/ke yagmch: 0, giy.>isini qürese yaydl 19üfle$in ónüne serdi]. Giysi drsmdaki

seyler için de kullamhr.

yadmur, yaJlnmaq.

yalll ~d l.
olangar tö~êk yagl?dl:0 ,~~i yayma i<?indeore varorn ettl . Bu i~te yansrnayt anlat-

mak için de bu s özcük kullamhr.

yadl?ur,yadJ~mäq .

yagh~dl.
sa yadh~dl: Askerler her yanayayildl!daglld,!. Bir seyin baska bir :;ey uzermde , omegin

mee mürekkebin körc kägn üzerinde dal?,llmaslm anlaunak için de bu sózcük

kuUamhr.

yadh~ar, yadh$maq.

yadsädi .
ol tö~êk yadsadr: 0, oösee yaymak istedi ve bunu neredevse yaplYordu - 0, nósek

yayayazdl .
ol süsin yeuJsädJ: 0 , askerini [beska bir óq i de olabilirJ yaymak [her yara dagltmak] lstedi. Ha-

ruurun açilmak üzere oldugunu anlatmak için de bu sözcük kullamhr.

yadsar, yadsamaq.

yalltl.
ol yMtl nêngni: 0 , bir~yi _6megin tepsiüzeroe ekmeyi- yaydl.

yaJar, yaJmaq. bkz. yattt

yag . SIVI yag.
sag yag:Tereyagl lsagyagj. Oguzlar "içyagl"na yäg der.

vag än . Fil. [ki degi:;;ik sesletimden biri [bkz. yangan} . yagän tçgi"n biçimindeki bi r

erkek admde da kul1amlir.

yaganhg.
yaganhg er: File bakan kimse; tilçccen ifeyydl) .

yagäq. Ceviz.

yagaqh g.

yagaqhg }'lgaç: Cevizli agaç.

yagaqhq. Cevizlik; ceviz korusu.

yagdl.
yagmuryagdl:Yagmur yagdl. Su arasözunde de geçer,

qutlugqa (quO qo~a yagar: Bahtl açlkecarrsn üzemeçiftesers y39<1r.

yagár, yagmáq. Karm ve dolunun yagl~ml anlatmak için de bu sözcck kullamhr.
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yagt

yagt. Dûsman.

yagtlädr

olamyagfladl: O,ona kal?l dü~manll k etti.

eryaglyagrlade Adam dü~manla sevestr,

yagrlàr, yagrlamaq.

yagrldi.

yagmur yaglldl: Y&)mur [ba~ka bir seyde olabilir] yaÇjdlnldl.

yagllur, yagllmaq.

yagrqu .

bçgltr blrblrke yaglqtl : Iki bey birbirine dÜWtan o ldu.

yagzqdr,yaglqmaq.

yaglf. Bir hayvanm sirtmdaki yara: yagrr [eyenn s ünunmest sonucu olusan yara _
çn].

yagJrllg at: YaÇj lrll at.

yagrrl ädr.

01 atmyaglrlài1l: 0, abn yaÇJlnf\l iyile$tirdi.

"YaÇjlr casrresre neden o lma"yJ. anlatmak için 01 atlg yagnttr 0, eto srtooe yaÇjw

oILr,;maslna rieden oIdu dentr. Bu Arapçadaki teribe (~yoksul olrna") He etrebe ("zengin

olma") ve qaseta (~hatall davranma ") He aqseta e uygun davranma") k ullamml an n a

benzer.

yaglrldr,yaglrldmaq.

yagi rl andr.

tçwç yaglrlandl: Devede [baska bir hayvanda da olabilir] pek çok eyer yaÇjlri olustu.

yaglrlanur,yaglrlanmdq.

Hayvanm yaga nedeniyle kasmme sim anlatmak için de bu sözcuk kullamhr.

yaglrhg

yagtrllg tçwç: YaÇjlrll deve I ba~ka bir hayvanda olabilir].

yagl~. Káfirlenn putlan için bir sunu olarak ya da bir adaga istinaden kestikleri
kurban hayvanma verilen ad.

yagug än.

tengri 01 yagmuryagltgdn: YaÇjmuru yaÇJdlran Cenet» Hakk'tJr.

yagïtgän.

01 ki~i 01 tutÇl yagrtgan:0 , ba~tan sonra dü~manliÇll saroöreo bil"kimsedir.

yagitn.

tengri yagmuryagltt/: Allah yaÇjmuryaÇjdlrdi

yagltUr,yagltmdq.
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Gererek beyez aÇJlnl gökyüzüne

BraI<b kNn dao)n ûzerilde

<XêIdan fit<Nse!i"ieyerek:ve gU1eyerek

yegm urçd

yaglz. Koyu kahverengi: km l ile siyah arasmdaki bir renk. "Dûova" buna benzerllir

ve yaglZ y~r denir.

yagJZat:vagz. at.

yaglä d r.

e r qogu~ yaglädl: Adam deri)i l oo~ka bit $Cyi de ölebihr] yagtadl.

yagldr, yaglamdq. Kók-biçimi ydglddr'd tr.

yaglandr.

yarJandl ning: sr $E!Y yagandI !ûzeri'le yag sU1Jc1j1.
yaglanür, yaglanmdq.

yaglatu .

0/ qogu~n l yaglaft!: 0, de!ininl~ka bir $Cyin de olabihr] ya.;Jai1maslllI emretti .

yaglatür, yaglatrndq.

yagm a. Sir Turk kavrni. Bunlara qara yagmada denir.

ya gma. Taraz [taläs] ker nt yakmlanndaki b ir köyan adr. Bu kul lamm i1k

kullammdan [bkz. yagma' 1hareketle söz konusu olrnustur.

yagrnala nd r.

eryagmalandJ: eoen Yagma üsIubt.nda 9Yind ve c:nar gibi oewero.

yagmalanûr,yagmalanmäq. Bu (an lam olarak, Arapcadaktl 'tIt gayst 'ayldne ve men
tega)Yese (" ._ ve l(ays-Ay\an [I<uzey Arabistan'da kl.l'Ul~ eski bil'kabie birliQIl ve Keysanî oIar'b'"

.., - onIar gibi giyinen ve o-era benzeyeoter") ya da tema'dada'r-racul ("adam, ke ndini

Moadd kabiesilde~ gibi gOsterón ifadelenne benzer.

yagmur. Yagmur. yamgur bir degtstk seslet imdir. Su atasózünde de geçer,

neçe mt opraq 'wJtlk t rse yagmurqa yardr: «eceoee oe kadar~ cose dslJl,

yaÇJmuroo se 'fèB. Bu atasèzû, usaklarmdan biris in i, ap ralhgi nedeniyle tsten Ç1

kartmak tsteyen bin sine usagi aptalda olsa onu kovrnamasrr u, çûn ku belh tsle r

için h u usag muygun olabtlecegt nt. dolaytsiyla onu tse s osarak kendisinin din le

neb ilecegtn i ögutlemek için söylemr.

Su donlukte de kullaruhr ,

quydl bulltyagmu nn

kerir ruMr aq torrn

qlrqa qotJu olqann

aqmaqar angrQ$ûr

yagmurç rl.

yagmurçll yçr: Çok feziayagmur ean ver - yagmurluyer .

Bu bir kuraldrr : bir ~y baska b ir sey uzenndekt erktsuu hiç du rrnadan sarde

rurse. söz konusu etkiyt yaratan eylemîn t öredigt ada sonek olarak cim (ç, c) ve
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yagn tll

lam (l) getirilir. Böylece 0 seytn stfat hali elde ed ihr . Nitekim tilpfçil y?r: rûz:gM

yer denir; tupl : sooen rüzgàr s özcogone sonck olarak cim (ç) ve lam (I) genrtlir ve

bu s özcuk çokluk bildiren bir sifat haline gcltr . "Her zemen taste een bil" eoem'a da

19çil den ir. Ancak bu ku ral nadiren kullaruur.

yagntn.

ol menig atlg yagntu:0, etsroe lba$ka bir hayvammda da olabilirJyq oIu$maSlna neden ddu.

yagrmir. yagntmaq.

yag ru (yaqru).

ol angaryagru yorimds: 0 , 000"l yakn'la gtmez. Bunun k ök-btctnu - ha/la (q) sóyle

nen- yaqru 'dur; [eklemleme noktalart arasmdaki] yakmhk nedenryle kaf (q)

gayn1a Cg) yer degtsnrtr. yaqru sözcugu Arapçadaki yeqrubu [Wo, yalona giderWj

sözcügane benzer. vev (u),yeqrubu sözcugündeki be'den(b) d önasmusror.

yags ädi.

er yagsadl: Adamte reyaç ya 00 $lVI ya~ isteci.

yagsä r, yagsdmdq.

yagsidt.

yagsrdl ni ng : Bi" <:;ey [burada h.nah bir kuRanun vardu; -ece rn- olmast gerekiyor -cn l SM yagln

tadn "".
su atasöaande de gecer.

yaqn ydgl yagsimdS: 1çyaQl'1 dOken anse SM y<!19 gibi <!II<tJr)n g:Xemez - içyag SM yag gibi

akmllz.

yagsfr, yagsfmàq. Kök-biçimi ydgsadl'd lr - benzestme maruz kelrmsnr.

yagturdr .

tmgri yagmuryagturdl: CenatH Hakya~mur I b.l~ka bir $Cy deolabilirl yagdlrdl

yagturur, yagturmàq.

yag üdr .

b{ghe/mikiyagildl:Beyin lbaj.ka birinin de olabilirl gel~ ya~b .

yagil r,yagûmàq.
yag üq .

yagûqy?r:Yam bi" yer.

yaqyagüq:~al<rabaW .

yagusdr.

blrnt ngbfrkeyagu~l : BW<:;ey,~ bi" ~Yald<$.

yagu~ur. yagusmàq.

yagu tgän .

01 kiS! alozinyagutgän:0 , iyilikleriyle kendisini daimarser aera ya~bran bir eoeror.
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yaläwar

yaguttl.
olaug manga yaguttt: 0, au [baskabir $fyi de olabilir] benrn yakirsme getirdi [yakla,?urdl].

yagutar, yagulmaq.

Su dtzelerde de kullamhr,

helse ümetü~ürgil nnsu» amgaruqluq

arpa samanyagutgll bulsunatl yarnqluq

sere konuk gelirseonun (attan) inmesine yardlm et ki dinlenebilsin

Ve onun yarana semen ve epe götür kiat stretetn aydlnilÇlll1l ressetso

yäh. "Evet, pekt" anJamma gelen brr tlgec. Bu al tut: at! tut diyen birini yamtlamak

için kullaruur ve väh biçiminde kersruk verilir.

y êl. Atm yelest: yelenin uzadigi bölge . B11t11n Iehçelerde.

atya/z: Abn yelesinino lduÇ)u bölge - üzerinde yelerun uzadlÇJI deri.

yala . Belli bir meseleye dair suçlama. töhmet altmda birakrna. Bir tor hamur isine

ya1äçl yuga (yuvga): katJanml'? ekmek [katmer] denif. Bu hamur tst çok mee olmast

nedemyle en ufak btr dokunusta bile kmhr, msanlarda bnnciyi suçlar ve 'bunu

sen kirdm!" derIer.

val äçt

ya1àçl er: Birini, biT '?8y nedeniyle, suçiama konusunda acelee davrenen bir adam . Bir tur

"katJanmi,? ekrnek'le [ketrner] yalaçl yuvga denir; çûnku bu ufak bir dokurmsla bile

kinht .

ya lä dr.
ol angar ognyalàd!: 0, onun hl!'Slzllk yaptJÇJ lndan [ba~ka bit seyden dt: olabilir] ,?ûphelendi ya oe

onu hl!'Slzllkla lbaskabirseylc Je olabihr] itham etë.

yalar, yalämäq.

valald r.
angar qurugyala ya/aldl: 0, yapmadlÇJI bir ,?eyle !kuruiftirayia]suçlandl

yalalur, ydalniáq.

yalesdi.
oMr bi'r çkindmeognyala~dl: CnléY kar'?l11kJi oerek birbirlerirli"l hrsIZiIk yaptlÇJ lnda '?Ûphelendi ya

da birbit1erinibunlaitham ettiler.

yala~ur, yala~màq .

yaläwaç. Peygamber (resu!). yalávaç bir degi,?ik scsletimdtr.

val äwar. Hakanm yollad igi elçilere verilen ad (Uygur lehçesi). Su atasözunde de

geçer,

y(1$ ot h0'mes, yaláwar ólmes: Yes ot yenrnaz, e1çi ólrrez [Nasi! ki te ze çimen yanmyorsa 

ta'?ldlÇll recer, yoIlayan ksrse içinihanet ya da kötü lük tasse bile- e1çi de ólrnez]. Bu. Allahü
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ya ldr

Tcálä'run ayetine benzer {K. 5:99]: "Elçi'ye dûsen, sadece duyurmaknr. ...~ (ma a1e'r
rasû!i ille'!-be:ldg) .

yaldr .

atya !dl: Ates alevïenoi.

ba~ yaldl: Vara verxn.

kun yu.zugya!dl:Gü~ y(izunû yaktJ.

ya/dr, yalmaq.
yaldrîdr .

kunyaldndl: Güne~ donuk,belli belrsiz bir benroe penleao. Stm segtn ya da aresin zayif

bir btçunde parlamasim anlatmak için de bu sözcük kullamhr. Kök-biçimi

yaldndl'dtr.

yaldrfr,yaldrfmàq.

yaldnq (yold n q).

yaldnq nêng: Tlpkl dal~ bir kêse ya oa tereer bir sey gibi l-?ildayan bir nesne . üSüslenip

pûslenm~ bir kecm'a da yaldnq ç~lêr denir. Her iki kullammda da ye (y) zamme'li
olabili r [Arapçada 0, 0, ti, u okutan ötre irni - yoldrtq]

yalga.

qara yalga: Fergdna ile Türk ülkesieresroeu esenea bir da\)geçidi.

Su atas ózûnde de geçer,

qara marig ke1meginçe qara yalga keçme: Karabela uzeme gelmediÇJi sürece, qara yalga'Y1
geçme [çûnkû bu geçidi asrrek zordur ve geçit her zaman karla kepanrns durumdadwj.

yalgädr.

ayaq yalg&k Kaseyi [baska bir ~yi de olabilir] veeo.
ya/gar, ya!gamaq.

Su atasozunde de geçer,

yaqàdàql ya!gagall eligdeki lçgmar:Yakaslndakini [yakaSlna oösen yiyece\)ij yalamaya çall;.an,

eanoeaooen olur [elindeki kásenin yitmesine izin venr]. Bu atasözü btr seye göaünü diken

ve onu elde etrnek için sahip oldugu her seyi harcayan bir kimsc içm s óylenir 

bu ktmseyc elindeki seye sehip çïkmasr ve yaksun oldugu seye imrenmeyi bi

rakmast ögctlentr.

yalgän. Yalan. Bu sozcuk aym zaman da stfat olarak da kullamhr.

ya/garI ki~i : veero.
ya1gan sik:YalanSÖz.

yelgandi.

er çanaq ya/gandl: Adamkendini çanak [baska bir sey de olabihr] yalamaya verdi.

ya/gamir, yalganmàq.
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yalnîg

yalgan durdr.
erya!gandurdl: Adam (birini) yaten sóylerneklesuçladr.

yalgandurur, yalgandurmdq.

yalgesdi.
aldr bal yaiga;;dl: Onlarbeh losskabir $f:yi de olabtltr] bir1ikte yaladl.

yalga~ur, yalga~mdq .

yalgattl.

ol angar bal yalgatt!: 0 ,ere bal yaiattl.

ya1gaWr, yalgatmaq. bkz . yalwatu.

yalgu . Dedikoducu, rezil bir adem (Oguz leliçesi) .

yahg.

taquqyalgJ :Horoz ibi<;li.
yahg. At yelesi. yäl'm degtstk seslenmt . yçl biçiminde kullarurm [sözlûkteki yçl

madde1eri içinde bu anlama gelen bir kuUamm mevcut degûdtr -cnl her iki kul

lnmmdan da daha dogrudur.
yah g. Eyer-agacmm On ve arkasmdaki çkmnh b ölüm: eyeT kesi . Bu iki kasi

birbirinden ayirt etrnck için birine öngdunki ya!lg: öroeu kes ve digerine hçdinhi

yallg:ar1<adaki ees denir.

yah glandl.
taquq yahglandl: uoroz ibiklendi - f-orozun ibigibUyüdO. Atm yelesinin uzamastm anlat

mak için de bu sözcak kuUamhr .

yahglanur,yahglanmdq.

yahm.
yahm qaya: Yalçln kayallkll veçlplakdag. Su atasözûnde de geçer,

telim sóziig uqsa ba1mas,yahmqayaYJqsa holmäs: (Insan) kalaballk sózlerianlamaz, (tJpkJ) serp

kayaYI ylkamayaca<;ll gibi. Bu atasözü . btrtne, konusmasmm uzunlugcnda ölçulülûgû

elden birakmamasllli ögütlemek için kullamhr.

yah n.

öt ya!ml: A1ev.

yalm daq.

ya!mdaq er: ÇIp1ak adam.

ya h nd l.
eryalmdl: Adam lbaskabin de olabiiir] soyundu.

yalmur, yalmmdq.

yalnîg.
yalmg qlhç: Yelm [kJ nlndançlkanlffil:ilklllÇ .
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ya lllîg

ya lllîg .

yalmg er:ÇilIak (urydn) eoern. Çrplak olan (drt) he rhangt bir $eyi anlatmak için de
yallllg sözcugü kullamhr.

yalrna. Kalm kaftan, yagmurluk [yalmaqJ. Parstier hu söacügc Türnlerdrn alarak

yalmah demts. daha som a Araplar da bunu Farstlerden alip, he'yi (h) nafa (q) çe

virerek yalmaq de rnisnr: hu degtsim npki [Fasçadaki] nrnde'ye handen (~aon ve

[Parsçadaki] yare'ye yaraq (~biezik~) deme1erine benze r. Hatta Zû'r-Rumma

[Emevt devrinm buyuk sairlennden btn. eski ~îir gelenegini sadakatle devam

eutrmtsu r dogumu tahmini 696, ölu ma 735 yrlrdir -cnl su dizesinde bu sözcügü

zikreder: ne-ennehu mUleqabbl yaJmaqin e Sdfi:;i yalmak giym~ gibiydn. Arop
calasnnlnusur . Hiç kimse bu sözcugu Tûrn!erin Parstlcrden aldrgnu idd ia ede

mez. canka ben bu sözc üga en uzak stmr larda ya?ayan ktmseylc kansmarrus

Tu.rnlerin egzmdan da de duydum; arm zamanda onlan n b öylesi yagmu rluklara

(mimiar) diger haiklardan daha Iazla thn yacr vardu. conka onlann ûlkelerinde

yagmur ve ka r be reketl idir.

yahfgu . Kular moynadrgi bir oyu n [schncak]. Ipin iki ucunu bir agaca ya da dt rege

baglarlar. daha soma bir ktz ipin tam ortasma otu ru r vc yeri ayagiyla itmek

suretiyle yukan ve asagi dogru sallarur.

yalrigül äd r.

qiZyalngalddl: K1z lbaska bïrt de oIabllirl seeceeteoynacIt.

yalngaldr, yalngaldmdq

ya lriguq . Allah'm selarm üzenne olsun Ädem'e verilen bi r ad. Su atasözünde de
geçer,

yalnguq ogll y6qddar eJgû a ll qalir:Áde~IU (öl(im~ birlikte)yiter çoer, (eger hayJrll arneI

ler yapfTll~) eronoe iyi eo këhr. Bu atasózü, birine erdemli davranmasim ögc ûer uek

için kullamhr .

yahfguq . Insenoglu. Su dizelerde de kullaruhr ,

yaf} enlr yaJnguqmg ntngitawdr

Migeri ydglsm ni/ûksewir

~zengi'lfgCOJn~

Bilge bi"edern nedend~nKlI sevsin ki

yalriguq . Ca riye (Ogua. QJfçàq ve Suvar lehçeleri)

yahlgü s .

yalngûs er: YalrllZ bi' adam [baska bui deolabûul. Su atasözunde de geçn,

yalngas qd::ótmts: Yelhz cez ótmez. Bu atasózü . biline . baskala nrun yardmum tsre

mesini ögütlemek için kullarulir .
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yalwardr

yalpt.

yalpl néng: Tipkrderinli9i olm even bir tabak gibi eqaçten oyulmU? her türtü geni$ nesne.

yalqdr.

01 yagqa yalqdl: 0, SM yaQyüzünden midesin i hasta etti.

yalqar, yalqmaq.

Su atasözunde de geçer,
yalqsa yçme yageggü, kOysê yçmekänedgü.:Tereyeç h1lZlffiSlzllÇja reoen oIsa da (yavan ve

tuz lu yiyecekten) yeÇjdir;gün~ yaksa oe (bulutJu ve pusu havadan) yeqdlr.

yalntu.
hirsén amgyäzinyalnttl: Beyaz boyaonun yüzünü petatn . Bir nesneyt parlatan, is ûda

tan herhangi bir seyt anlatmak için de bu sözcük kullamhr.

ol qumgamg yalnttl: 0, gOÇjümü dIalayarak Ozerindeki pas yok etti, te ki gÜÇjüm panldayana

dek. Panldayan herha ngt bir seyi anJatmak için de bu sözcûk kullamhr.

yalntûr, yalntmaq.
Bu iki eyleme bakildigmda [yalrn n ve yoln Ul-çn], ye'nin (y) fetha'h la ya da e
okutan ustûn imi _ yalmu] oldugu eylemin, zamme'li [0, ó, u, ij, okutan ötrc imi

_ yolruu] oldugu eçlemden daha kuvvetli oldugu söylenebilir.

yalt.
yalt qaya: Çlplak bir dag va oe yak;Jn bir kaya. "Sen " olan herhangt bit seyt anlatmak

için de bu soaeek kullamhr.

yalt ga. Bir seyle alay enne .

olall! yaltga ql1dl: 0, couaa alay etti.

val turdr.

tüpi otugyalturdl: Rüzgar etesi elevlendirdi.

yalturur, ya/turmàq.

yalwä dr.
eryàgyalw&li: Adam yaÇjI [baska hir sey;de olabihr] yaladl. Bu soaeek aym anlama gelen

[ózgün cserde bir üsueki madde clan] yalgädrsözcügünden daha çok kullamhr.

ya/war, yalwamàq.

yalwand r.
er agzm ya/wandl: Adam dilini çëcardrve duda klannl veeo.

yalwanür,yalwanmaq.

yalwardi.
01 manga yalwardl: 0, benden, arzusunu gerçekl8$tirmesi için yërdim etmemi istedi - 0, tene

yalvardl.

ya/wamr, yalwarmaq.
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yalwatn

ya lwattt .

ol angar ydgyalwalt!: 0, coe ya9 yalattl. gayn'h Cg) olan biçimin [yalgatu] degtstk
sesleumt.

yalwawr, yalwatmaq.

ya m . Toz tanest: çerç öp .

ház/re yam tû ~ti : cöae tol kaçtl.

yàrn. Göze ya da baska bir ~ye kaçan toz tanesi ya da cerc öp.

yam ädr.

oltonyanu'ldl:0 , r;itsiY1 lba$ka bu~ de olabilir] yllf'l"OO.

ya m äg. Yama. Su atasöaande de gecer.

barçm yamagI barçmqa, qars yamagI qarsqa: lpek yemaipege (daM uygundur), y(ln yama

yüne (dahll uygundur). Bu atas özü "her sey kendi einsinden olanla güael" anlammda

kullam hr.

yamaghg

yamagbg tOn: Yama/I~ gyg.
yamaghq .

yamagllq bOz: Yamacerëc kL.lanllmak ïeere haz~ eores pa'"ÇêlSlI~ka bir ~y Ik olabilir].

yam ägu .

bu tön olyamdgu:SU rjysi onanlma~ - bIJ giysiye yarTlll yap lmall.

yame ld r.

tOn yamaldl: Giysiye l~ka bir ~'C de olabllirl Yi:l'1la yaplld.

yamalur.yamalmdq.

yam àn. Herhangi bir seytn rent, eek k öto olam.

yaman Ig: I=~ hàstal~ lcildin 'ie kaslarm asmkalm~Sll1<l nedenclanbir hascahk -cnl.

y am a n d r.

er tOnltlyamandl: Adam I<.endi giysisini varrerra~ uzerine aldl.

yamdnur.yamdnmdq.

yam ár. yamdr SU'll.1'nm gecngt yerin adt. Bu, Yabäqu bozkulannda akan beydk bir

nehirdi r.

yamasd r.

olangar l(}n yama~dl : 0 , ons giysiye Ib.~ka bir seye deobbili r] yama yaprnaktil yardlm etn.

yama~u r, yama~màq. Bu tste çektsrueyi anlat mak için de bu sözcûk kullaruhr.

ya masd r. maYI~1 sözcug ün ün degi~ik seslenm l: sözcük gccusmeye rnaruz kalarak

yama~l olur.

yam<4ur,yam~mdq.

ya mgu r. bkz. yagmur.

656



yand aq tikèn

ya m lZ. Cinsel organm her iki yamnda, uylugun içten en est kesiminde yer alan

bölge [kastk].

yamlä dr.

01 ewtn yamlddl: 0 , evinisüpürdü.

yamlar, yam/amaq.

yam län . Bir tür siçan .

yamlasdt .

01 angarewyamla$dl: 0 , ona evi I~ka bir yeride olabihr] sëcorrre i;;inde yercrn etn.

yamla~ûr, yamla~maq.

yamlatu.

01 cwin yam1aUl:0 , evinin süpiirülmesini emretti .

yamlatur, yamlarmaq .

yamhg.

yaml!g kOz: Tm kaçrras qóz Kök-biçimiy émhg'nr .

yamrasdt.

qOZIyamra;;dl: Kuzular d i~i koyunlarla kenstr [kayna~bl . Su dortlukte de kullarulrr,

(Ya21erereen
qoçngdr reee sqildi (Yam geli~iyle) koç ve tekeler (di~i ve koyun ve keçile rde n) aynldl

sagl1q sürüg qo~uldJ sai)lmak için~ koyun sereet bit1~ldi

sutler qamug yu~uldj (Memeie rden) bolca set akb

oglatj qÓZl yamra;;ur ~Iaklarve kuzular(sut emmek için) anneleriyle kayna~r

yamu . "Bu sözlen kabul win ve sana söylcnen seyt yapmak için bu nlan lytce

anladin mi?" anlamma gelen bir ilgeç .

sen bargl1yamu:Gideeeksin, deqil mi? Bunun kókü, "evet" anlamma gelen bir ilgeç

olan yah s özcugû dû r. Sondaki mrm Cm) ve vav (u) [ya (yahj-mu] som ekidir.

y än . Kalça kem iginin uçlan . Kalça ke rmgtnin kendisine de yàn dentr.

y ana . "Yine: ikinci kez'' anlamma gelen bir ilgeç .

yana keldi:Ylne [ikind kez] geldi.

yan a . "Ge ri d önme" bildiren bir ilgeç.

yana keldim :Geri döndüm, ikinci kezgeldim.

yançi ld i (yeuç ildi) .

qagûn yançlldl (yençi1dO :Kavun (ya da tereer bir~ey) ezildi.

yançllar, yançl1maq (yençilUr, yençilmek).

yançu q . Kcse.

yandaq tikên . Kitre agaci [geven].
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yandaq çeke r

yandaq çeker . Farsllerin kudret helvast lrerencabrnl .

ya nd!.

eryöldan yandl: Adamseyebatten [baska bir yerden deolabilir] döndü.

b?g aru yandl: Bey [ba~ka biri deolabilirl OI1U tehd it ettl.

Su atasözunde de geçer,

yalnguq menîgü tinlmes, sinqa kinp kçrii yanmàs: Ádem«llu sorsuza dek ya~yamaz,

mezarabir kezgirdiktensonra oreoengen dönû$ yoktur.

Otyandl: Ate$ alevlendi-l'li blçimin [yelde] degi$ik sesleumt (Qtfçäq lehçesi).

eryandl: Adam kustu.

yanar, yanmaq.

Su dörtlûkte de ku llamhr,

(Dü~afll anlatlyor)

yand! erinç Ilgragi

keldi berii ti/gragl

(jziquy! ogragi

alplar qamllg t(rge~ur

Belki de niyetindenvazgeçtilarreencao geridöndO!

(ÇOnkü) onunelçisi bizegeldi

(Ancak) vadinin dibindeve yamaçlannda

YigitJer saves içir] Slralanm$bekliyor

yan diq .

yandlq at: Bir kusuru, sakatllgl olanat.

yendurd i.

ol am eweeyandurdl: 0, onu eve lba~ko bir yere deolabilir] döndürdü.

er yandurdl: Adam kustu - yandi sözcügün ün degisik sesletimi. "Teh di t etme'yt

anlatmak için de bu sózcûk [yandurdi] kullamhr.

yandurur, yandurmaq.

yalllg. Kusma.

olyamgyandl: 0, çok kustu.

yamg. Tehdit.

bçgyangmda tii~me : Beyin lbaska birinin deolabilir] tehdidine maruz kalma.

yanh q. Çoben heybesi.

yanü d i .

er mçek yanûdl: Adam btçagl (ya oe kilo ya da tereer bir ~yi) biledi. Eu, brçagm usta

eline teslim edilip onanlmastru ve bilenmesini anlanr.

yanûr, yanumäq.

yan uldr.

biçek yanuldl: Bçek [baskabir sey deolabilirl elden geçirildi ve bilendi.

yanûlur, yanulmaq.
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yarigqül édr

yan üt . Yanu.

sOzyanûtl:Bir rozeverilenka~llk .

yanut. Karsihk (ivtlz); bedel.

yenurn.

olangar biçtk yanuW:0 , blÇa~1n bilenmesinivada elden geçlri lmesiniemretti.

yanutiir, yanutmaq.
yan"g. Bir seytn kahbr ya da örnegt; aym sekle sahip baska bir sey yapmak için

ölçulerin elmmasinda kull aruhr .

oorkyangl: ~Ik kallbl - këginan a cgenle r veya yuvarlaklar kesihr ya da kilden

topa beneer btr ~ey sekillendirilir ve baslik yapilacak ipekli kumas bunlar

uyannea ólçûlerek kcsilir . Her hangt bir seyin kahbi de bu sckilde kullamhr .

yanga. Btr nehrin kiytsi; bir arkm kenart (Ogua lehçesi).

yarigalduruq . Kepenegtn omuz bölgesinc d ikilen ve bir tipi ya de fmmadan koru n-

mak için besm üzerine ortülen keçe parçasr.

yarigän. Fil. Oguzlar bu söacög ü bilmez [bkz . yagan}

yengäq . Dislerin agzm her iki yamnda üzerinc dinldtgt kentik [yanak kem tgtl

yarîg äq . Herhangt bir seyin yam. Buradan hareketle "kaplnln yanooa bulunan direkler"e

qapugyangr1ql den ir.

yan"gl.

yangl ntng:Herhangi birseyin yeni olaru.

yarigûa .

ol i~ lg yangila qlldl: 0 , ~ yeniden yaptJ; yeniden teseo.
yarigtlä dr .

01 roem yangllddl: 0, giysisini [baska bir seyi deolabilirJorerarek yeniledi.

yangi/dr,yangflamäq.

ya ng tlgan .

yang!/gan er: Yapmaya ba~adlOI her i?i unutan ya da yanll$ veoen adam.

yangluq. Olaylarda , konusmada ya da eylemlerde ortaya çikan bir hata.

yangqu. Yanki. Su atasözûnde de geçer,

yazmas atJm yagmur, yangrlmas bilge yangqu: Kusursuz. aco yaOmurdur (çünkü reoea
oldusça geni$ alan yery(jzüdür, bu nedenle hedefini asla rskalemez), yanllmaz bilge ise yankldlr
(çünkü ne sóylediyseniz yaort olarak size tamciarekayfllSl verir). Bu atasózü, hata yapan bir
kimse adma özür dileme k için söylenir.

ya rigq ül êdi.

tdgyangqûladl : DaÇJyanklladl. Bu, bagrrdigm sest sana geri yansttarak dagm yamt

vermest durumunu anlaur.
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yarigqurdr

er qulaql yangquladl: Adamln kulagl birsesr yakaladl li~ittll, bu reeene adam kafa511ll saga soIa

çevröi.

yangqüldr,yangqülamdq.

yarîgqurdi.

er yangqurdl: Adam sanki birsesya oe ça<;'Jn duymu~ gibi seçnesolunateeoo.

yangqurar,yangqurmaq.

yarigr ädr.

01 bi r sbz yangrddl:0 ,bir sr etarekseaermes gerekenbir~ey sóyledi.

yangrar, yangrämaq.
yangraq. Dibinde tnsanm üzerinden atlayarak ya da benzer yöntemlerle asabtlecegt

bir su akan sarp dag vadisi.

yerigram .

ol angar sozü.gyangraw:0, o-e birsir oIarakseuersres gereken sózüsóyletn.

yangratur, yangratmaq.

yang?aq.

yang~aq er:Geveze bir edern.

yerigsatn .

. 01 amgba~m yang~aw: 0, onunkulakiannl uguldatacak ve ba~nl aqntacek kadar çok konu$"tu.

yang~ata r, yang~a tmaq .

yäp yöp. Hi1e; üçkägu.

yapyöp qlldl: Hile veptr.

yap . Herhangt bir scytn yuvarlak olam.

yapyannaqyóq: Hiçvuveöek param -deçerini kaybetmemi~, sa<;'Jlam peram- yok .

yap. Kirpik yün; yapagi.
yüngyap: Yûn ve yapagl.

yaperig.

yapang y~r : Yutan kum; batek. Bu, hayvanlann bacaklanmn içine batngr kumluk

bir alandir ; hayvaru bu radan çïkarmak oldukca zordur.

yapäqu. Kirpik yün: yapagt. Saçlar kecelestr.vbirbmnc dolamrsa yapàqu holdJ.
denir.

yap äqu .

yapàqu SUWl: Kasgar da<;'Jlanndan çlkarak Fergana Ozçendjozncnd] boyuncaakan bir nehir.

yap äqul äq. Yüksek ates nede niyle titreme (Yabäqu ve Yemèk lehçelerinde).

yapäqulaq. Beykus (Yabäqu ve Yçmëk lehçelerinde).

yapçundi.

oqqa yçlim yapçundl: OkunWwne zamkyapi$tlnldl - Tüye zamk slriilerek oke yapr,;tmldt Btr
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yepsû d i

~eye yap isurtlan herhangi bir seyt an latmak için bu sözcûk kullamhr.

yapçunur,yapçunmaq. Hem ~m'h (~) [yap~undI] hem de je'It (w) [vawçundi] degi

~ik sesletimleri vardir.

ya pçurdr.
ol oqqa yugyapçurdl: 0, tüyû oka ya~urdi . fe'yle (w) s öylencn yawçurdl bir degtstk

sesletimdir.

yapçurur, yapçurmaq .
yapgäq. KU$ avlemakta kuUamlan bi r tür tuzak.

yapguç . Esek ve benzer hayvanlan sa rerken kullamlan bir degnek [aynca bkz.

yaptaç]

yapgut. Yasuk; kirpik yan ya da kil.

yapl. Eyer órtüsü (Çigil lehçesi).

yaplghg.

yaplghg qapug: Sürgu vurulrnus [kapall] kap!.

yapm dr.
er qalqanyapmdr: Adam kendini bit kalkanla kcrudu - kalkanla örtündü.

01 qapugyapmdl: 0, kaPfYI kendi oesoe kepetts .

yapmur,yapmmdq .

yapn yçr. Engebesiz ve gems arazi.

yapn qul äq. Sarkik kulak.

yapn tn.
at qulaqm yapnttl: At kulaklanfll dikti. Eu dururn, atm bir seye tekme atacagr ya da

bir seyden korktugu zamanlarda gönilu r.

yapntar, yapntmaq.

yapr u ldr.

bfr nêng b/rke yapruldl: Bir?l ba~a bir seve yaMu.

tön yaprnldr: Giysi,iç klSlmlanbirbirine yapl';acak kadar yprandl.

yaprillur, yaprulmaq.

vaprusdr .
01 angar yçr yaprn~dl: 0, ona yen düzl~tirrnekte verom etti.

yaprn~ar,yaprn~mdq.

yapsä dr.
er etmêk yapsadl: Adam eerree yapmak [ekmeqi finna koyup ~irmek] istedi. "Kapryt

kapamak isteme"yi anlatmak için de bu söecük kullamhr .

er nzzdq yapsddl: Adam kapani (yekelernek için kusun ïjzerine) atmak isted i.

yapsdr, yapsdmaq.

661



yap sundr

yapsu ndrbkz. y apçundt.

ya psu rd i.

óqqa yç/im yap~urdl: 0, okun tûyûne zamkYapl~rdl . cim'li (ç) olan biçimin [yapçurdi]

degisik sesletirmdtr.

yap~urur, yap~urmaq.

Eu degtstm [Farsça bir ad ohm] Behràm çûbrn'in [bir Sdsdnf hukûmdan] $ûbfn

biçiminde Arapcalasnnlmesmdakt degisimc benzer.

y ap t aç (yapguç [?J). Kuçuk bir kepenek.

yapn .

er qapugyaptl:Adam kaplYI kapattr,

er tOr yaptl: Adam (ku$lannya da ba$l<a bir~yin ûzerine) aQ atn.

ç~ler atmen yapt!: Kadln teocm çine ekmek yaMtJrdl - Kadln ekmeQi finnakoydu.

er rdm yaptl: Adam duvarin~ etti.

yapdr, yapmdq.

yap tu rdr.

ol angar qapug yapuudi: 0, ona kaplYI kepetrresnu emretti .

01 angar tamyapturdl: 0, c ru oever irl$<J etmekle görevlendirdi.

ol angar etmekyapturdl: 0, ona ekmek yaptJrdl.

yapturur, yapturmaq.

yapuldr.

qapug yapuldl: Kap kepenc [kapatJldll. Herhangt bir scytn kapanmasmi anlatmak

için yine bu sózcûk kullamhr.

yaplar,yapulmàq.

yap urdr.

ol yçngyapurdl: O,zemini dûzlestirtj.

er sOZl1gyapurdl: Adám sözügiZledi.

yapurur,yapurm~,~ .

yapurgän.

bu erol r~m yapurgan: Su her zemen~ saklayan ve keturn bir eoeroer. Herhangt b tr

seyi gizlemeyi artlatmak için de bu sózc ûk kullamhr.

ya purgäq . Agacm yapragi Kitabm yapraklanna da yapurg äq denir.

yap urtn.

ol sOzÜg yapurttl: 0, söziem (ya da meselenin)bir SIr oIarakseueorneso errretti.

0/. yçng yapurttl: 0, herhangi t:iffiiî yeridJ~ sagladl. Dagimk herhangi bir

seyin parçalanmn bir araya getirilmesini anlatmak için de bu sözcük kullamhr .

yapurtar, yapurtmaq.
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yaqm

yapus dr.

y{lim JÛgkt yapu$dl: larnc: t:ûyey~. Bir nesneye yapl~n her hangt brr seyt anlar

mak için de ytne bu sózcuk kullamhr.

u kcyikkeyapu$dl: Kàpek av hayvin/'IG eece y~ ve b1rakmadl.

yaptl~tl r, yap tl~mdq.

ya pusg än .

~ er ~ r~a yapu~gà rJ : a , her i;;i SlkJ bir biçimde ele alma, ~ asllma a1~nllglr.da ceo bir

eoerror.
Azimli , diresken olan herhangt btr seyt anlarmak için de bu sozcö k kullamhr.

yapusg äq. Atlan n ya da baska hayvanlarm kuyruklan na ralcl an findi k büyukluga n

de tûylû dtken lere sahip bir bitki. Beneer bir biçimde Ut*" se &fnIi br biÇimde asm

bil" adamMI anlatma k için de yapusg äq söeccga kullamhr.

yáq . bkz. yüq.

yaqa . Vaka.

yaqdr . Yakn.

er ba$qa yaqlgyaqdl: Adam yllfayl ScYdI-VMaya)'akl x--o .

olangar yaqcl/: 0 , onay~.

arog helmildyaqdI: Qul~~.

olangar tligyaqdl:o.coe e1~ l~ka bir $Cylc de olabshd 00k\.Ildu

yaqar,yaqmdq.

yaql YUql.

yaql yuqler: y~ çeken, yaltak~noo, dalkavuk ece rn.

yaq lg. Sisktnliklerin ûzerine sanlan bez; yakr

yaqrld r.

angaryaqlldl:a,onunla terrese geçirildi.

yaqllur, yaql1mäq.

yaqm . Herhangt bir seyin yakm olam

yaqm y{r: Yalon yer.

yaqm er: Valoan olan bir adam; l1lsrn

Su dizelerde de kullamhr ,

~sadakat.~ ve nefreti aJiatJyor)

yaqm yaguq kormt"fjip ningnikudur

qad~ lapa 11 k<pi q1nglr baqdr

(lnsallCll)u) Rsn'wla saygI 0J)maz. zengnige t:amctl eoe-
«eoesoe (kemi9fi~ sakjayan) bil"köpela'ni$ gibi dikd ik bakar
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-~ yaqesd r.

01angaryaqlgyaq1sdl:0 , ona (yarI'lYI'I) sargl uygu lamakta verom etti .

anlg he/mèh; yaql ~di : Onun gel~ YI'I~b. Geltstne az kalan , yakmda clan herhan gi bi r

seyi artlatmak için de bu sözcuk kullamh r. Gezel ve etkili konusan adam konus

tugu zama n anlg ~rni yaqrpnds:~ tvz ve akdk nedet'iyte) 0fU'l <iJdaIo:WI asla

bir Maya gelmezdemr.

yaql~ur, yaql~mdq .

~ l yaqn . lcyegi.

Su dizeterde de kullamhr,

bl~nh.ryaqn qaydq

!~gurur yogn çanäq

~Çycgie~

DoIdurur kap ile çl'lnak

~ yaq rrlan dr

qöyyaqnlantb:Koyun~,y~.

yaqnlanur, yaqnlanrMq.

\. yaqn qa n. Pindik buyaklugünde kimuzi meyvelert olan bir bitki: duda klar

raag ärdan cctladigr zaman ûzerlertne bu meyvenin kabuklan yaprstmhr ve iyi

lestrler .

~ yaqnq än . Donmus [buz kesnus l içyagl; kesildrgt zaman içyagl parçalart d ökülûr.

yaqru . bkz. yagru.

~ yaqturdr .

ol~qa yaqlgyaqlurd/: 0, y<T<'JSll"la SoYgI salTnaslN emetä,

01anlg ewi'nge ot yaqturdl:0 , onu n evinin yakllrnasrrll emretti ve etee de 0 yakb.

yaqturur, yaqturmdq. Birinin herhangt brr seye dokunmasun anlatmak için de bu

sözcûk kullaruhr.

~ yaqu . Yagmurluk (mim!ar). Kók-biçirni ydgqLl 'dur. hafiflenlmistir.

yaq urda

~ ol allg manga yaqurdl: 0, at! [baska brr ~yi de olabilir] berl im Y<'looma geti'd.

yaqrur, yaqurmäq.

'\ yaqurd r.

ki~ yaqu.rdl:Adam içgeçm[dem bi"scU:: aIIpbunu yav~)'8V'*verdij.

yaqrur,yaqurmtiq.

" y är . $ulann açugl yanklar ya da uçurum.

(\.. E Salya.

mugyan aq!/: <::nJn saly8Sl een



yaradt.

I ol neng angaryaröds: 0 ~y ona uydu lYar~tJJ.

(

yardr , yardmdq

, Bir seye olur, uygund ur verilmesi ni anlatmak tçm de bu sózcûk kullamhr. Su

arasözunde de ge(eJ.

ala t önr ogulqa yardsa crasm tJlèmës' BabanIl1~ ogiJa oldugtJnda babasll"I eterrez.

1 ( B.U' babasm~n giysil~ri kendisine uy~un ge. ldi~ten ~~.m.o~UIU~ ~rt1k babasmm

yasamasi r n tsremedfgi ve boylece rmrasi alabtlecegtni desundu gö anlamma ge·

hr. BIJ baska yorum da amk yessmak tçin babas ma thuyac duymadigi. çunku

kendi ihuyaçlan rn gtderebtldtgtdt r. qgudar, yd yarasun: yoI yarasrl - seyahatinOe

arna<rIa u1a~ derler.

yarag. Pirsat: Imkän: bir i~in gerceklesmest ten dcgru zaman ve mekän. Su

atasözunde de gecer.

f? yarägmda, sart aSlgmda: Oayiar (çerçe de smeier i 'çil) flrsab, tüccar karn gö zlef - eger

kar eldc edeeeguit biliyorsa sevdigi btr seyt satmakran bilt cektnrnez.

~ yaràg_Firsat: imkán : bir isin gercek lesmesi ten dogru zaman ve mekän.

r~ ya rdgl (kor): ~ içinocçu ZamarlI ve seyri gór. yarag sözc ügünan degtstk seslerimi.

~ yaragh g

yaragllg r~ : (Gerç~) rnjml<:i:f1 0Ianbi" i$;.

r yar~msmd, .

olmanga yaramsiïuis:0 tere yaltaklandl.

yaramsmur,yaramsmmilq.

è yarand r.

~ (" a! yar~ndl : At,y~a~içilbi"yOIcIa~lJUIóJ.

ol manga yarandl :0 , bere yaltaklafldl

yaranur,yaranmilq.

ya rasa (?). bkz. yersg ü.

( yarasdr.

r \,-olàr ~Il ki yara~dl: Qnlar rneseledebirbirleriyle~tu, eoiesn. Su d önlü kte de kullamhr,

(~~ kend';ile kcm< atY1 bi" ecern anao)o')

ortuqbolup bili~ 0 berir1ie ortak 0k1Jve bi'OOrnizi bklik

menig tawdr satlsdl MalIIT'1l satmama yardlm etti

biste bileyara$tl (Ancak) biMe)iea~b

kizltpMar rd)'lml (Ve) taym benden saIdadI

btste sözcugc tuccarlan ev mde konu k olarak agirlayan bir k imseyi anlatmak

için kullamhr. Tuccar onun evtne yeri estr ve 0 da tüccann mal1anm satar. ko-
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yaratgän

yunlanm glider ve evde kaldigi sürece tüccan agirlar. Tüccar evden aynhrken

biste koyunlann yirmide bir ini ahr . Eu T UXSl, Yagma ve Çigil kavimlerine ait

bir adeutr : bunu yapuklanua taruk oldum.

yara$ûr, yara~màq.

yeratgën.

lengri olyçrig yaratgan:ceretx Hakdünyanln [~ka :;eylerinde olabilir] yaraooSidir.

yarattl .

tengri yalnguq yarattl: Allah, Ädem1 (ve diger mahlukJan) yeretn. Oguzlar, 01 tonug
yarattl: 0, giysiyiuydurdu [tam ólçûsûnde ve ~klinde yapb] der.

bu etiikni manga yarat: Buçizmeyi bere uydur.

01 ozinàin sozyarattl: 0 , kendi kendine yalan uydurdu .

yarat ûr, ya ratmàq.

ya rdi .

erYlgaç yordi : Adam odun u [baska bir :;cyi de olabilir] yard!. Baska seyler, ömegtn yere

kaztk çakilarak suurlann belirleuip top ragm paylasunlmasnu anlatmak için de
bu sözcük kullamltr.

yarar, yarmaq.

yar rldr.

qapyan/dz: Serept ulumu [baskabir sey deolabihr]yanlip aç~dl.

yan /u r, yanlmaq.

yanm. Herhangt bir seyin yans!.

alml1a yanml: Elmanln {baskabir ,.eyin deolabilirJyanS! .

yanml ädr.

ol yo1ugyanm/ddl:0, yolu yanladl. Baska seyler için de kullamhr.

yanm1ar, yanmlàmaq.

yarunlandr .

yanm1andl neng: Nesne yanmlar ~klinde pay1<r,;tmlch.

vanmianûr, yanmlanmaq.

{. ya n n. Kürekkemigi. Turk1erin buna iliskin olarak söyle bir sözü vardu,

~ ~ yarm bulgansa ç1 bu1ganur: Kürekkem i<;)i zaYlflarsa [güçten oosesej ü1ke de raçrner.

vannda q Keçi densinden kesilen btr Turk kayist.

yerml äd i.

ol amyannladl :0 , onun kürekkem~ine vuroc .

yarmlar, yan n1amàq.

yanq. Zrrhh giysiye ve vucuda giyilen ztrha verilen genel bir ad . Bunlan ayirt

etm ek için "Zlrnhgiysr'ye küpr yanq, "zlrh»a sayyanq denir.
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yarma~

yan q . lnsamn uyluk lanmn sonlandigi ve kalçasmm sekillenme ye ba~.\adlgl bölge.

Bu sözcû k yanldl nblg:bi"~yana. iki)e aynlcil ifadesmden turenlrmsnr; çunkû edep

yerlerinden mbaren insanm bacaklan birbirind en aynhr, insanm kalça bölge

sinden 3.$aglsl yan k gib idir.

yan qlandr.

eryanqlandl: Adam ZIlt!bgiysigiydi - Adam uh~.

yanqlanur. yanqlanmdq.

ya nqhg.

yanqllger:Zrtlla eeceoreeoen.
yan~. At yartst .

Dl at j cnsn: 0, eten y~tJ rdl .

yens . Malm iki adam arasmda bölû nmesi , peylasunlmast.

yan~dl .

olarug birlc atyan~: 0,~ at y~ l öegun metinde burada bir hata söz ko

nusuclur ; ya çevirinin Ma, on.na atY~GM biçiminde yaprlmasr ya da Turkcesmin

Mof menig birleat yansdlM olmasr gerekmekted ir -cnl.
olanlg birle tawdryan~l : 0 ,onunlil maII~. Bu uade mirastaki paylann bölu sr ü

rülmestne ütsktn olarak da kullam lir .

yan~ur, ya n~mdq.

ya rl äd r.

olanEKyuv nge yarldik 0 ,oru-. yUzllle tüti.fdU.

yar/dr,yarldmdq.

yar hg. Biçare : yoksul.

yarllger: Biçare eoem.

yarhg . Hakamn hükmü ya da buyrugu (Çtgll lehçesi; Oguzlar bu s özcugu bilmcz).

ya rma

yarma yuvga: er ÛI" ka~ e erre e Ikatmerj. Uzun lamasma yan lan herhangt bi r

seyt artlatmak için de yme bu soaeek ku llamhr.

varma nde .

er Idmqa yarmandl: Adam dUVMa I ~"'" brr$e~ de obbihrl w rreoo .

yarmanür, yarmanmdq.

yarmaq. Para [Uvgur lehcestndc yartm äq].

ya rma q land r.

eryarmaqlandl:Adam para sahö oIdu .

yarmaqfanur.yarmaqlanmdq.

yarmas. KOIÛ ögu ml mos. kalm taneli un .
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ya r p

yarm~ én: Iyi~ütülmu~ un. Eu da iki zu anlama sahip olan s özcûklerden birtdir;

ancak gerçekte bu sözcüklerin k ök-anlamlan ayrndtr.

yarp.

yarp ntng: Saglam bir sev(muhhem).

yar p. Biri nese içinde oldugu zaman yûzünû kaplayan isildama.

amgyarpl YGZlldl: Sevinç duydugu içinyuzünün kln~ l klan açlldt()'ÜzûI$ddadl).

yarpatn .

igligyarpaw: Hastaiyile$ti.

og/an yarpattl: Bebek ernekledi.

yarpati1.r , yarpatmaq. Kök-biçimt ya rpGdtl'dlr. benzesime maruz kalmisnr .

ya rpuz . Peslege n: bir bitki.

yarpuz. Firavun faresi. Yrlanlan old üren bir hayvan . Su atasózûnde de geçer ,

yllan yarpuzdm qaçar, qança barsa yarpuz utru helûr: Yllan (daima) firavun teesroen

eecer, (ama)nereye gidersegitslnree onunka~Slna çker. Eu atasözu sevmedigi bir $ey

den uzeklasmaya cahsan. ancak sürekli on unla karsi kars iya gelen biri için kul
lamhr.

ya rsg äg. Dagdaki ra da baska bir yerdeki kaygan bir kesim.

yarstdr .

0/yarsrdl nengni: 0, birseyiigrençbuldu;onuntiksindirid oIduQunudu~ündü .

yanfr ,yarsfmaq .

yarslnÇlg.

yarsmÇ!g ntng: TIksindiricibir $€Y.

yarsrqdr.

er oglmdm yamqdl: Adam «Ilundan ayn dU$tü. Bu duruni içlerinden biri çölde

kaybolur ve bir i bir yere, digen baska bir yere ulasrrsa ya da biri dasmare

tutsak olursa gerceklestr .

yars/qar,yars/qmáq.

yarsun.

ol entyarSlttl: 0, bir$eyin ons igrençgórünmesini sagladl ve 0 tiksindiQi içinbunuyiyemedi.

yamtur, yarsltmaq . Kökû ydr sudtl: ~grenç buldugu bir $€Yi agzlndan dl~n) Wkürdû ifa

dcsidir; benzestme maruz kalrmsur.

ya rs r. "Bir seyt yanya bölen kimse vyt ra de "bir seytn yans i'ui anlarmak için
kullam !an sözcük.

amgyar}fSI bu: 0, onunlabólû$en, yansu)1 pa~n kimsedir.

ol menig binc tamyar~l; 0, beoirne bir evi yen yanya payla~n bir kOl"lVJdur - bu, "ararruz

da bir duvar vardir ve ev!erimiz bu duv arla birbirinden aynhr" anlarmna gelir.
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yaSI

yar~ lm.

blryar}lm y?r. Sirat~ p;rtlIu~ eea.

yerum.

blryartlm bodun: Kitleden [halklO bûtûniirxlen)aynI~ bit" grupirsen,

yartmäq . "père" anlarr una gelen yarmäq sözc ügünon Uygur lehcestndekt karsihgi.

yartu. 'ïonga: telas. Buna benzetilerek "lizeOnde yaZJ yazllan tatlta"ya da yaTludenir.

yart urdr.

olangar Ylgdç yarcurdl:O,ona 0CU'lJ~ka btr~i&obbihrl yarmasr-t enTe tti.

yarturur. yarturntaq.

yaru .

yaruyç!im :Ballk tutkall.

yarudr.

kunyariidi:~ dogW I~J. Karanhk bir yerin aydmla nmasuu artlatmak için

de bu sözcuk kullaruhr.

yariir. yar-umdq.

yarûd r yas üdr. bkz . ya~ûd l .

yaru q .

yaruq y~ r : Aydlnllk bir ve r.

yapyaruq m' ng: Çok parIak bir sev.

yaruq . Yank; ropraktakt. duvardaki. dagdakt, carndaki bir catlak.

buayaqmg yaruql bdr: Bukabn çatlaQIvar.

yaru qluq . tsrk (när): aydmhk.

ya rutgan .

kün olajunugyarutgdn: Gü~ herzemendUnya)1 aydInlatJr.

yäs. Kayip; h üsran

anglg Itlimydsl ttgdi: 0 çoI< fazla~ yas-ayoYak ec çekti.

yäs . Ölöm: yrkrm (mevI; heldh) (Ogux lehçesi).

arog agll ydsboldz :Ovl~öldi

yasdr.

bÇg sÛ!iinyasdl: Bey askel'lemi dclO1ttllevlerine yoIadll. Bunun kók-anlarm er ydsm yastl!:
AdamyaYln te linic özoo, çkarttr ifadesindeki anlamdrr.

Xdn ( uvd(yasdl : !-lan~ ûzreyücselefl hoYli lkçadlm cöaoc.

yasdr. yasmáq.

vasgäc. Hamur talnasi. Kókû yaslYlgdç: YiISSI aQaç'tu.

yast.

yasl ning: Geri$, OOi tè"~YasSI.

669

•



yaslç

yastç . YaSSI temren.

yasjl ädr.

olyasilddl nl ngni:0 , bil"~~ ti,...', dl - l4Jl<I sofradll açQ:1 hafTu" ya oe oereer

"""' gb.
olsóZ1lgyt1Sl1ddl: 0, Im etme )'OUla~ her~ aç»:ça söyIed

Yl1Sl1dr, yasndnulq.

yasildi.
i~ yaslldl : Mesele roüoeree edilmeden akl$lna blrakildl ve birsüre soma orteden kallct:J .

yay aslldl : Yaylnteëçózüldü.

suyaslldl: Asket1er lbaska bir seyler de olabilu] dagibId [evlerine yoIIandl). Dagdan . yayilan

herhangt bir seyt anlatm ak tem de bu sözcuk kullamhr.

yasilu r,yasllrtulq.

yastm än . letoden su bosaluhrken hkrr hk ir ses çrkart an tesn.

yaSlq . Yay kihf (TUrk lehceler tnde). Ogutlar vs: Qift;dqlar bu sözcugu btlmez ve

aym anlama geleeek biçimde qunn àn söac ügana kullamrlar. Su atasózunde de
geçer ,

opraq yasJqdm tozlugya ç'qar: 8;ki pûskü birkiliftan iyi geriI~ bil" ok çlkabilîr. Bu tfade [30

iam olarak, Arepcadaktl "sseebireoemgOrQp onu hafife a1ma1gysi~ cooe es bil" asIirI g~

bidir" ifadestne benzer.

yas rqhg

yassq/zgya:KJtt:çn:lelci~.

yas rädi.

olangaryastuq yastád,:0, ona mildery~ [5lrma yast*. kOyarak ClOU rit\at etti"dil.

01 manga sózyastädl:0, bana söze bir~y1ef imaettJ,amaaçlkk~dI.

yastär,yastlimdq.

yas tald r.

yas/uq yaslaldl: Minderyaslanà

oq amaçq<.l yastald,:0:, hedefil kerKn'"laçarptI.

yastalûr, yastalmaq.

yas ruq. Yasuk: minder.

yas ul.

yasul täg:Yamaçl1 dag Her tûrlû egtmh araziyi anlatmak için yasu l s özccga kulla

mhr.

yas . (Yenile bilen) yesil yaprakh bitkiler ya da zerzevat.

~ or: Taze serren. Bu sózcûk sOZ uzaurruyla y~)'O} [y~ yö~ 1 bie lminde de
s öylemr.
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yas m

ya~ . C özyasi.

hàztlmyä~l aqdl: GözOmy~ aktJ.

yas. (Yemlcbilen) yestl yap rakh bitkiler.

yä~ yçdim:Y~illik yedim.

y äs. Herhangi brr seytn taze olam.

y~ et: Taze et .

yas äd r.

er uzûny~: Adam UZU"l y~.

yasar, ya5dmdq.

yasägu .

buer ol uzuny~gu: Sueoem UZlIl y~mah . Bu aym zama nda yer ve zaman bild lren

bir addrr .

ya~áIÎgurd l .

amghbzi ya~dngurdl : Onun gözügün~ ~nlan rtedeniyle l« lIna~tJ ve y~rdl .

ya~dngu ru r, ya~dngu rmaq.

yasardr.

otyasardl:ot veseo.
ya~arii r, ya5drmdq.

yasartn.

yagmurotugyasartll: Yêll)'TU" bitXi órti&n,j ~.

yasartur,ya~ rlmdq.

yasd r. Saklandt.

ol men;korop ya$dl: 0 , beregörûnc:esaldandl. Su atasózunde de gecer ,

tçwç mûnûp lP:; araya~mds; Deveye teen (k~ 1<ef1d&1i) koyunlann eresoca gizleyemez.

Bu atasózü , herkcs tarafmdan bilindikten soma gnlenmeye cebstlen btr

rneseleye iliskin olarak kulla mh r.

ya~dr , ya~mdq .

yä~ll ç üvu . Yestl ren k.

yaSll. Herhangt brr seyin yesil olam. ~Par1a1< ~·e yap ya$ll denir ve bu söecok. söz

uzatumyla ya~" y~ul biçiminde de kullamh r.

ya~m. Simsek . Hikmete dair olan bir Tûrk deyi?i söyledt r.

himnig bilt~ OOIsay~m yaqmds: KrTWl yaMdélq~ [saydam1TlSl, pJüzsUz ve beyaz b( tes,
rrU1Ur yliZÜÇJÜne till<* {Juda~~ verse 00êI $i'n$ek: de(ynez - cunku bu tesm dogasmda

insani simsekten koru ma vardir. Aym zamanda bu las , beze sanhp arese auldt

gmda yanmaz, harta ken disiyle brrlikte bezin da yanmamaslm saglar . Bu sma n

rrusnr . Bir adam susanussa bu rasi agzma koyar ve sus uzlugu geçer .
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yasmhg

yasmhg.

ya~mhg built: $ilTl?el<l i bulut.

yasiqu .

hOz Yrl$!qtl : Güne~en dola)'l qózkamastr.

ya~ lqa.r , YI1S!qmaq.

yasl ädr.

at ya~ladl: At (~ka bir ha)'van da olabilir ] baharda biten y<;$illiklerde oueo. K ök-b içimi

ya~lddl'dlr; ancak - upki buna benzeyen dtger ömeklerde oldugu gibi- hafifletme

amacryl a dij anlmisnr.

yas/ar, ya~ldmdq.

yashg.

YQ$llg kOz: Ya~h göz.

yasbg .

yashg er: Ya:?11 adam. Yash olan herhangt bir hayvam anlarmak için de bu sózcuk

kullamhr. Kök-biçimi yaS!lg'ur.

yasnädt.

Yll}U1 yasnddl: $i~k çaktJ . Panldayan herhangi bir seyi, ömegin ctlelannus bir
káseyi anlatmak için de bu sözcûk ku llamhr.

ya;;ndr , y asnämdq .

yesnam.

tengri yasm yasnattl: Toon ~im~e(Jj çekteor. BiT adarmn kihcrm ya da baska bir seyi
parlatmasun ya da panldayan veya tsildayan herhangi bil seyi anlatmak için de

bu sözcük kullamhr. Su dizelerde de kul lamhr,

yasnat qJhç basl eze qaqql! yar-a

blÇ!lp amg boym taql qa!qan rum

KlilCln(~manln ûzerinoe)l$Ildamaslnl sa.;lla ve böy1ece orum ketes kopecekcr

Darbeyiboyuna (sertçe) indirki kalkal1l ve ZlIhi yanlsln

yasru .

olyasrukeldi: 0, gizlice geldi; yasru rs: Gizli~.

yasrusdr.

olar (çkki I?]) sozüg ya~ru~dl: Onlar, bu sózet Ibaska bir ~yi de olabihrl gizleme konusunda

eoesn.
ya~ru~ur, ya~ru~maq.

yessädr .

01mindinya~sadl: 0, benden saklanmakistedi.

ya~sar, ya~samaq .
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yatgurdr

yasûdi.

er yarudl ya$Udl: Adam keyiflendi ve nesele ndi. yasüdr sozcügü tek basma kullaml

maz , ancak bir ikilernenin temde [yarudr yasüd i] boy göstert r.

yarurya~ur , yarumiiq ya$umiiq.

yasurdr.

01 neng ya.:;urdl: 0, bir ~yi gizledi.

ya~rur , ya;;urmiiq ,

yesur g än .

ol er 01 nengin ya;;urgiin:0, zenginligini [baskabir~yi de olabihr] gizleme all~anllglnCla oIan bi"

adernor.

yasut.

y~~t neng:Gizlibir sev.
Söz uzaumryla ya~ut benut biçiminde de kullamhr.'--yat kis t. Yabanci (ecnehî).

yat bdz yadJ1: B1rak yabanolar dagllSln [yayllSln].

yät . Yagmur ya da rüagä r geurrnek için taslarla yapilan karnlik.

yat. Yagmur . r üzgár ya da benee r seyle r getirmeye yarayan bazi ozel taslar [yada
(7)] kullanarak icra edilen bir tûr kamlik. Bu , Turk/er arasmda yaygm olan bir

seydir. Ben buna Yagma ûlkesinde bizzat sabn oldum; her yam saran bir yangl111

durdurmak için yapildr . Cenab-i Hakk'm izniyle yazm ortasmda kar yegdt ve

gözlerimin onünde yangml s öndurd ü.

yatan . Ok atmaya yarayan ahsap bir yay.

yatan. Hallaç yay!.

yatarig. Yûnû kab artmakta, didmektc kullamlan yay [hallaç yayil.

yatgaq. Bir Hakan'm ya de kalertin muha fizi.

yatgaq yattl: Adam geceyi muhafizllkta geç irdi.

vatgasd r.

öl amg birle yatga~dl : 0 , ororae birlikte yattJ.

yafga~ur , yatga~maq .

yatgesiq.

yatga;;lq ugn : Gecenin üç bó lümden oIu~ugu ~nülürse gecenin ilk bólümü (Yalruzca

belli bir lehçede).

yatgas uq. Yatak arkadasi.

yatgurd l.

ol amyatgurdl:0, onun yere uze-rresrc izin verdi ve c ru uyuttu.

yatgurur, yatgurmiiq.
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yattg

yang Uyku.

am yalgmda tutgJ1:Qnu uykustrIda yakala

yau q. Uyku. Aym zamanda "uyunan bir yer"! anlarmak için de hu sözcük

kuJlamhr.

aniyatqmda turn: Onu uyIa..Isl..r"ldya oe t.l)'lI(Jugu yenje yal<alaO.

yauqn.

yaguq ki~ yatJqu:~ yabiroa olOJ.

yatlqàr, yatJqmäq.
yat läd r.

yàtÇl yal/adl:Kátin [kam-~ yagrTuu"l yagMSI ve WJtIëm gel mesi içn l:a$Iarlakan1adI.

olaniyatlädl: O, onJYabana sa)1i - C'lro1 bir Yabanookb).nJ ~.

yat/ar, yatlamaq.

ya tla tu .

bçgyallattl: Bey earre,kal1"lllk: yaparakyaglT'U" yagdl1P rUzgN getimesini emretti .

yaflallir, yallatmaq. Bu Turk ulkestnde iyi bilm en bir uygulamadn: taslan kulla

narak yagmur yagd mr, rüagar ve tipi esurt rler - Cena b-r Hakk'rn izrriyle.

yats ad r.

er yatsddl: Adam gece biryere ~mek, yatmak ve lIy\Jmak istedi

yatsdr, ya/sdmdq.

yam .

er yaltl: Ada m [baskn biri de olabihrl uyuk\adl.

y a/ü r, y a/mdq.

yam.
0/ tónug klinkt' yattJ: 0, giysiyi [baska bir scyi Ik obhilirl güne~ serc !yaydl! . Kök-biçimi

yadu'dtr; berucsime maru z kalnusnr.

yarJàr, yarJmaq.

yat turdr.

à angar Iö~ek yat/urdl: 0, ona oösee yaydlrdl. Yayrlan. sertlen herhangt bir seyt

anlatmak için bu sözcuk kul lamhr.

yatturur, yatturmaq. Kök-biçimi yarJlurdl'dlr; benaesrme maruz kalrrusnr.

men angar slisinyatturdum: Benona askern ~tmaSlnl lYayrnaslIlIl emrettim. Baska $Cy
Ier için de kullamh r.

yatuq . lki tûr iplikten dokunan yunlu bir kumas: bunun anslan [boyuna dokunan

iplikler] yan. argaclan lenm e dok unan Iphklcr] pamuktur.

yaluq

yatuq nölg: AtJlan, mutulan bil'$eY (meln~k) .
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yawl~gu

yatuq hi~i: t erroe birkimse.

Oguzlann kendi ülkclerinde bir zürnre vardir ki bunlar asla göc etmez ya eb.

akmlara ve seferlere kanlmazlar, bunlara yatuq: Tembel otanlar, geride b4rakJl~ar

denir.

yava. Suyu tutmäç'a renk vennekte kullamlan bir bitki ltûrtût - ilaç olarak eb.

kullamlrr]. Yumusak vuv'la (w) söylenen biçimin [yewa] degtsik sesleumt.

yawa. llaç olarak kullamlan bir bitki (tûrtût).

yawa.

yawayçr: Illk yer.

yawaldr.

oglän yawaldl: Bebek uslendmlrh- bebek ha~nllktan vazgeçirildi.

yawlür,yawalmäq .

yawes.
yawQ$ hi~i : Yum~khuylu, mülayim kimse . Benzer bir sekildc "uysal ya da evcil" bir

hayvana da vawa s denir.

Su do rtlukte de kullaruhr ,

(Tavsiyelerde bulunuyor)

qo1daS bile yarQ.$gl1 Birinidostun yapbglnda ona saygJ çöster ve onunla uzla~

qar~Jp adm üdürme r ers çkrre ya da onun yerine ba~aSln l seçme

bch tutyawQ$ taqägu Ëvindeki (uysal) tavuklansëoca tut

süwlin yazm çferme Klrda5Üiün kovelene (evdeki tavuktan oIursun)

yawasland r.

er yawa~landl:Adam sefkat, h~görü gOsterdi.

yawa$lanur, yawa$!anmaq.

yawçà n. bkz. yabçán .

yawçundt. bkz. yapçu ndr.

yaw gàn .

yawgän as: Etsiz [yavanj yemek.

yawganland l.

er Q$lg yawganlandl: Adam yeme<;) i yavan buldu ve yedikten sonra kendini aç hissetti .

yawganlanur, yawganlanmàq .

yawgu. Hakandan iki seviye a~aglda bulunan balkten bir ktstye verilen unvan .

yaw gu . Barsgen yakmlanndakt bir kenttri adt. Yawgu kentmin yakmlanndaki bir

dag geçidine yawgu art denir.

yawmç. Ila'ya yakm blr kentin adt.

yawl~gu. Ahç ya da rnusmula. yumu$ga bir degi~ik seslcumdir.
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y aw l aq

yawlaq.

yawlaq 'Ii~i : Kötü huylukimse.

yawl äq. Herhangt btr seytn kotü olam (Oguz ve Qifçáq lehcelcri) .

Su dtzele rde de kullaruhr ,

htllse hi~i yüVnge hörhltlgy tlzin hórüngil

yawlaqhó<Jez tiligni edgtl sawlg filengil

Biriserm yûzûnegûldügûnde ecu gûleryûzle ka~la

Dilini (kotûlukten) seon ve (kon~mada)iyi kelern ara

y awl äq.

yawlaq sang: Bt beyin eo. yawläq sözcögünön kök-anlanu "herhangi bir ~yin güçlü

olanl»dlL

yawlaq qatlgYlgäç :Çoksertve saqiam olan eçaç.

yawrldt.

er yawridl: Aderrun durumu kótûlesti ve (yoksulluk ve hestahk neoeniçte) bünyesi zaylftadl.

ycwrrr, yawrimäq.

yawnttl.

olam yawnttl:0 , onu la)'lfiattl .

yawntilr, yawntmàq.

yawuz . Herhangi bir scytn kötû, rezil olam.

yawu alädr.

01 yawuz!adl neng:0, bir seyinkótû oldugunudÜ$ündû.

yawuzlär, yawuzlàmàq.

yawuzlandr.

olatlgyawuzlandl: 0 , atr lbcska bir scytde olabilir] kóW buldu.

yawuzlanar, yawuz!anmäq.

yaxsmdr

er qaftän yaxsmdl: Adam belini baglamadan ve kdlalll"ll geçirmeksizin kaftarll omzuna aid!.

Htrka ya 'de benzer bir seytn bu biçimde giyilmesi de boyle anlauhr.

yaxsmar, yaxsmmaq.

yax~l . Herhangi bir seytn iyisi , güzeli.

yax~1 nen]:: Iyibirsey; yaxst fr Iyi bir i$.

yay. llkbahar. Su atas ózunde de geçer,

hûzheligi yaym be1gûlüg: Senbaharmgeli$l ilkbahardanbellidir. Eu ata sö zû, sonu ve sonuç

lan en basmdan beri belli clan bir seylcn anlatmak için söylenir.

Su d önlûktc de kullarnhr.
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ruw/arUZt' tayanma

çsizlikig anunma

tlldaçlqdr edgll sk

ya)'Iq

yay /wrhinge inanma 1lkbaharagüveflme(onuntomurcuidan ve P/lfIak renlderi sana tJmJt

-)

SUyayaslanna (ç(riiI dû1y".., gûLeideti dei i ve a:t\Yw

esi1tiIeri'lden aIQo;) haZZaittnat eoeoer suyay~)

Kendilik6tükjkçn hazJ1ama

(HaIkJ~ edecek:) îyisózIerdókIJsûl dimden

yaya . Kalça, kiç : özelikle insa nmkini anlatrnak için ku llan rhr.

yaya . Kalça , krç: özelikle insanmkini anlatmak için ku llaruur.

Bu tur btr ad ne söyleytste. ne de yazihst a eksi klidir; çünku ikinci kök-yazaç

anle-alrmsnr. yalruzca ikinci k ók-yazaçlarr un la-almayanlarda eksiklilik g öru

nur.

yayd t.

olsüwda lOnug yayd/:O,ljys(yiSlr,ul i:;i1de~ çitJed.

olmening köngûl yaydr: 0, benim göntUm) loo:;kablr ~yi de olabjhr] meylettirdi.

y{IYlg(1Çlgyaydl: RUzgar/lQaO saladJ.

yayàr,yaymdq.

yayguq . Atm merne ucu . Banlau yazguqde r (Q.fçaq lehçes i).

yaYlg .

yaYlg Jti~i : I:JIlf9Z, d5nek., IX ona IX buna meyIeden eoem

yayrld r.

y'gaç yay /IJ I: Agaç (rUzgaryll da ba~ bir~ nedeniyle) seseoo. Herhangt b ir seytn

kend i kendine sallanrnasuu. eg ilip bü kulmestnt artlatmak Için bu sözcûk

kullamhr.

yay,IJI sû: Asker yaylldl. Baskast da böyledir. zel'le (d) yadr/dl biçiminde kullamhr.

yayl1ur, yayJlmaq.

yayilgän

yayllgan hi~i : KarêJSIZ, bi"ste seoet etmeyen Iómse.

yaYlm . Keten tohumu. Ktrtmzr renkte oirnasi ve yagmm kand illerele kullarulmasi

disinde susam tohumuna benzer.

yaYln d t.

ol suwdatomnyaymdl: 0, giysisini suyunceoe ceeeere,çrti1eme~ kendisi tistleoo.

yaymür,yaymmdq.

yaYlq .

yaYlq ki~ i: KarIJrSlZ, dóreI<, birooa bir buna meyleden adam - gayn'1J (g) hiçimin Iya)'lg]

dcgist k sesleumt . Bu degtstm . uDi$~ et" anlarruna gelen b l~ lg ei ifadeslndeki bl ~ig

sözce ge ile bunun degtstk sesletimi olan bl~.q arasindak i degtsime benzer.
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yayrqu

yay rqn.

&J yaYlqtl: Mevsim ilkbahar oIdu.

yaYlqár, yaYlqmáq.
yayl ädr .

er tágda yayládl: Adam oaqoa yay1adl - Aadrnyezr oeçoe geçird i.

yay!áf, yaylámáq.

yayl äg. Yayla; yaz oûagr.

yaylatu .

01am tagda yaylattl :0, onu daÇjda lbaska bir yelde de olabilirl yaylattJ - 0, onu vaa geçirmesi

içind~ [baska bir vere de olabilir] yertestkdi.

yaylatilr, yaylatmáq.

yayqaldi.

séw yayqaldl: Su çalkalandl [dalgalarldlntdl). Çalkalanan herhangi bir SIVl için de bu

sözcûk kullamhr. Bir seye sidde rle meyleden bir adam da buna benzetilir ve er
höngli yaylldl yayoouu. onun gönlü meyletti dcnir. yayqaldf bi r degi~ik sesletimdir.

yayqaliir,yayqa!máq.

yayrurdr .

ol tönm suwda yayturdl: 0, giysisinin suda çalkalanmaSlnl emretti. Çalkalanan, kansnnlan

herhangt bir seyt artlatmak için de bu sözcuk kullamhr.

yayturur, yayturmáq.

yàz . Yaz. Su aresözünde de gecer.

yázmqatlglansa qf~m sewnur: Yam slkl ceeen (ve kazanan), h~n sevinir.

yaa ädr .

er ql~!ágda yazádl: Adam ilkbahan k~takta Iba,ka btryerde de olabihr]geçird i

yazar, yazamaq.

yazaq. Otlak (Yagma ve T U XSl lehçelerinde) .

yazdt .

ol tügUn yazdl: 0, dÜÇjümü çözdü.

olbitigyazdl:0, krtap yazdl (Ognz lehçesi).

ols(Jzindeyaou. 0, konusmesooe br hete veon.

ol aniuruyazdJ: 0, era neredeyse vuruyordu lvurayazdlj.

olkeyikni yazdl: 0, av hayvanlnadoçu yapttÇJla~ Iskatadl. Su arasözunde de geçer,

yazmas atlm bolmas, yangl1mas bilge bolmas: H"IÇ ekeierneyen eteroImaz (ve tereer bir ~ki~

de) hiç yanllmayan bilginyoktu r.

yazar, yazmaq

yaz1. Acrk arazi; ova.
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yaat u rd t

yazlgçl. bkz. yongçL

yanglig.

yazlghgat:çö!ülmü$lba$'~1 at. Baska seyler için de kullamhr.

yaadd r.

tUgUnyazdm: c:>ugum [~hlr~ de clabilir]gev$edi .

yaetndi .

erqûrm yazmd,:Adam~11"1 1~ka bir $C)'i de olabèhr] çözme~ kendiüzerine aki .

yazmûr.yazmmàq.

yazrqu .

yilyazlqfl:Mevsim ~kbahara oörcü

ya.:::1qar. ya.:::1qmdq.

yaz l$dl.

ol angar wgUrl yazl~l : 0 ,~mçözme i$inde o-e veom etti. Bu iste rekabel etmeyi

artlatmak için de bu s özcuk kull amhr.

yazl~û r ,yazl~mdq.

ya:t1$dl.

ol mangayayazl~dl : 0 ,yaYln t elini lba~ka biT$C)i de olabihr] ceeroe eooe bana varom eti .

yazI1û r. yazl~maq.

yaalatu.

d iPYJtl yaylägda yad al!l: 0, l«Jyln.nJ ya"yiada yaylatb - 0, k~"'''Jna yazJ yaz cueç-oe

geçirttirdi.

yazlatilr. ya.z:latmaq.

yaalmd r.

tiigUn yazlmdl: DUgUm lbaska bir scy de olabilu]~I .

ya.z:/mûr,ya<lmmaq.

yazh$d l

ttlgUnltr yaz"~l:~I~ka ~kr de olabilir]~.

yazh~ûr, yazll~mäq .

yaes äd r.

olqUrfnya.:::sdm: 0,~ lba:ska bir seyi dl:oIabilirl çózmek isted.

yazsd:r,yazsdmdq.

yaa tu rd r.

olangar tUgUnyazturdl: 0, ona diJgürntJ [~ka bir SC)i de olabihrJc özoöoö .

d a m oqta yaz:wrdl: 0, ON, ok ataO:en heóefi eseetn. Konusmada hata yapmaYl

anlatmak tctn de bu s ózcu k kullamhr.

yazturu r, yaZlurmdq.
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yazuq

yaz uq.
yazuq at: aeçroen çózülm~, bosanrras at. Bagl çózulen, k ösregtnden serbest brraki

lan herhangt bir seyi anlatmak için de ytne bu sözcûk kullamhr.

yazuq.
yosuq ct: SoribahardaÇE1iöi betweuets kurutulan ve yazm yenmek çn saklanan et. Bu söz

cük, yaz oq yç: yalnczca yazm ye tfadesmden türedlmtsttr., çünkü hayvanlar yazm

zayïflar ve ancak kurutulmus eti olan kimse iyi et yiyebilir.

yazu q. Gûnah. Su atasózû nde de gecer.

ör tutunsüz bolmàs, yigit yazuqsuz bolmàs: oorre-se etes orraz, (benzer bir ~kilde) gOnah

stz qenç yoktur. Eu atasózû, btr günah isleyen ve insanlar terefindan suçlanan bir

genet mazur gormek için kullamlrr.

yaau ql ädr.

bçg am yazuqlool: Bey onu bir suçie itham etn.

yazuqldr,yazuqldmdq.
yazuqlug. C ünahk ár.

ye di.

er ~ y~di: Adam ve rree lbaska bir sey de obbi\irl yedi.

y~r,y~meh.

yë di.

01 a~ y~di : 0 , yemek Iba~ka bir sey de olabilir] yedi Yabäqu lehcestnde bf;g ~[ni y~d i : Bey

acemn mallnl yed i,ya~maladl biçiminde kullamhr.

vçr,yçmeh.

yedisd i.

01 manga yçtgeh yçdi~di: 0, heybeyi ya oe bohçaYl ya oa tereer bir ~eyi dikme ko,nusunda

bana verorn etti.

yçdi~ûr,yçdi~meh.

yçgildi.

yetgeh yçdildi: Bohçadikîldi ve e~yalar k;:inde denk yepsms oIdu.

yçdlûr,yçdilmek.

yNti.
01 ye/geky~dtj : 0, heybeyi ya da keseyi dikti.

y?(/er, yçdmek.
yedtûrdüm . bkz . yettürdüm.

yç g. "Daha iyidir (hayr)" anlarmna gelen bir ilgeç. Yalmzca bir karsilasnrma s öz

konusuysa kullamhr.

bI' at anda yçg: Buat, smoen oabeiyidir IhaYIr1ldlrj
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y~liûg

yêk. Seytan. Su atasözunde de geçer,

bil~ yek bilmeQüh ki~lden y~g: B~diÇJin seyten bilmedlÇjin adamdan haylrllCllL Bu atasöaa,

birine, tamdtklanna saygl göstermes tnt ögcûemek için kullamhr.

yë l , Esin ti .

yç1. Cin.

eryçlpindi: Aoem on çarpn .

ye l k ögén . bkz. kogen.

ye ldt.

a thgyç!di: AtJlecee etti.

yçJer, yçlmeh.

ye ldt .
a~ yçldi: Yemek Ibaska bir sey de olablhr] ye ndi.

yçlur, yçlmek.

yëldi.

a~ y~ldi : vernek lbaska bir seyde olabllir] yendi .

yçhlr,yçlmeh.

Yléldirdi.

yçlyçldirdi: Ruzgar esti.

yçldirer, yçldirmek.

yçlgin .
yçlgin atllg: Acele eden, k~uran an. Oguzicr yc'yi (y) elife (c) çevire rek "qezqln'te

çlgin der.
yç lim. Ob tüy yapl~tlTmakta ya da benzer yapl~tlrma tslertnde kullamlau zamk.

yam yçlim: Ballk tutken.

yç li mled i.

01 oq yçlimledi: 0 , cëa tûy yapi'itJr(:lI .

olyolug yçlimledi: 0, yolda bir dÜ'?ffiéIn pususu ya de ilefi kolu oIup olmadl~ln l görmek ve haber

getirmek içinaskefÎ birliklerin öoö roen gitti.

yçlimltr, yç!imlemeh.

Ylélimlendi .
oq yçlimlcndi: Oka tutkal yapl~tJnIdI. Ya da baska bir seyin oka yapisnnlmasi için tut 

kal s üralda.

yçlimlcnur,yç/im!enmek.
ye lin . Kisragm ya da herhangt bir toynakh hayvamn [disistn in] mernest .

Yléliûg. Rûagánn çok fazla estlgi bir yeI.

buyçling hun: eu,rûzqán birgun.
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y~ lnédi

ye ln êdi .

bi; yçlntdi: l:'Jsregn memesi (dogurJ'l'llt ZlJ'n!IrI geIoce)~ - bu , hayvanm memestr un

sti lle dold ugunu gösterir.

yç/nlr, yç/nl mih.

velpik. Cin çarpmast.

erkeyçlpik ugdi: Adam ci"l çepc.

yelpindt.

oglèlnyçlpindi: çocuguonçarptJ .

olö:::ingey~/ yç/pindi: 0, kendini yelledi - 0, kendine esntr vuracak biçimde yeoeze salladl.

yç/pinûr.yç/pinmek.

vetptrdt .

yçlyçlpirdi: Rüzg.Y esti .

er yçlpirdi: Adam sankicilça~gb SaQ<!I soe dóm"4> w du.

kepek yçlpirdi: Kepek nemlendi. Topragr n üzenne zaytf bir yagmur (çisenn) d us

mesin t an latma k icin de bu söecuk ku llamhr.

yagmu ryçlpirdi:Y~topr,*" (JzefD .e.",ód.

yçlpirtr. yçlpirmik.

y~l pi~di.

d c.l1lgar singtk yçlpÎ~: 0 , si'vTistleIdeti kovma kon..ISI.n:Ia ona yarÖfTl etti. Yelpaze

sallama. yelleme tstnde yardrm ermeyt anlatmak için de bu sózcuk kullamhr.

yç/pî~ri r, yçlpi~mtk.

y~ l pi~di.

keptkyçlpi~di: Kepegi'1 kll1ntJlan (nerTieoefel< ~1tir1eme) ya~l:i .

yçlpi~ür, yçlpi~mek.

y't!pitt i ,

01 atqa a~ba r yçlpitti: 0, eto (sarrenve kepekten oI(J$af1) yeminieaetn.

yçlpilur, yçlpilmek. "Topragln Uzern nerTiendireo çiseleyenyagmur~u anlatmak i çin de
yagmury~rigyçlpitfi denir.

yelptut.

olangar sirigihyçlpilti:O,ona br~eyardlmyla silekleri kovdlrttu.

yçlpftur. yçlpirmek.

ye lü . Taylan baglamak için kul lamlau ip. Kisraklar kumz için sagrlecagr zaman

taylar rek bir ipe baglamr. böylece kisraklar sagilmak için onlann etrafma top
lamr.

yelwi, Buyu: sihir. ~Bi.rytia:tye yç1wICi den ir.

Su d önhikte de ku llaruhr,
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ye mü rgë n

PJ.hJbi"gez9ndI"

y Uztj d:Jk.oay gi:lidr

(Bana bir rees attJve bóvece) cece perçaoIdu gónlCtm

_.-..-)
yçlwin (.mIg kÓZi

yçlgin arug k.i
rölun dymyUzi

yardJ mening yilrëk

yelwirdi.

folWlr yçlwirdi: Gem ceoo (n:azgM1 ett:~) seaeoo.

yçlwirër. ydwinnëk.

y~m .

örjem: ten et verenseyer ve teoeauer . Sóz uaanuu yla kullaruhr, yem sözcagc rek

basma kullarulmaz.

yëm. Yiyecek.

yçm he/dür:Yiyecek getir.

yemdti. Edep yerlen ve cevrest.

yemë çük . Bugde y tasman küçûk bir euvel.

yem ëk . BiTTUrk kavrni . Biz onlan QJfçàqlann bir kolu saydik. Oysa Qrfc äq Tûrkle

ri kendilerini a)'n bir topluluk olarak kabul eder .

yemet . "Ever" an larmna gelen bir i1geç. cmct de demr. ye (Y). eliften (e) d önüs mas

tûr.

y,:mi~ -}'k yve-Ier için kullamlan genel bir ad. Genellikle agaclann meyvelennt an

larmak için kullarnhr.

yemtsfendt.

Ylgdç yçmislendi: Agaç roer-e verd lmeyvelendi].

yçmi~lenur , yçmislenmëk.

yemrüsdt.

olangary'gd,yemnl~di: O,~ I«Skündens6lane sooe coe yatdlm etti.

yemrusilr, yemrüsmêk.

yems tnd t.

eras yçmsindi:Adamye~ ~gibi yaptl, amagerçeIo:te yemedi.

yçmsinur, yçmsinmi'k.

yemû rdi.

erYlgaç yemürdi: Adam eqeo lba~ka brr~ deolabilir) kol<ûndefl sölcûp ÇlkiYttl

yemürur, yemünnek.

ye mü rg ên .

bu sawolYlgàçlgynnClrgt'n: Bu, agaçtall eoecooen sêkûp atan bi" SUM. Bir seyi koken

den söken herha ngt bit seyt anlatmak için de bu sözcuk kullaruhr .
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y~n. lnsan bedent .

ye nçd i .

01 qagunug ymçdi:0, kevunuayaglenooe ezdi. Bi ri n in isirerak ezip , birbir inc katugi

herhangi bir seyt an latmak için de bu sózcuk kullamhr.

yencër. yençmek.

yçnetti (yçn ëdu ) .

bá?yçnetti:Yara i yil~ti .

yçnetur, yçnetmëk . Kök-biçirru yçn ëdn'dir, benzestme mar uz kal rmsnr .

yengeç . Yengeç (Oguz lehcesf) .

ye nldi.

uràgut yçnldi: Keen dogurdu.

yçnlr, yçnlmëk.

Bu sözcûk yalruzca bir kadmm do gurmasim artlatmak için ku llamhr; d iger hay

vanlann dogurmasun ifade etrnek için yavrunun adr almrr ve buna -laàJ soneki

eklcnir.

ingëk buzagalaàl: Inek buzagldogurdu; bu zágu "bumgl" anlarruna gelir Vi' buna dogu

mu ifade eden bir eylem haline getirmek için -ladl eklemr. "K~ yavl\.ISU"na hala

denir, " ku~ vavrutadr" demek için qu~ balaladl tfadest ku llamhr. Bir kisragm dogur
masiru anlatrnak disind e turn hayvanlar için kural budur. "Tay"a qulu n denir,

"srsrek doçurdu" anlamma geleeek biçimde qlsraq qulnadl ifadesi kullamlrr; oysaki

qulunlaàl Sózcügünü kullarulmahydr. ancak bu s ózcûk kul lamlmadi , çünkü nun

(n) ve ldm Cl) aym noktada eklemlenir ve birbiriyle yer degtsttrebtltr ve b öylece

ifade sadelestr. arslan enuklëdi :esen yavruladl.

unigut yçnldi ifadesinin kókenint izah etmek için iki olasi yol vardir. Bunlardan

biri bu nun ymik nëng :hafif bir ~y Hadesinden tûreuldigidir . zira kad m dogurunca

ha fifler ve onun bu durumunu anlatmak için yçnldt denebilir. nun (n), ëesre'ltdt r

[Arapçada I, i okutan Im], ancak bu torden s ózcükler için gecerlt c lan kural uya

nnca zamme'li [Arapçada 0, Ö, u, ti okutan ötre imi] olm ahdr r. Diger açiklama

tse bunun yën: beden sözcug ünden t ürenldigidir - kadm dogurdugunde kendi

bedeninden bir beden çrkartmaktadir. Her iki açtklama da rnakulda r.

yenlgü .

buuràgut 01yçn!gLi: Bu kadln dogurmak üzerecr.

yentk. Herhangt bir seytn ha ûf olaru.

ye nlul.

eruragutnr yçni tti : Adam kadnu dogurttu.

yçnitûr,yçnitmth.

y~IÎg _ Elbise kolu, yent .
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yerd t

yerigdt.
er ani yengdi: Adam(bi' ~te) onoyendi lalt ettJl (Oguz ve Qrfçäq lebcelen).

yengtr, yengmtk

yengge. Ycnge: bcyak erkek kardesin kanst.

p;ng$urd i.

ol isigsewng tumlugqa yçng~ü: rdi: 0, iW< hale çeerekeoer sceksuyu SOl)lD: su ile~t1rQ.

yçng~ün'j r , yçng$lirmek .

yepgll.
yçpgi1 tön : Mor giysi. Jäm (1), nun'dan ('1) dönosmcsrcr [bkz. yepgtu].

y~pgln ,

yçpgln tleng: Koyu~ ya oe koyu morrenl<te olan bir ~y

yçpgin .
yçpgin ~ón : Mor giysi. ldm'h biçimin h·~rgil l deg,i$ik sesletimi.

yep ün . Koyu kimuzi. KIIIDIZI dag, lalesinin renginde oian herhangi brr $CY· SU ata

söe önde de kullaruhr,

qJlnu bilst qlZll hedtr, yardnu bilsty~l hedtr:Egel"(bitkado) r\iJSII d.-eI ve Iil'girdek oIln3

Cdl)R biycr"sa km~ cjyef, nê9<*rivecaMyth'l~t:W,'OfSi.I~~ gyer. Bura

da kocanm. kanerna bu ipeklert armagan ermest gerek ligi vurgulamyor.

y~r. Dunya. yer, toprak anlamlannda kullamhr.

y~r. lslernelt ipek kurnasm ya dafagfûrrnin [Cin i$i kumasl iki yuzûnden biri 

anslan [boyuna dokuren iplikle r]. Diger renkierden baskin ve agrrhkh olan

renk.
ya~lly~r!jg bar,m: Y~ renginhêkm oIdugu ipek~ kurres - bu renk, kumasm kókudûr
[zemin rengidir] ve diger renkier dallandtr [iklncil renkle r ].

p; rç i. Dcneyimli rchber .

yer de s
yçrdes ki$i: Hem~"i. Eger iki adam ayr u kenuense , her ikisi de digen için

yerdes'ur (Ogua leh cest ).

yçrd i
IJ bullq yçrdi: 0 , <WJ l~ka brr ~'i de olabilu] ikiye a)TO lya rd ll. Y~ clan herhangi bir

seyi, kesktn bit aletle kesmeksut n uzunlamastna ikiye aymuaYI, yutma)'l

artlatmak için de bu soaeek kullaruhr.

yçrt r. )'{rml k.
Bunlann i1ki [bkz. yardr] daha srddctlt bir yarmap anlaur, ikincisindeki r arma

eylemi Isc daha muik, kolayca tcra edümekiedtr. Su atasózunde de gecer .

lapug ld~ yertr, f~ oo~lgyaràr: Hizmet~, ~~yarac - Hizmetetmek tl!:l kolayca ote-
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y êrdt

dan ikiye bóler, encek tas ~I yarer. Bu at as ózu. efe ndisine yonelik olara k iyi btr dav

rams sergileyen ya da düsmanlanyla eausirken ona vard im eden bir usagi anlat

mak için kullamhr.

yerdi.

er a~lg y{rdi : Adam yeme kten igre ndi; olerigy{rdi: O, ecerrsaYlpladl, creo.
yçrtr, yçrmtk (Oguz lehcest) .

yertldt .

butlqy~ri l di: Daleqaçtenaynldl[koptu j. Yas olan herhangi bir seym yanhp aynlmasi

m anlatmak için de b u sözcûk kullaruhr.

yçrlur,yerilmtk.

yertlgën.

bubutlq ol tutÇl yçrilgtn: Bu daima çatlayan, yanlan birdaidir.

yçrim. Herhangt bir seyden kesilrnis sern.
butlqyçrimi: Dalm yarlSI . Kok-anlanu "yanlmak'ur.

yenndi.

ol butrq yçrindi: 0 ,~i dali Iburadl yaZl!l$t.a bir belirsizlik $ÖZ konuslldur, hu tiade ' turrra

yap raglnl" daolabilir -çn] ke ndi kendoe ikiye aylrdl.

yçrinur,yçrinmtk .

yçri~di.

yçri}di ntng: Nesne -yanldlgl için- daglidI.

er yçri~di : Adam lbcskabiri de olabihrlçïëûmseci.

yçri$ur, yçri~mtk.

It tf$1yçri$di: Köpegin di~ zaylfladl.

yert tn

01 f~ ke yçrifti: Adam bellibirs te tembelve uyu~uk devreno.

yçritür,yçritmëk.

y e rsgü . bkz. aya yersgü .

yerstnd t.

ery{rigyçrsindi:Adam birye re çertestr ve buraya all~b - Adam biryen vurt edindi.

Yi;rsinilr, yçrsinmtk.

yertürd t.

01 angar butlq yçrtilrdi' 0, onu dali ikiye aYlrmakla görevlendirdi.

yçrtürür, yçrtürmëk.

yer ük. Çanru.

yerü k es lër . Cinse! organ [vajina] He g öde nbagirsagrm [rektu m ] aYlIan bo lgenin,

ik i uzuv arasmd aki ar ahgm yirulmasma m aruz kala n kadm.
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yçu i

yerü k ntng . Uzunlamasma yanlarak gazelhgtm yutrmts herhangi bir sey.

y~stdi.

olttmik yçsèdî: 0 , eKrnegi [~hu $\'"); de olabihr] yemek stee.

yçslr. y{sim i k.

yçtigt n . Yedikardes yrld m IBuyûkaytI.

y~t i1d i .

ol sûke y~tildi : 0 c.mn..n l~~ bir $qin deoIabllLII~~.

y(tilur,y~rilmik.
yçtiz. Herhangi brr seyin gems. enli olam.

yçtk qadl~ : &j~;y{tiZyÇr: Geri$a<aZi.

yçli zlik. Bir seyin eni.

yçtrü ldi.
songug burunqa yçtriildi: Son, cesi1e bir1e$tfiá - Son,eese k.!IbldI .

yçfrUlur, yçtriilmik.

yçt rüm.
yçtrûm saç: Ssoca toplandIlct:an ~ancllktanl sonraSêlIn'ln[açMr'lJseç.

yçtrü~i .

olar çkki blr birRe af yçrrü~i : ara, atJl l~ka brr $\'")in de olabilir] ar1o:aslnc\al yeti$Jne i$inde

birtir\eri"le y.rom ettiler.

yç l rü~ûr , y~ trû~mik .

yersêdl .

ol ment y~ tsidi: 0, tene nereöevse yet:i$ti fye~eyaz:d ll ·

yeeër, yçtsemek.

p;ts ikti.
eryçtsikri : Adam koceo c Adam geçkinlikçaglna eristi.

qaçgm eryçtsikli: xeçen ecerre yeti$~di.

y~ls jktr, yçtsihmek.

yetü.
01mCIl; yçtti: 0 bece lbaj'ka binoe de olabilir] ye~.

yçlir, yçfmik.

y èttt .

ol at y~l/i: 0 , at! (ya oe kOr bir eoew ya oa ba'Ska bi" $&fi) tutlJP yann'lda gOt:iJrW Irehber1i1<.

etti l·

y~ftr.yçtmek.

yeut . Yedi sayrst.

yçt ti qat kok: Voo kat gök.
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yettü r dûrn

yet tü rdû m . Binrun baska biri ne mallan denk yapurmasuu ya da benzet toplama .

yerles rirrne eylemleri ni anlatmak için bu sózcük kullamhr. Kök-biçtmi yedrür

d üm'd ur: benzesime maruz kalrmstrr.

yera t . Ordudaki thnyat birlikleri. Bu söecc k yçtUt saç: sece toplandIId:MI sorra SoYm

seç ifadesinden almrmsur.
H ve. yçwe sozcogü nün lehcesel degistk sesletimi - Oguzlann bir altka vmi lkolul.

Aym zamanda Oguz lehçesmde "scee ti" yE!f~ anlammda ku llarulan yava y~r sózcu

gunün degi$ik sesletimi. Daha önce anlamgun gtbi v, yumusak w'ye d önas ür.

YlC we. Oguzlarm bir alrkavm! [kolu]. vnv'la, yeve biçlminde de s öylenebilir: aym

zamanda diJle (e). ewe olarak da kullamhr.

yewild i.

sa yçwildi: Askeri t:ri4ef bi'bi1eii Ie yeti$ti .

lxgni y çwtldi: BWa~. Bu, bugdey ve dandan yapilan bir içkid tr

biligY{W11di:Ak1~.

Mevsirni gelen herhangt bir seyt ya da bir seytn sonunun basma yensmesint

anla tmak için de bu s öacak kullamhr.

yçwll1 r,y~wilmeh .

y~ z . Karmstan daha ince ve yumusak brr bnkidtr ve göcebeler tarafmdan çarhr

ört üsü ve perde yapmunda kullamh r [bkz. ( igl .

yea ëd t.

yçzeh qamugy{rigyçzldi: 0ncU. her't"la"9bi"~ askeri ol-pctnaOgn g:'.m1eI( i:;i'l bûtiJl

erezeedevriye gezdi.

y~zer,yçzemik. Bu sózcuk az kullamhr.

yez ëk . Bir ordunun öncc birligi, ileri kolu.

yez ue . Büyük kiz kardesin koeast.

yrba . Herhangi bir scyin nernli, yas olam (Ogua lehcesf).

yrdrsdr.

Yldl$dl "eng: Bf" $eY içten i:;eçliûdû.

y,dl~u r, Yldl~màq.

yuj id L

a Ylrjidl : Ek kok:~. Pis kokan herhangt bir seyi anlarmak tctn de hu sözcak kul

lamh r.

yu;jJr,Y1JimJq (yidfmt h).

YIQid L

Yldidl nlng: Bir seY pis koetu [bonkl u]. Bu k öra bir sózcüktûr (redîe)_

YIQlg. Pis kokan herhangi bir sey.
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yuj,lg.

YIIlig oe: Sedefotu - Kt4gar lehcest ; Uç ve Barsgän lehcelennde tldruk IUç lehçe
stnde llrük -çn ], Oguz: lehçesmde yuznlik denir.

yu.Jlgh q . Hem "pts koku" hem de "curame" anlamma geltr.

yrdlädr.

olYlpdrYlqlád,:0, rr6k lbaska bir*y de o13bihr) kok\act

YIJ/ar,Yldlamdq.

yrd landr .

et J ldlandl: Et [baska bir seyde olabilu] kötü koktu {bozuldu].

Yldlanur, yuJlanmdq.

YIlj,laS-dl.

yllqrYlljla~l: Slgflar~ hayvanlar da ol.tbihrl~.

Su etasöaunde de geçer ,

hi~ sJz/t"$fl yllqly/(jl~u : h;al (bi"~) la::ns$arak.,*~ (tanr).

yul1asur, y/(JJ~mdq.

Ylgaç. Odun; ap ç parçast.

Ylg aç . Erkegin ctnsel orgam.

f lgaç. Fersah.

birJlg~yçr: Stfers<tl yer.

Ylgaç. Agaç ya da cab.

u...camy'g.:l(l: ûzüm asmasI Iya da benzer brr seyl; yag.:lqYlgdçl: Ceciz aQOO. d ifle (a). yagaç

btçtmtnde kullaumak daha iyidir.

YIgaç . pgaç'm degtst k seslenmt. DOrt degisfk sesleti mden [yrgaç, Ylgäç, Igaç , Igdç]

biri .

yigaclandi.

yerYlgaçlandl :Ver aÇjaçlandi.

Ylgaçlanûr, Ylgaçlanmáq.

yrgacu q . Agoçhk yer; orma n. Aym zamända "ahsap ev; baraka" anlamma da gelir.

Ylgd i.

olmeni~qaYlgdl: 0 , beni yemel< Çil [ba$ka bu *Y lçin Ik olabiltr]aIlkoydJ.

ol fangy/gd/: 0 , bugday [baska bir ser de: olabilu] topladt ve~l . Herhangi b ir ~yi b i

rikuren binni anlatmak için de bu sözcuk kullamhr.

y'gdr, J lgmdq.

Ylgl1dl.

er f$!m YI81'dJ: Adam ~ yaprnaktan eecoo [kenóni ahkO)'dlJ.

Baska birin in onu ahkoym asnu an latmak için de bu sözcûk kullamh r - hem
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geçislt hem gectssta [hem edrlgen hem etken].

Ylgdur,Ylgdmdq_

yrgrldr.

bodunYlglldl: Hall< tcceoo .

yarmaq Ylg/ldl: Para lbaskabir ~y deolabllirJ toPIandl lbridridi).

topràqYlgiIJI: Toprak l ba~ka bïr $eYde clabthr] ")"'lglkll .

Ylgl1ur,y,gl1mdq - bir ü.stteki maddenin gems zaman ve eylemhgtyle aym.

ytg ilg án .

bu y~r ol munda ki~i Ylgl lgan: Bu, haikin her zerren topIarJ<li9l yerdir.

Ylglm .

Ylglm loprdq:YlQi~ toprak ltümsek; teped<J. mfm (m) nun'dan (n) d ónûsmustür.

Ylgm .

y'gm lapräq:TQpRlk 1~ btr~ de olibihrJ YJ9nI (b kz. yigon] .

Ylgm dl.

er ózingeyarmdqYlglndl: Adam kendisi içirlkendi I<eróle pee trtüd.

YlgJnU r,Y'gJnmdq·

ytgl~d l.

olmangabugdily J1gJ$l:ll: 0. bugda)'l 1~k.t bu~ de olabshr] tccesc~ sooe oeoe yar
om ettr .

Y'gl~r, Y'gl~mdq .

Ylgläd l.

agldnYlglddl: Bebek lbaskabiri de olahihe] agladI.

Su dizeierde de kullamli r,

ye/gin bolupbarduql /wng1am angdr bag/ayu

qaldlmerinç qadguqa çsim uduYlglayu

Sevgilim sewehdup gitti ve ben gOO!ûmüonuna~na ~ladlm

~ için aQkyorumSifl<i onunan:lIndo!I yalm ca iizüntû ceeree için~ gö

Ylgldr, Ylgldmdq.

yiglas n . bkz . Igla?lI .

yigletu .

olanIYlglaw: 0, om~.

Ylgla!u r,Ylgla!mdq

ytghsdr.

su qamugy'gll$l:i'I: Bûtln bnlded.biilei"eyeb$ti~.

Ylg"~r,ylglIVJUlq·
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yrlmçga

yign ldi.

er tumlugqaYlgn!dl: Adam soguktankollannl baÇJladl [bÛ4Ûldü].

ton Ylgnldl:GiysiYlkalldlÇJI için çekildi [büzüldüj.

Ylgnlilr,Ylgnlnuiq.

yigturdr.

ol angar tangYlgturdl: 0 , ene buÇJclaYI [baskabir ~eyi de olabilir] toplatIp YJÇJdlrdl .

Birinin yemek için ahkoyulmasrm emretrneyi an latmak için de bu s ózcük kulla

mhr .

Ylgturur ,Ylgturm aq.

yrl. Yrl (sene) .

blrYll keçti: BirY~ geçti.

yilë n . Yrlan.

oqyl1an: Kendini lrsenm ya oe cesee bir seyinüzerineooçu etenengerek.

YllanYlk Turk takvimininoniki YJhndan biri.

yrld ia . Agacm k ökü. Egretüemeli olarak insarun soyu (neseb) anlarmnda kul lamhr .

tUplugYI!dlZllg: Soyuasil ve köklü.

yrldralandr.

YlgaÇ ydddandl :AÇJaç köklendi.

Bir adarnm bir yere yerlesmesint ve burayi benimsemesini [yun edinmesini]

anlarmak için de bu sözcük kullamh r.

erYlldlzlamlI: Adamkóklendi - Aderrun soyu bir yere yerïeserex köksaldi - Adamln soyu kók

lü ve asil halegeldi.

yJldlZlaniir,Ylldlzlanmàq.

yrlg ün . llgm .

yrlgun landr.

y ëryJ/gunlandl: Yerde Ilgln bitti .

yllgunlanar,yl1gunlanmaq.

yrltdr .

sëw yJlidl : su [baska bir~de olabilir) Illdl.

yl1ir, yllrmaq.

yrhg
Yl/lg süw: ~Ik su. Steak He soguk arasmda bir stcakhkta olan herhangt bir seyt

artlatmak için bu sözcûk kullaruhr [bkz. rhg].

yrhghq. lhkuk; sicakhk .

ytlmçga .

yllmçga as:YaÇJsiz, tuzsuzve lezzetsizverree .
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yihsdr .

suwlar qamug Ylh$dl: Bütün suer [baskabirsey deolabihr] llidl.

yI1 l~i1r, YllJ~maq (yili~ur, yi1i~mêk).

yrhtu.

er Ylllltl: Adamlsitme tuttu ve beoera serre nedeniyle scekn - bu ku llamm gectssizdtr.

er SUWlgYllzttl: Adam suyu ISIttJ - bu kullamm gectsltdtr.

Ylhwr, ydltmiiq.

yrlmrrdr. bkz. yilmirdi.

yrlqr. Bütün dört ayakh çiftlik hayvanlanna verile n genel bir ad.

yumrtga.

Ylmlrtga y ös: (lspanak ya da kamabahar gibi)kókû olmayan hertlartgi bir ya~, yumu$ak sebze .

Yerken haur hutur ses çikan seylere ve ayn ca "tuyar'a yrrrnrtga derur.

yrm s än . Qrfçäq ülkesinde biten bir yabani meyvenin adi.

Ylp. Dokumada kullamJan iplik.

YIp. Atlan baglamakta kullarulan halar. Aym zaman da "ip"e de YIP denir.

yip är . Misk - titresimsiz be'yle (sen be - r:
yiperhg .

Ylparllg kesurgü: !çi miskdolu oen kese. Su arasózün de de geçer,

Ylparllg kesurgildin Ylpar kçtse Yldi qalir: 'Kesedeki misk gitse de, erenee ros kokusu kailL

Bu atas özü bir iyilik yapan ve bu tyiltgin faydasi orta dan kalkuktan soma bile

yapugi iyiligm izi kendisint tcrk etmeyen, bu nedenle hálä minnetle amlan bir

adarru anlatrnak için ku Hamhr.

yrplädi.

uriigutyûZin Ylp/adl: Kadln lip kullanarakj )lÜzündekiwyleli aldl.

Ylplar, Ylpla maq .

yrplädi (yipled i).

erYlp!adl: Adam ipüzerindeoyneo [yûrûdû] - Ylplar, YIp/amaq (yiplêr, yiplêmêk).

yrplesdi.

uragutliiryUzin Ylp!~dl: Kadlnlar birbir1erininyüzündekitüyleri [iple]eldsar.

y!pl~ûr, Ylp!a~maq.

yrplattr

urelguty{jzin Ylplattl: Kadlnyûzûndeki tuyleri liplel eldr ttr .

Ylp!atiir, Ylplatmiiq.

yiqdi.

01 ewin Ylqdl: 0, evini lbcska bir ~e)i deolabilir])'IktI.

YIqar, Ylqmaq.
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ytraq hq

yrqrld r.

tamYlql1dl: Duvar [~ka btrsey de olabûnl Yi kildl .

YJql1ur, Ylqllmaq.

Ylq llgan. Yrkdgan.

ol tdm ol tu lp yrql/gc:l:n: su. d<Wna ytllan bi"dJvardl". Baska seyler için de kullamhr.

Ylqt~dl.

olangar tamYJql~l : O, duvan [~ka bir ~yi de olabihTIyIkJna~ OfIëIy,ydJm etti .

Ylql;iür, Ylql$mdq.

yrqs ädr.

olldm Ylqsddl: 0,dN~ IbóI$ka bit $Cyi de olabdir))1Icrnak steo.

Ylqsär,YJqsdmäq.

ytq turd t.

01amg(WinYlqturdl: 0, oounevira )11 ktIrdI . Baska scyler için de ku llamlahilir .

yrqturur, Ylqturmaq.

yi r. A$k särlen , sark ilart (gazel, gmd).

YIT. Tûrkü ; $3rlo (g1Mc:l:).

ol )'lr Ylrldd,:0, bi" tUrkU säyled. Bu sözcuk genelhkle ask duygulanm anlatan tûrkû

leri (ga.::tl) ifade etmck için kullamhr. Aym zamanda Ir da denir ; dij (I) ye'den (j)
d ön üsmüsrur.

yrr ädr.

ymldl neng:Sir$eY czeeesn
yrrdr , y' rdmäq.

yrrägu . Calgrci (muIr ib); sarkier (mugannl).

yiräq.

Ylraq y<r: Uzekbiryer. Uzakta olan lusunl an ya d a baskalanm anlatmak için de hu

sözcüge basvuru lur.

Su dizele rde d e kullamhr,

ugTagtm kenduymlq

bu/nadrmtni qardq

Arzuladli;llmseyuzek

(Anca k sevg ilimin) góZbebe9i eio beni tutsak. (00 neoeoe reoersre ula$aJTlyOrUm)

yrra qland r.

ery~rigY1 1'aqlandl : Adam bi"yerin çokuzalct!JokiJgI.nJ~ .

Ylraqlanûr. Ylra qla nmdq.

yiraqhq. Uzak hk.
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yirau r

yiratu.

01 omy,rattl: 0, o,nuuzac;)a yolladl

y'ratûr, y'ratmaq.
yir çu. Mezar (kabr) .

yrrl ädr .

erYlrladl: Adam bir t ûrkû söyledi.

Ylrlar,Ylrldmdq.

yrruldr.

tony,rtlldl: GiysiY1rtJ1dl.

Ylrti/ur,Ylrttlmdq.

Su dizelerde de kullaruhr,

(ZernaraanlatJyar)

atsa oqm krzgrrip kim turdm Ylgdaçl

ti/gig ugrasa (jv qUY' ylrtJ/ur

Ozerine çentik ecteteo soma akunugeripetse önüne kim engel koyabilir?

Bird~ nsen esavedi ctesooen Y1rtJlarak aynllr

yrrund r.

01 rönm ylrtmdl: 0, giysisini [baska bir scyideolabiltr] YlrtJyormu~ gibi gönjndCr.

ylrtmûr,yrrnnmdq

yrrnsdr.

01 angar bózYlrtl$dr 0, ene bez lbaska biT seydeolabilir]yntrrekte verom ettr .

y'rtl~îir, y'rtl~mdq.

YlrUI.

o! toom y,rttl: 0, giysisini [baskabir scyideolabiltr] Ylrtti.

yJrtar,Ylrtmaq.

Yl~Jlgän . bkz . busulgan,

yi~ _ lnts; asagiya dogru egimlt yer (hebîi t) .

artyi~: Çlkl~ ve in ~. Ini~" anlanuna gelen b ir diger sözcûk de ën'd i r; ar t s öec üga isc

~da1 geçidi" anlarmna geh r.

yts. Inis: esegiya dogru egimlt yer (heMt) .

artYIS:Çlkl~ ve i n i~.

YI~ lg. Deve kolanmda kullamlau smm [sic i m ka lmbgmdaki kosele] .

yrsigb g.

YI~lgllg er: Ipli [ipi oIan] adam.

yt srm. Tozl uk; sogukre bacak lara gtytlen b ir sey [dolak ] .
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yik

yt~lmlandl (ytsnnlendt).

er YJ~lmlandl (yi~imlendi) : Adam toz!uk gfyd,

YJ~lrnlanu r ,YI~mlanmdq (yisimlenur,yi}imlenmek).

yi. Giysinin dikisi. Bu sözden hareketle "tera'ye yiçi derur.

yi Dagdekt dar brr patika .

)i YlgaÇ: Sik d1lII eçeç. Kök-biçimi "~rT'II$; ak" anlarruna gelen Ylgi lyigi]

söaccgc d ür: ha fifleülmistir.

yigi liS: BIti1erile yakln,~ oW!~.

yiçi. bkz. yi .

yig.
Ylget: Q9 et. Çig olan herha ngt bir $eye de rIg dentr.

yigde. lgde.

ylgen . Hasrrotu: saz.

yigi.

yigiy'gdç: Dallan birbffle~[SIk dalJ êl9<'Ç . Bazen hef (g) aulabilir ve yiYlgaç de nir.

yigi tir Bibirieme yaloo, SI~d~.

100 yigi tik:~ SIk d~ dl: . M~Me kök-biçimi olan yigi söacuganden d önust öre

rek yi denir.

yigir me (y iginn i). Yirmi . yîgirm i bir degistk sesletimclir.

yigir minç . Yinninci

yigit . Herhangt brr seytn genç olam.

yigitl ik. Genç lik.

çssiz amg yigitliki:Yank0nt.I'l~.

ytgne . Igne .

temenyigne:BUyCJk igne, çvvaldrz.

yigrendi.

antgyçni yigrcndi: ÜfUl tii',ieri Crpefdi.

er elniyigrcndi: Adam, eto çig: ok:kJo)Jnud~ ve yemekteng eodl.

yig renür. yigrenmek.

yigtiirdi.

tdr elUk a,J.aipgyigtûrdi: oe-çerre ayag. SIktJ.

yigrü rür, yiglUrmek.

ylk. Gem. yûgtln yihi: at ~nln gem de denir.

ylk. Ig - urresrmsta fufle (se n kef - k). elifle (j) söylene n lk'm degtstk sesleumidir;

upk i Aräpçadaki dma'i ve ye/ma'l (~bll'yuCln ya da e1ended ve yelended ('1cusu" blWl

kimse~) sözcükleri arasmdaki degtstm gibi.
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yiklëdi

yiklèdi.

01yçrig yik/tdi:0, topraglayaklanemnca ezdi,çignedi. Bu sözcük diji (i) ye'ye (y) çevi

renlerin lehçesine ait tir ; bozulmanus (fasrh) biçimi tklëd t'd ir.

yikltr ,yikltmtk.

yiliklig .

yilikligsûnguk: Ilikli kemik.

yilmir di.

suwyilmirdi: Su Illrgibi oldo(1IIyayazdlj.

yilmirêr,yilmirmêh.

yimlëdi.

01 manga yimledi: 0 ,benegözkirptr.

yimltr, yimltmek. Kök-biçim i imledi'dir.

yin. Hayvan diskisi; gob re.

qoyyini: Koyun pisligi.

yin.

arsldnyini: AsIarm ini. Tilkinin yatagr ya da herhangt bir yirtict hayvanm ini de

yin olarak adlandmlrr [bkz. In]. Su atasözûnde de geçer,

ti/ka oz'yinke ûrse udüzba/ar:Tilki kendiyataglnabneea eersen dur. Bu atasözû kavmini

kusurlu bulan ama onlars iz da yapamayan kisiye söylenir. Su dördükte de kulla

mhr,

(Ilkbahan anlatJyor)

q~ qurtqamug tirildi (Bahann meltemi esoce,öl~ olan) kurtJarve k~ar dirildi

erkek tl~l tçrildi Erkekve di:?i biraraya geldi

bgiir ahp tanld! Dözerse birsfrüoI~r

ymqayana kirgüsfrz Bir cere irëenregirmeyecekler

yinçge. lnce ya da narin olan herhangt bir sey.

yinçge torqu : lnee eek .

yinçge qfz: Odahk; cariye.

yinçge ki~i : lahit, kendini adam~, kullukeden adam.

yinçg ëlëdi .

01 nengniyinçgtltdi:0, birseyin ree oIdugunu dü~ündü - 0, bir ~yi irceltti .

yinçgtltr, yinçgtltmek.

yinçgëlendi.

ol manga yinçgelendi: 0, alçakgönüllü lükgösterdive bere boyunegdi.

ol qiZlgyinçgelendi: 0 , km odallk oIarakal(h.
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yit ük

qul tcngrilu:yin,gi ltndi: Klj tevazu g6sterdi, z(hj Sêtb oIdu, ibadet etti ou; tuttu , narnaz

W ve .A.Ienieri'l Rabbi ceo AIêtl'a tloylsl e9di (lavdz;e'a, u::ahhada , te'abbedc, sdmc,

salld, haza'a).

yinçgt lenur, yin,gelenmek.

yinçû . lnct. Cariyelere de bazen yinçu den tr.

s u atasöeunde de gecer .

üllugyinçtJ: yçrckqalmds:OeIilc: inciyerdekalmaz [biri geIeceIc ve 0fIU aIacakbf1. Bu atasözû,

kularm bakire ve bek är olarak kalamayacaklanru. bir inin çrktp onlarla evlenece

g:ini belirtmek için ku llamh r. Ogu::lar ve Q/fçdq/ar ye'yt (y) crm'e (c) cevtnr ve

buna cinçû derler .

yindi.

olamgewin yindi: 0, onuneviniere ó. Kök-blçimi ymdrf'dir; hafifletilrrustlr.

yinder•yindmck.

yi ndürdi.

amg cwin )'indurdi' O, çaIIr1liOndan $l4Jhelendgi tW~ buImaIc: içn 0I'U"l evinieretn .

yindunlr, yindurmek.

ying. Sa rnuk.

)'ingdegü Brr oglan cocuguna sóverken söylemr: "sumö klu" anlamma gelir.

yin-gitt i-

er yingitli :Adam sOmkûrdU. Kók-b tçimi yingaUl : slirrilk atn ifadesidir.

yirigitûr,yingitmlk.

yis ildi.

amg dgir~ yi$ild.i:Orul eii$e~.

yit ig.

yitig biçlk: Kesm bçek. Krhç ya da benaerlert gibt keski n olan herhangi bir $eyi

an latma k için de yine hu sözcak kullamhr.

yi tig .

yitig er. AIoIII, Ic:eskin zekilheoem.

yitti.

yitli ntng: Bi"~ Ic:ayboldu tyitbl
yiUr, yitmik.

yin ürdi

01 angar yarmaqmyittürdi: O, o na pa ra lbuska bir scy de olabilirl kaybettird i.

y ittunl r. yitWnnt k.

yi tuk. Bastbos. kaybolmus hayvan .

Su atasózunde de geçer,
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yitü kléd l

yitüklüg anasr qöyun açar: Kaytp ha'(llanln sahibi (ha'(llanrn) <nlSIllIf1 kOyflunu eçer [ha'(llanl

anasuun koynunda eren. Bu atasózü, onu mazur görmeyt ögürlemek için kullamhr.

yirü klëdi.

ol atyitükltdi: 0, kaYlpeo n {kaytp baska bir hayvam da olabthr] ereo .

yitükler,yitüklemek.

yitürdi.

eryannaq yitûrdi: Adampara [beska bir seyde olabilir] kaybe tti .

yitii.mr, yitûrmek.

ylaewi .

Ylzewi (yçtiz ewi) /I~Z : Barsgàn yaklnlanndaki biryaylanln eo.

YOI;!.1u?dl.

bitigltr yo,jlu ~dl: Yaztlar [baska bir scy de olabilir] silindi.

yodlu~a r, yodlu ~máq .

yoljsädl.

olbitigyodsddl: 0, yaZI)'lsilmekistedi.

Kihçtan kam stlerek temizlemeyi ya da benzer btr eylemi anlatmak için de bu

sözcûk kullamhr.

yodsár,yodsamaq.

yödu.
01 topraq yuzindinyadt!: 0, yûnjnoen kiri [tozu topr~ tl silip temizledi.

01 bitigyO<jtl:0, kitabl [ya~)'l l sildi.

yaddr, yodmaq.

yodug. Baskasmin suçu nedcniyle ceaalandmlan kimse.

amgyodugl toqmdl: 0, cesee birinin suçunun eótü sonuçlanndan etkilendi.

yodug. Oglan çocuklan na sövmck için kullarulan bir sozcuk (Kençëk lehçesi).

yodut sözcagayle esdeger h olarak kullamlu.

yoduldr .

qanql1rçtm yO{luldl : Kan klhçtan silinerektemnero.

amgall {din yO{luldl: Ooun ad!5ultantn kayrtJanndan silindi. Silinerek termalenen ya da si

linerek yok edilen herhangt bir seyi artlatmak için de bu sözcûk kullamhr.

yodlur,yodulmaq.

yodu ndl.

olhOzdin ya~ yodundl :0, qózlerinden yasrsildi. Aym zamanda bit adamm bir seyt, bas

ka bir seytn üzerinden kendt basme silerek temizlemesini anlatmak için de bu
s özcük kullamhr.

yodunûr, yodunmaq.

698

-~~--------------



yogun u

vodusu.
à qlll, ttn qdn yoduW 0 ,~n kan Sip temiz!emel<te OOi! yardlffi e tti. Yanyi s ilmeyi ,

bir sivmm birekngr izi tertuz lemeyi anlatma k için de bu sózcuk kullaruur.

yodu~ar. y04u~mdq.

yodut.

yodut ntng: Kendisinde iyi tlçbf'~ olmayan luQlJrsuzl nesne. Birine hakaret et me k için

y()ljUI den ir.

yog. 0 10g ömuld ükten soma uc ra da yedi ge n içinde venlen yeme k.

yogdu . Deven ln eenestrun alundakt uzu n tüyler.

yogläd r.

olöhigke yogldài: 0, öIln:n eoooeo [öIU içnf yemel( YE.'rdi. Bu Turk/uin bir gelenegtdtr.

yoglar.yoglamaq.

yogrt . Çanak; gents bir käse. Su atasözunde de geçer,

~ lalgl/Ûzyogrin yÇmi s: verreçe lezZeti tuz ver'r,(arM) tul. ÇêI1ilkta (tek:~) yenmez.

Bu etasöz u. insanlara ölculclok ögorlemek için ku llamhr.

yogru . Devenin uzu n tüyleri . yogray da dentr . Bu sözcûkteki re (r), dal'dan (d) do

nosmasrör [bkz. yogdu]; upkr Arapcadakr 'aka re-'akade 1~dii1 k61(({) sözruklen

gibi.

yogru ld r.

unyogruldl: Un [h<'1mll(yOgukkJ."

yogrulur, yogrulmdq.

yog rum .

blryogrum un: Bir«ereoe ycx)lIacak miktarda lJO lharrul.

ycgrusdr.

olangar unyogru~lI: O,IXl[hamiS(yog.Jma ~onayardametti.

suduq aglzdayogru~dJ: Tükurükeçeoa kurudu.

yogru$Ur, yog~mdq.

yoguç . Bir nehr in ra da su yolunun kam yakas r. Adam hangt yakada olursa oIsun

dtger yaka onun için yoguç'tur.

yogw; ke,tim: Netwin diÇler yakasna geçün.

yog ün . Herhangt bir seytn bayak. stskm olaru.

yogurgitç . Sehnye hamuru nu açmaya yaTayan ok lava.

yogurqän. Yorgan; yatak ört üsü .

yogurt tl .

olangar un yogu rttl:0, coe un lhamurJ~rttu.

yogurtur, yogurtmûq .
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yö l

yöl. Yol. "Seyahatre de yöl demr.

angar yol ÇlqtJ: Ona volculokgörundO- bu kullamma yalmzca beklenmedik bi r seya

bat sóz konusu oldugunda basvurulur.

yolaq. Çoldeki küçük yol.

yolaq.

yolaq barçm: Çizgili [çubuklu] ipek kcrnes. Û zermd e çizgiler ya da yollar bulunan her

hangi bir seyi anlatmak için de bu sózcük ku llamhr. Kök-biçimi yölaq't rr

yoldndi .

q!hçyoldndz: KJliÇ penldedr. Mücevherler için de bu s özcûk kullaruhr. f etha'h biçi

minde [Arapçada a ya da e okutan üst ün tmt - yaldrrdr] yayilan l~lga, zamme'Jj

biçimind e [Arapcada 0, a , u, Ü okutan ötre imi - yoldrtd r] m ücevherlenn panl
damasma g önderme yapar.

yotdrtr,yoldnmaq.

yo ld n q. bkz. yaldn q.

yolrnu.

01 öt yolnw: 0, etes alevlendirdi.

ol tüçugyolnttl:0, pirinci ya da bakln - ûzerinegü~ vursada vurmasa da ~ldayan bir kêse ya

da kalkan gibi- panldayana ve 1~lk secere dek cilaladive perlettr.

yolntür,yolntmaq.

yols üa. Yolunu kaybeden ktmse . Kök-biçt rnt yöls üa'd ur .

yomdardi.

ol ki~ini yomdardl :0, haik! [baska bir ;;eyide olabilir] rcceo.
yomdarur,ycmdarmaq.

yomgl.

yomgl nêng: Birereoe gelip topa nrras, sevcefazlaotenbir sev.

lIi$Îyomgz he/di: Haik tccece geldi.

yornu g än

ol hi$Uêr 01 yomltgàn: Buher zaman ayl"ll tikirde oIan, ortak~ ennoeteeeren bjrhaiktir.

yormm.

lIi$Îyomuu: Haik [baska bir sey de olabilir] toplandl.

jomtrur, yomltmàq.

yon äq. Esek, öküz ya da benzer hayvanlann semerlerinin altma konan bir ~ey.

yo nd . Atlar - bu s ózcük, npkr [Arapçadaki] ibil (voeveler'') sözc ügü gibi hem tekil

hem de cogul an lamda kullamlabilir.

yondetiYlpàr:At eti misk (gibi kokar) - At etr pi~irild ikten sonra sogumaya blraklldlgmda croen
qázelbjrkoku yûkselir
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yopatn

yond yrb . Turk takvi rmntn on iki yrhndan btrt .

yom ndt . Yonga ; talas.

yom ndr.

olYlgaçyonmd/:O utltayl [~blr 1t}'i de olabihr]~gibi gCnJ\dU.

yonmûr, yonmmàq.

yo nu ldr

y'gä(yonuldl: reoter~ka biT~ de olabihTl~.

yonulür, yonulmaq.

yonu~dl.

olar blr biriu oqyonu~: c::>noYbiibieil e ok [~biT ser de: olabihr] yootmakta y<tróm ett

Ier . Bu iste boy ölcusmeyt anlatmak için de bu sözcok kullamhr.

yonu~a r, yonu~maq.

yon-gadl.

olanib{gkeyongddl:0, onu beye $ikäYet etti - Beye~n haJdandayalany~~ <rtltb.

yongdr, yongàmaq.

yongäg. Beyebirtni gammazlamak: beytri huzurunda bmne kara çalmak.

amyongàgyongddl: Onu$lJtdna~.

yorigatu.

olam W.gheyongaótl: 0,onl"ll bere [~ka bin"" deolabihr[ gal1'"llT'd2lanmasn sagIad.

yongdtur, yongdtmdq.

yö p.

yàp yl'ip: Hile; ûçl<a9t . rop söacogu tek basma ku llarulruaz, yalmzca ikilemeye gtr

diginde anlamh olur. Ancak Ogu.zJar, olaru yóplddl: 0, onua1datti der.

yo p äd r.

er i~lg yopadl : Adam~ sevseaeove ozeroe oösrreca.

yopdr,yopdmdq.

yopägu .

yopagu r~ : Onem verilmemesive temerraermeoenblrakJlfTlOSI gereken~.

yopald r.

r~ yopaldl:~ öoern verilmed ve tamai'T1lamladan brakllcti.

yopalar,yopalmdq.

yo pandr .

er 4f2nyopandl: Adam~hnaI etti .

yopdnur, yopanmdq.

yopem .

ol î~gyopa1U: 0, ~ ScM31daa ve~ oe seeeaerresoe neden okkJ.
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yo ptlädr

yoratar, yopatmäq. Bu sözcugün kök-anlarm hile yapmaknr; Oguzlar, ol ani
yopflOOI: 0, onu aldattJ der.

yoptlädi .

ol aniyopilädl: 0, onu (hileyle) eoettr. Su d önlükte de kullatuhr,

tangut xänl yopi/ddl Tangllt hëru hile vepti (ve Qätü nsjm hakanlnl aldattJ)

ölüm birle IópUlfdi Ba'?lllill tepesine ölüm getirecek blçirndewo,

qaga$larl taràladl xeoesert (hezimete UÇjrayana) senenste bulundular (ve oûsmen

en bu felaketten memnun oIdu)

ólam kOrüp yliZi agdl Buö1ümun kaçlnilmazoldu~unu qörörcerel19isoIdu ve yuzü degi$1j

yopfiar, yopflamdq (Oguz ve Qifçáq lehçelerinde). Diger Turklel' böylesi b ir kulla

ruma ender olarak basvurur, "hile»yi anlatmak i çin yàp yöp ifadesini kullamt ve
bu ifadeden bir eylem röretmealer.

y öq. "Degil, yok'' anlamma gelen bir ilgeç.

ol munda yoq: 0, boreoe del;)il.

yoq.

yoqyçr: Yoku$ ver .

yoqlatu.

olani tàgqa yoqlattl: 0, onu daga I~ka bir verc deolabiltr] brmandlrdl.

yoqlatur, yoqiatmàq

yorbës . bkz. borbás.

yorïdr

eryortdi. Adam [baska biri de olabilir] yürudü. Yürûyen ya dOl yolculuk eden herhangt

bir seyt anlatmak için de bu sözcûk kullamhr.

yonI', yorimàq

Su atas ózûnde de geçer,

tunle yonp kundüz seweèr, kiçigde ew/enip ulgàdu sewnûr: cece yoIculuk eden kimse

gündüz sevinir (çunkü mesafeleri görmeden kateder), gençken evlenen kimse y~lllkta sevilir

(çunkü onun ihtiyaçlan için çccuuen çal!'?Jr ve 0 rahateder).

ycrtge.

yoriga at: Rahvanat.

yongçl. Gelin He gaveyin akrabalan arasmda söz getirip goreren aracr (Oguz

lebcest) .

yorigu.

yoriguyçr: YÜrunecekyadako$ulacakyer. Bu, yer belmen btr adrhr; zaman için de

kullamlabütr.

yormça. Yonca (Oguz lchçesi).
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h.

yotturdum

yormçga. Yonca.

yonq .

yonq til: Iyi,dogu~.

yonq lnsanlara y önebk davrams: tuturn .

aMlg yonql fUtLghip bile: O'ul haI:a~ tI.JtlmJ ve<:la".T~ nasö'7

yonq . Yuruyus lyurc me tarzr].

at yonql naeg: Abn ylXiÎyIJ$Û MSII? SU yada benzer seylenn "akis brctm r'n t anlatmak

için de bu sozcük kullamh r.

yorrsd r.

ol menig birleyon~l: 0 , yfrüme kOOJSl.Jl'lda oerene Yart$b·

forql.l yon~dl: lpek: kulTl<l$la 1~1o bir seyde de- oLabihr] M, çizgier ocstu. Bu. tpe k kumas

YJpranmaya yua untugu zaman gerçeklesir.

yon~r.yor~màq.

yo ntgàn.

yontgiin hi~j : SU'ekI OSlI'iWl km;e.

yc n m.

ol meni telim yonrt1 : 0 , ben i çokfazla yünJttü.

ol anlg qarnm yonrn: llç onun bagrsélklarn ge\f$etl:i - CX"1u ishalyaptI .

yonlU r. yommdq.

yorm.

lIllig yortrl:Mi rahvan gtti.

yorlû r/yorla r (iki deg~ik seslenrn), yorfmàq.

yortug. Saves ga nunde ya da konaklama yerinden aynldigmda hakanm yanmda buo
lunan eshkcüer [koru rnalar].

yo rtusd r.

ol menigbileyorlu ~dr: 0 , yürûrne koo usullÓabenim le yarl$tJ.

yorl u~i1 r. yorlu~maq.

YO$. Kalabahk (ORu;:: lehçesi).

bodûny~ bóuk Hal: tcceso kdIabaWc: yardttJ.

yös .

yt1$ yÓf Sebzeler,~r - SÖZ uzan nuyla.

yon ur dum (yod rurd um).

men angar bltigYOilurdum: Ben ere yaZl sildirdim. Kök-biçimi yod turdum'd ur. Her

hangi bir seyi izi lamamen yck oluncaya kadar silip temizlc meyi anlatmuk için

de bu sozcu k kullatuhr.

yOIfu.rur men, yolturmdq.
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yovhc

yo vlrc. Keçinin ince, yu musak tuyü .

yo wd s.

t:~yikyawdl : ~~k~hIZII~.

ol am d rdlyowdJ : O,onJhie y~';:;aldattl.

yuwdr söacugayle aym gems zaman ve eylernhge sahip.

er qndd:;m qurdl yowdl: Adam twTIyIa b<qarn güçlendI"di,~~~ ve
$€l"Katiyle oou etl<isi altinaaldl.

yowar, yowml'lq .

yowsä dr (y öwsëdi).

olmanga ta wdr yowsddl (yöwsldO:0 , zenginligini [malrHj berWnle pa~k stedi.

yowsä r, yowsdmdq (yOwsir , yèWSimik).

yowusd r (y öwü sd t).

olar ~kkiy~1 (yowusdi) : Onlar bit::Ji'leri'tI yoYClma$b veJz~~.

YQl<.-'USUr, yowu~mdq (yöwfI$lir, yówU$mek).

yozädl .

qoy yozàdl:~koyun OOI vermedi. Kisrak dismda, erkegiyle çi ftlesen , ancak yavru

doguramayan herha ngt bir hayvam anlat mak için bu s özc ük kullamhr; kisragm

hamile kalamamasun anlatmak için he qlSlr boldl: KlsrakklSll" kaldl denir.

yoZdr.yozdmdq.
y öl êd t

oltdmlgyö/tm:0 ,dNM l~b bir~ de obbihrl destelded.

yóli r,yoltmtk.

Su dortlukte de kullam hr ,

ulugm ti/ir men

tawdrm yöli r mC'n

ti/ekni bu/tir men

YI/qlm angar ûplenûr

U1u1uk lbilgelik] ereorn

01e onu) zenginlikle [zeferle] destekledim

Dilegime u~m

(Bó}"1eCe zen9n&gimvel hayvêRaml yaQmalanr

yöl ëg ü

yóliguning: Bi'$E!Yidesteldemelc.r;.-.~~bir $e)' .

y ölekltk (yö lekhg) .

yóleklik y'gaç: Bit$E!Yi desteklemek i:;il kullanlên ta'1ta

yo!eklig y rgdç: ~r $€l'1e oesteeeorreeçec.
y öleldi .

tdmyölddi: Duvardesteklendi.

yóldur, yó/dmik .
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yörü ldt

yördi.

urdgur oglm b{$iktin )'Ördi: KadIn çcx:uQlnJ be$i:ten ç6zdU.

yort r,yórmtk.

ybrdi.
urdgul oghn bç~htinyordi: Kadlnçoa.JglnJ~ çözdü. Beglan ç özolen . gevseulen

herhangt bir seyi anlatmak için de bu sözcak kullamh r.

yortr,yo rmth.
y öre . Bir seyin yakm çevrestndeki alan; yöre (havd!f - Ogue lebcesü.

yörgtdi.
oladdqm yvrgtdi: 0~[ba~ka hu $qi de obbihrl sec. Birimn sardigr herhangt bir

~ anlatmak için de yine bu sózcûk kullaruur.

yörgtr. yörgrmtk.
yörgcmeç. Errafma mee bir bagcsak dolana rak yuvarlanlan iskembe; bu daha sen

ra kuarnlarak ya da haslanarak yenir.

yörgenç. Yoldaki ya da baska bir seydekt "lwnm"lar veya "dónemeç"ler anlamma

gelen teaginç sözcugc ne benzer.

y örgenç. Agaca dola nan ve onu kurutan bir bnki ; sarmasrk.

yörgendi.

ul1.lqYlgd,qa yorgmdi: lp, eçece [~ka bil I'C)"Cde olabihrl sank:ll.

er yogurqdngayorgendi: Adam yorgaM [baska bil seyede olabilirl seoro .

yorgenû r. yorgenmêk.

y örgesdt .
Ylgd,qa ylpyorgesdi: lp, eçece [baska bir ~)"C de olabilir) sanldl. Kendini baska bir seyin

cze rtne saran bir seyi anlarmak için de bu söecök kullamhr.

yörgrsur. yórgf~mtk.

yörgetti.
01 YIP yörgrtti: 0, (ona) dokuma ipligini (bir~n Uzerine) seroro. Ayak-sargisim [dolak]

ya da baska sargilan sardirmayt anlatrnak için de bu s öacak kullamhr.

yórgr(u r, yörgetmtk.

y örög. Yorum (labir).

lti~ yÖ n.1gi:~ yonJTlJ \nJya taOOl
y ör üg Sózlerin anlarm ve açlklamasl (jehvd. lefSir).

sOZybrli.gi: KeIamn tetsii.

y öruldt .

ogul ~$iktin yörûld î: Bebek.~ çöZlJdU .

yórlur. yonllmt h.

70S



y öwtü rd i

yöwt ürdt.

ol qad~lnga tlëngyöwtllrdi: 0, ooun hlSlmlafl)l1a ve kar~eriyle payl~masll"" sagladl.

yöwtürür,yllwtu rmêk.

yöwas. Akrabalanna giysi ra da mal vererek vardun errnek. Bu s ózcük cogunlukla

kocasma sunulan bir geltne Ilisktn 'olarak kulla mhr. Çünku geltmn çeytzt için

akrabala n geltne çesitli arme genla r verirler . Su atasöeünde de gecer.

y~lug kdinkudtgri yaw~ bulur: AAr.:balêJ1~ yêlQdran bi' gem nazi: ve i)1 1:il1pi

bi'~ blb lç(ri::U OI'"U bóyIesile zengin~~ eocesooa fT'1l$::: davrarwj.

yu . Kadmla nn bir seyden utandiklan zaman kullandiklan btr ilgeç.

yubqa . j~'li [w - yuwqa] biçimin deg~ik sesletimt. Tipki Arapçadaki lI.srub=l.lsruj

e~nW) ya da masraba"'masfaja (-kaoe pe W) ya da ht'lnrd [Farsçadaki pdnrdl ve

Arapcelasnnlrms blçimi olan jdnrd I"blrtür sekeoerre"] sózcûklerinde oldugu gibi

he (b)fe'ye (J- w) dönûsmüstur.

yödl.

er Uin yudr:Adam gysiyi[baska bir~yi deolabilrr] Ylkadi.

yur, yllmdq.

Su atasözcnde de geçer,

qd1Ug qdn bile yümds: Kan l::anIa )'IIc<YVnaz - haik arasmdaki kargasa baska bir
kargasa yla çözûlmez, yalruzca bansla çözulûr.

yûdr.

ol tonyIldl : 0 ,~(~biJ ~yi de olabihrl }'ll<:acl.

yür,yllmdq.

yud ruqlandr.

er yudruqlandl: Adam eliniyumrul<. yeptr,

yudruqlanu r, yudruqlanmdq

yudruq. Yumruk. Su atasozunde de geçer,

ydtrugydgllg tikthindenóznig qanlEgyuàruq yçg: Yabancnn y~h~ t1srrn110'11

yumrug u~dir. Bu atasözû . tarnsari lus rmlan bansnrmak için kulla mhr.

yuga . bkz. yuvga.

yugru~ . Turhlerde halkm arasmdan gelip de vezrrlik makarmna yökseten bir adama

verilen ad. Bu ise yatkm ya de gems bir yendas knlest ne sahip de olsa arh bi r

savasçiya lsovartye l ya da benzerlerine bu unva n verilmez. Bu rnakarn Hakandan
bir sevtye asagidadrr. Yagmurda . karda ve srcakta bast uz re kurulan kara Ipekten

bi r cad ir Igunes hk , kubbe ] kendïs ine verilir [çuvaç: Han çeom].

yul. Pmar; su kaynagi.

çoqrama yul: ~~klra n keynak.
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yu ldi

yü l. Ptnar; su kaynagr.

yu la . Kandil. Su dtzelerde de kul latulrr,

tegme {wek l~a Mrup turgJl d e

çaqmaq ç.aqlp~ qalJudnuryula

et ee~ giri'ple, ~nw: iÇi'J) eb 'Ie 0I'Ul c:IoQasIl'I ariamak i;inbak

Kibriti çakank~ bunu~ vecerse, (h1zJl hareketi nedeniyle) kandiJ söoer

yulaq.

yul yulaq: çce l<iJçU<:: bi'" pnat. ldm'a (0 kaf (q) eklenmtsnr. Su duelerde de

kullamhr ,

aqturur kbzum yu/dq

ttQ; ql/urórdtkyugdq

cözön~ DInargibi <J;iJ( (ta kj g6Ic:J.:*Ier ooseoe kadar)

oroeaer ve oqersu~an buraya konar

yulaqlandr.

y?r yula.qlamu: tcoeetepek:çolo: pnar veo.

yulaqlanûr, yulaqlanmdq.

yular . Atm yulan.

yond ~m yuldriap kenhi ye: Atn~~ yemek istediQinde ónce )ÛYI soca tak kj

Kaçrna5ln; sonra~n. Bu atasözu. bmne anrudenenm alnnda nnmasiru ve ban bos

birakmamas rm ogurlemck için kullamh r.

yulär. At yulan.

yularlandr .

at yl.t larlandl:Ata yuIar takJIa.

yu/arlamlr, yular1anmdq.

yula rhg .

yuIarflg at: VUêJ1l at.

yuldr .

er buJunugy uldl: Adam tutsélgl sewero.

er tutugyu ldl:Adllm rereoe buIln:In bi'" seYi 1clrt.YdI.

er qu$ yuldl: Adambjyle(i1i yolabilme/< i:;i"l~~an suy-a scetu. Post ten kt! yo lmayt

ya da benzer seylen anlarmak için de bu söaca k kullamhr .

I.trdgul ba~m yuldl:KadIn~ ecteo . KadIn ~llk awak çeyizinivereee k(x::aslI'ldan ayrdd .

yuld r, yu1mdq.

01 birigyuldl: 0 , kItabInIX su-etriQk4ttl.

(Gents zaman ve eylemligi} aymdir .

707



yuld ruga

yuldruga (yu ldurga). Devedrkent - K111Ç gibi uzayan bir bitki. Bu sözcükte dal (d)

da unlu alabilir ve yuldurga biçiminde söylen ir.

yulduz kbl. Kuça, King(U ve Uygur arasmdaki suurda bulunan bir g61.

yuldua. "nldu'tan anlatmak tctn kullamlan genel bir ad.

Daha sonra yrldu lar kendi aralannda su sekilde ayn hr: eren rûz: ~)Ö!l

(gezegeni); qara qu~ : Terazi (mî;::lIn ) Tlll<Jr'11ykkzJ [kitapta daha önce eren til;::: reed

TakJmyploZl, qara qu~ : Jüpi\:ef olarak geçmtsur: özgün meun bu biçirndedi r -cnl;
ülker : Olker taklmyPldlZl [Sûreyya]; yrtlgtn: Yedikard~ )1IdiZi jBüyükaY11 : lemür qa:;:ug:
KUtUPYlldIZl : baqlrsuqlm: Mars.

-ulïdr.

bigbodunugyulfdl: Bey heêcn estöre akn ederek y~.

yulrr, yulimcIq.

ynltm än . Yrkrcr ve lamamen harap edict akm ve yagma

yuhsdi.

bodUn blr ehindlni yufl~ : Hal<: bit:Jiili'l UstI:neamederek:~ t1IIoYl etti .

yul5ii r,yulJ~mdq.

yuhttt .

bQ: böynJ yuflrtl: Bey, t* kavrnIl ûzeme baSl<rl~ak ori'n1 yagrroalênTlasn em-etti.

yulllür. yulltmllq.

yu lqa sdr .

YUlq~1 ntng: Bir~ kaznj yada SIyIidI.

yulqasür, yulqasmllq.

yulqdr.

td~ anmgaddqm yulqdl: ras QI'll.J') "YaQlnl 5Ijo1rdi ve yereledr. Bir seytn uzerinde siyn ga.
ctatge neden c lan herhangi btr seyi artlatmak için de bu s ózcük kullaruur.

yulqàr,yulqmàq.

yulqd r.

d andm ntng yulqdl: 0, oroeo bi" $eYi kaz/yIp ÇJkartb - Bu K O, onu kullarldl,M ~0l"1lJl

ûzerinden br kar e1de ettr' anlamma geltr.

yulq<". yulqm<!<j .

yu lqmdr .

yufqmdl ntng: Bir~synId_

yuIqmür, yulql1lmdq.

yulqisdr

olàr bir{hindldin ntng YU~l: ()rD-biibibildei 'Ya-<l"~ .

yu lql5iir .yulql~mdq .
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yumsä q

vu lturd r.

ol bu/unugyu lrurdl:0 , birtte, tutsagIn setest b raktmsl içil fldye verdirdi.

cl taqdgUnl yu/turdr: 0, tavUQu [baska bir $Cyi dl.' obbilirl yoldurdu. Tüyleri olup da

yolunan herhangt bir seyt anlatmak jçin bu sözcûk kullamh r.

olqullnyu/turdl:0, kóIesini1, paravererek l<ertdisO ondan sabn ahlasn!I izil verdi.

yu/turur, yU/lurmdq.

yulug. Hd ye. Su dtzelerde de kullarultr.

ming~ yuIugz bolup ózinge

bçrgd er &unanlg kkinge

Binleree~ onun ruhuÇn lidyedir

Clru1 g52tefrt1 bi"baI<J::;l içil n.t'brldan vazgeçerler

OZ sözc ügü bu ikilikte -n,dl- anlarmnda kullaruhr; halkin bunu nasil bir

baglamde s öyledïgtnt daha önce anlarrmsnm [bkz. óz qonuqll.

yu luglug .

JItluglug kisi: Rctte9 ödervrli$~.

yul un. Omuri lik.

yulundr .

saç yulundl: TOyyoIUI'lC1J .

qulyulundl: Köle, seoooe kendi ederri ooC)c ek azatolóJ.

bulun yulundl:TUl5aQIn fidyesi ödendi ve serbestbll'aIddI.

urägut yulundr: Kadln (kocaSlT1~ çeyizini birakarak)~ndl.

yulnur.yu1unmdq.

yu mgä q . Yuvarlak ya da kivnmh herhangt bir ~y.

yumgdq tana:~ tohumu (Uç lehçesi) - tana sözcognnun de Perscadaki dan e:

totlum, tere s özcügünden Türkcelesnnldtgtru dnsanayorum.

yumga qlandr .

yumgaq/andl neng: Sir~)\JVar1ak yapldl.

yumgaq/aniir, yumgaqlanmdq.

yumlus di .

kJzJtr yum1U~I: Gózler kapan:i [yl.n1JOJf.

yumlu~ ii r, yumlu~mdq.

yumsä dr.

yurrqddl neng:Bt~~.

yum~r,yum~mdq.

yurnsä q. Herhangi bir seyin yumusak olam .
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yumsaqland r

yumsaqlandr .

ol mangayum~aqlandl: Adambere ka~1 uysal,sayglll ve yaltaklanan bir biçimdedavrenen.

yum~aq1anur , yum~aqlanmàq .

yumsatu.

ol teriyum~attl : 0 , deriyi sepiledi.

01 qatlg nengni yum~attl : 0, l<atJ bir~yi yumu;;attJ.

ol sàzÜg yum~attl : °td td ve kJsJk bir sese konustu Birinin Kur'an-l Kerim'i lnzh

okuyarak ezberlemesini an latm ak için de bu sozcuk kullamhr.

yum~atur, yum~atmäq.

yu m u nd t (yüm ünd t) .

01 htJzin yumundl (yumundi) : 0, g6z1erini kapiyorm~ gibigöründÛ.

yumnur,yumunmäq (yûmnûr,yt1mûnmek).

yumur. Hayvanlann k örbagirsagi.

yum urlandr .

sayumurlandJ: Aseener [baska birileri de olabilir] topleof (Oguz lehçesi) .

yum urtga . Tavuklann ya da baska kuslann "yumurta'si. Insanlarm ya da baska

hayva nlann tasaklanna [testis] da yumurtga denir.

yumu~ (yurms). lki adam ya da baska birileri arasmdaki mesaj (rtsd!e). Nttekim

"melek''e deyuml~çl derler : çûnkü {Arapçal mdek sözccga "rrese (lisà1e )"anlamma

gelen dak sözcüg ünden t üreulrntsnr. Türklertn kendi dilinde "melek" anlamma

gelen bir s özcûk yoktur.

yumu-$ga. bkz. vaw' sgu .
yum uz (yunua).

yumuz (yumlz) er:Tornbul, semiz adam.

yunç ld r.

er yunÇ/dl : (Yoksulluk nedeniyle) adamln durumu kótûlesti. Su dort lukte de kullaruhr ,

(Zamani anlatJyor)

bi/ge bagü yunçidl Bilginin vaziyeti körule$ti

ajun am yançld, laman om d~rini geçirdi

erdem et! tmçldl ($imdi) erdemineti kokU$ur

yçrke tegip sfirtû1ûr Dûnyaya ne zaman rastqelse (zaydll~1 nedeniyle)wxan lr

tançadl sözcügonan k ök-biçirru tançgdd,'du ; dörtlugcn uyak duzeni bunu gerek

urdtgt için gayn (g) dasmast ür. Ogue ve Qlfçáq lehçelcrinde b öylest bir atlama

ya izin veriltr , çûnkü onler adlarda ve eylemlcrde ortadaki gayn'l Cg) dasö rü rler.

. [Buradaki dilbilgisel bilgilendinne elbene yukandaki donlükrekt eylemlerden

blrine ve buyuk olasrhkla da tmçldl'ya iliskindir: ancak bu kesin degtldtr -cnl.
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zaman t:irmden~"""""""---(Ve) eoemzayd\aó

OOlyillWl beyi lAJrdsiydh HanI~ 'Jtt9lÖe!' ben

yung

yu nçlg,
JUnpg i~: Zzr;Ifk~a sahip oklugu i;in koIay l<ol6y ç6zûleillC,ecek gUç bi"rresee.

yunçlger: Z6f1f, kötîJoxumda oIaneoen.

Su d órtlükte de kullarulu ,

lKJlcg ongktwmJi

Yl.l1lÇlgyewuz tawradi

erdemyçmt scwredi

ajt,"bÇgi çaulûr

ycncrrdr.

er 41 yunçm1l: Adarmi$i~.

yunçmlr, yun'lrmdq.

yunçlttl.

ol amyunçltll: 0, onuidtti.

yunplUr. yun(lfmaq.

yunda q . Diskr; ózellikle at d tskistr uanlatmak tçtn kullamhr.

Su atasözü nde gecer.

yagfnglg me kmk yundaql legir:~ ait cee da, et glbresilifl~ vardr - d~na

ait cee biIezengin!ic: gerel.::rÓl',ondan geriyehiçb'r~y kalma5a bile3tJIYl glbfesi kalr ve sen bu

gûbreyleetes yakabilirsin.

v und r. Yernek yedtkr en sonra käsenin }'lkandigJ su.

yund r.
er suwdayundl: Adam sodaYlkandL

er yundl: Adam eptes aldt (Oguz lehçesi).

yundr,y unrndq.
yunguq. Çögenoui [ü$ndn - kökü sabun gibi kullamlan bit bitki , yu nmdq: Ylkamak

eylemtyle iliskisine dikkat edtnl
Sunu bilin ki bir 111et, araç gereç adi yapmak için eylem g övdelc rme kaf (q) ekle

nir ; npki orgäq: orak 5Ózcüg:ünün ördr: 0, ot bÇ:i sözcagandc n raremest gibi.

Aym kural bu sözcükte de geçerlidir, yiidl , "0, (giysiyî) )'lk~" anlanundadtr ve hu
sözcuk de - onur1 (<jysieo) yi:amakta Ia.ilai'ldlQ ~ey" anlamma gebr. GördOgümlz gibi

eyIem gövdelerine sonek olarak haf (q) geurtlrntsur .

yOng. Ctgere yapl$lk. yumru bir et parçasr; bunu yalruzca kad mlar yer, erkekler

asla yemez.

yung_Deve ra da koyun yûnü.
yung . Pamuk (Argu lehcest) . Yagma ve Qarluk lehçelerinde de bu sekiide

adland m hr .
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ymîglàd t

ymîglàdl.

ol qoym yunglddl: 0, koyunununy(inünükJr1ctJ.

yunglar, yunglämäq.

yurigletu.

olqOYlgyunglattl: 0, koyununun(ya da devesinin)y(inünükJrktlrdl.

yunglatur, yung!atmaq,

yungu . Bärman kentinde akan bir nehir. Bu kent Ajrasiyab'm oglu tarafmdan bu

nehrin kryisma insa etttrtlmisnr ve bu ogulun adi Bdrmdn'dir; dolayisiyla kente

onun adi venlmtsur. Bu upki Ram ûlkesinin admm, Tann esenlik versin. lshak
peygamberin oglu Esav'm oglu er-Rüm'dan gelmesi gibidiT.

yuq. Kasedele ycmek amgr: bolasik. Söz uzanrmyla yuq yaq biçirninde de
kullarnhr.

yü q.

yaq yaq: Kêsedeki vernek artJgl; bula~lk. Buradan hareketle "uzek bir ekrete'ya yaq yiiq
qadas; bu ifade "0, bize, yemek artJglnln kêseye yaPl$lk oldugu gibi [qevsek bir bkirnde] ve
pl~ktlr"anlamma gelir.

yu qdr.

dighe yägyuods. E1ine yag bul~.

amgu{1azl angar YUqdl: Ontn uwzu ba~ka birine de bulesn. Herhangt bir seyin baska
bir seye bulasmasmt ya da üzerine stçramasmi anlatmak için de bu sözcûk kulla
mhr.

yuqar, yuqmäq.

yuqturdr.

o! angrg tómnga Ylpär yuqturdl :0, anungiysisinemisksürdürdü.

yuqturur, yuqturmäq.

yuquldr .

tonqa qara yuquldr: Giysiye [ b3~ka bir seyede olabüir ] kara (mtJrekkep) bulestr.

yuqlur, yuqu!maq.

yu qus dr.

u{1uz yuquSdl: Uyuz(nem nedeniy1e vücutte hlzla)yayJldl.

yuqU$ur, yuqusmaq

yurç. Bir kadmm kendinden küçûk erkek kerdest. Bir erkegin erkek kerdest ile bir

kadimn erkek kardesi birb irinden aynbr. Erkegm erkek kardesine eger kendi

sinden gençse ini, eger yashysa -;çi denir. Erkegin kend inden kuçuk krz kardesi

ne siIîgil, kendinden bûyûk krz kardesine eke denir. Kadmm kiz kardest ise kû
cukse haldiz, büyükse cke olarak adlandmhr.
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yuwdt

yurt . Harabe halind ek i eski yerlcsimler .

YUfUn. Bir kesimlik ipek kumas parçasi . yurun yuqa da demr.

yurun lug .

yunmlug uragut: !pek ku~ parçaJamlél sahip oIan kaÓn.

yusrqhg.

)'USlqbg er; aesre bJga gymi$., )i!zUr'iI demi' zrttIaÖItn1fJS. mm.
YU~dl (yu~i).

ol~gni YUsdl (yasdi):°(testir1n agzlrmn) bta}1 akJtb .

Bu [b~gn i - begnt], bugdey. arpa vc dandan yap ûan bi r içkidir.

yusdr,yu~maq (Y14t'r,yu~mt' k).

yu~I1d l (yû~ildi). Sirke ya da bira gibi seylenn tesnden aktnlmasmt anlauuak için

kullar ul u .

YU~J l û r, YU$ llmaq (yüsilt1r, yüsilmek).

yus u ldr.

qan yusuldl: Kan (yaradanya oe~ bi" yerdeo)~.

YUSU1u r, yusulmaq.
yusu lg än

bu bàS01 qám Yl.I~lgdn : su, Slieki kal1ll aktJQl biryaraor.

y ü t . Kism gelen sogukla birhkte vahst hayvanlan ve çiftlik hayvanlanru ölduren

Ieleket .

yunqti.

y,lqlYU llqtl:vagan karIo!I bi1ikte hayviJ'1l<w1 SOÇjlI< ISjrd. Bu, hayvanlann sogukran donarak

öld üge anlamma geltr.

yuliqdr.yuuqmdq.

yum.

ei yumurtgam y um: 0, )\JmlrtaJ1 Ibaska bir se~i de olabilir] ytJttu ( O g U% ve Qlfçaq

lehcelert).

y li Mr, y iHmdq.

yu vga . Katmerli yufka .

yuvug. ~5e1 Sll')'UlUfl YUV~I ii kaya parçaléVJ" an lamma gelen yuwug sözcugunan

degistk sesletimi .

vuwd r.

er toprq yuwdl: Adam topu YIN"r\adI.

yuwdr,yuwmdq.

Su dtaele rde de kullamhr ,
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yuwga

(Zengin li.;'j ini arttuma)'l, malljriktirmeyi anlatJyor)

tawarYlglp SUW aqm~ndi saqm

qorum kepi l(/isin qöuyuwdr

Mallnl )'Iglp zenginligini erturerm(da.;'jln zirvesir.den) birsejn ge ldiginidO~mesini sa.;'jla

lrikayalan yuvarladJÇ)I gibio-en mallnlcia5Üruklef göl::ürûr

yuwga . Piç.

yuwgaland i.

ogul yuwga!andl: Çocu k yaramazla:;;b, terbryesizlesti.

yuwgalaniir, yuwga!anmäq.

yuwga t n (yuwgädn ).

aglan yuwgatfl: Çocuk yaramazllk, terbiyesizlik veptr, Kök-biçirni yuwgädn'drr;

benaesirne maruz kalrrusur.

yuwgatur, yuwgatmáq

yuwlundr.

yuw!undl neng: Bir $e y }Uvarlandl.

yuw1uniir,yuwlunmäq.

yu wlusdr.

qorum!dr qamug yuwlusdz: Kayalar lbaska seyler de olabilir] ternoen vuvederdr.

yuwlu$iir,yuw1u~maq.

yuw qa . Herhangi bir seytn tnce olam.

Su atas özünde de geçer ,

anàsl tew1üg yuwqayapdr, ogll tçtigqosa qapar: .enes kumaz somunu ree veoer, eglu zeu

(onlan)lkiser ik~r çalar. Bu at asö zü, bir araya gelen iki becerikli in san i anlatmak için

kullaruhr.

yuwqalandr .

olmanga yuwqa1andl: 0, tere yaltaklandl ve uysal devrandr,

yuwqalaniir, yuwqa!anmdq.
yuwe ädi.

ol tOplqyuwsadl;0, topu [buska bir seyt de olabîlîrl yuvarlamak istedi

"yuwsdr, yu wsdmdq.

yuwtu r dr.

01 tOplqyuwturdl: 0, topu [buska bir ;;eyide olabihr] yuvarlatti.

yuwturur, yuwturmáq.

yuwug. "Sel suyunun repele rden yuvar ladi gi kaya parças i" [culmadu sahrin
hattahu's-seyla min'oii - bu MuaIIaqat'u-lmru'u1-Qays'tan (Kábe duvarma asilan as

ki siirleri nden - mua/!a/l a- birinin sairi) yapilnus bir almudn, snrde sair anm
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yügfen t

böylesi btr sele benzeur -cnl. Tepcde yürûyen bir insa n ya da hayvamn vadi nin

rabamna yuverladrgr kaya parçalanm anlatrnak için de ayru sözcûk kulla mhr.

yuwuldr.

toplq JUwl.4ldl: Top lba~k:1 btr $Cy de olabillrl yuvartandl

JUwlur, yuwl.41mdq.

Su donlukte de kullamhr,

(l<enársne naoet: eden bi" adarn aria \J)'Or)

aydlmangar sawulma Dedim ona a1danma

qulbdq U(iu yuwulma Qu lbäq 'ln~ndef1 yuv<:Y1anma

yu.....'ga SUWIn suwulma Bä' locyeo bil'ka)'naktNI gelen \p4çj SU'/U eerre

qaptl mmig qd)'lml

yuwusdi.

oldrbirblrhe toplq yuwu~<ll: ClIi<r"~ top~arladlar.

yu~r,yuWU$mdq.

yûdrûk. Üzenne esya ya da giysi ytgrlan yakseln [platform].

yuljti.

olyük yudti:0, yüktiteso (~J.

yUdtr, yu.dmth.

yû4 lird i.

ol tçwç'u~ yük yudurdi: 0, yûl<û oeveve [baska bir seyede olabihr) YÛkledi.

yûdrur, yüdunntk.

Su djzele rde de kullamhr,

agruq aglr i~ingni adndguqa )'1ldürme

açrub ózung u~trip adndgum todurma

Kerd ruhul'llSl }'Ü(Ü nO~na yükIeme

~ iyîcedoyu'U1<ensenaç ve gözIeri kwil1'11l?~

YÛ4u$di. Yaklesu.
01çhhi tangyo.dü.$di:OrWbugdayllba~ka bir sqi de clabihrlylil'deme sooe birbir1eti.e vero m

ettêer. Bu tste rekabet euneyt artlatmak için de aym s özcük kullamh r.

yûd$Ur. yudt4mth.

yug. K~ tûyû.

yugletu .

ol oq yugletti :0, oka tOy tekn.

yûglruir,yugl e/mtk. Kók-biçimiytigletli'dir; benzestme maruz kalnusur [ünlü kt

saltmsnr] .
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yëgr ük

yügr ük.

yugruh at: Iyiecsenat - Y~atl . Ogu.zlar "<'Hl ve reresetäbiraII1teyUgnlh bilge der.
y ügr öm .

blr yûgrtlmy~r: Bif k~ko$ulacakbüy(jdl.ttealan.

y ügr üsd i .

oglanyugrü~i: ~lan coceen lbaskabinlertde olablhr]~.

yûgrü~ilr, yügnlsmtk.

yügiir. "Dar!" an larmna gelen ügür sozcü günan degi~ik sesletimi

yug ürdi.

eryügtirdi:Adam hlzla kostu.

yügnlr, yügürmt k.

Su dizelerde de kullamhr,

undep tI ltIg rapdru tawraqkelipyugtirgil

qurgaq y,I," bodun kor qanda ww qödll/

Y~ bir adam (sen) Ç<ll}i dIQi Ida(çaQ"lyayam ver vel oru"I ydfW\atIZlagt

Kls~ 'I*'da hab1 nereye~ bakve or"0Tl yiR"la~

Bu, ' basma ne degisrm gebrse gelsin halkina sadrk kal" dernek için kul lamlau

bir ifaded ir.

ol bOzyugtirdi:0 , bem~ jboylrIadokunan ipIi1dert c:ldaJdu.

yugtl rür,yugtl rmeh.

y ügorgën. Ulak: ku rye. Çin tueea rlar t adma, kervan ulasrnadan önce Islam ulkesi

ne giden ve onlardan habe rler geu ren. Ilettstmlerini saglayan kimse.

yûgtlrgen al : Iyikosen at lba'ikabir $C}' de olabilir l - Y~ en
y ügcrg ûn. Dan gibi kirrum tane1eri hulunan bir bitki . rürkminler bu taneleri yer.

yü gürtrl .

ol urn y tlgtirW: O,onu kosturor .

y tlgtirttl r , ytlgürtmi k.

yük. Yak.

biryük btlgddy: Bir)'Ük bIJ9day- AtJl bil" )'Ük.

y ükl ëdt.

ol tÇ"W{keyuk yCtklidi:O,)iJI<û deveye lbaska bu S(:yt: de olabihr] y(Ide<j.

yûhltr, yûhllmih.

yukleui.

olyûhyûkletti: 0 , (ona»)'ÛIW)'Ü<Ietti.

yûklelur , yûklelmih .
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~ egerekbeniselamlad: ve Sêll"V<i "izmetinizdeyim°ded i

(Bi" gön:ndj ve)gözUndelciy~ sid:

CiQei i i l(leki YoYayI iyi etti

(Sonra) b r seyyä"l~ go geçti gitti

yükü nd i

y ûks ëd i.

yûhsedi neng: Bir~y yûksekya da uzundu.

yûkstr, yûksimik.

yuksek .

yaksek Ulg: v üce dag.

"Yukse k, yace. ulu" ola n herhangt bir seyi anlatmak tem yuksek sózcügu

kullaruh r. Hu sözcük rUg:~ tUyü sözcugunden tureulrrusnr: cunku kus tïryunun

do gasmda yu kselmek ve yuka n lara crkmak vardrr. "Uzun" olan herhangi bir ~y

de bu sektlde adlandmbr.

Su dizelerde de kullamhr,

us es homp yûksck qa/lq qOàl çoqàr

bi/gekiS!ogürbçrip tawraquqar

AI<:Daba avo góräJgû zaman )'Uksekte adugu havadan~a iler

Bige~ <J'IIse ögûttûr, onu~ugu zaman(ezber1er ve) ariclr

yükse tu .

d tam yûksl':tti: 0, br duvar)'lJ<:seltti~ etti[. Birinin yakseltugt herhangt b ir seyt

an latma k için de hu sózcük kulJamhr.

yûksetür, yaksetmek.

yüksük. lgne barrnasim önlemek için remlenn parmak uçlarma taknklan , pirinç

ten ya da deriden yapdan. okçuklann parmak-koruyuculanna benzeven bir sey

lyukeakl.
yûkünç. Namaz (salàt) (QlfÇáq lehçesf) .

lengriRe yûkûnç yUhûndi: Cenai>I Hak içtl NmilZ kti.

ol~ke yûkûnçyûkûndi: 0, beyin [ba?k:J btnnin de olabibrl hl.lZU1J/lda ~1"Il e9d.

yükü ndi .

quilengdkeyûkûndi: KlJ, CenaIJi l-lakkTl ÓI'lISIde secde etti.

toymburxànqa yûkûndi: l<afI'Ieffión büyUgU cote secoe etti .

ol manga yûkûndi: 0 , cere neet etti ve sayglylaónümde egildi.

yûkûnur,yûkûn mik.

Su d önlükre de kullamhr.

(Sevgilisinin haylllinianlatJyOr)

yûknüp manga imledi

Jw:::umy~m yamWdI

bagflm~n emlrdi

e/gin bolup 01 keçer
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yülldi

y ülldt.

er saçYU/ldi:Adam seço bresetti.

yaJlr, yüllmtk .

yüllg ü. Ustura.

Oguzlar bu söaccgü bilmez ve "ustufa"ya ker ëy der.

yii lildi .

sa{ yii/ildi :sec wes e<idi .

yiili!ür, yiiliImtl<.

yülittL

erscçmyiililfi: Adamsaçn~etttdi.

yiilifûr, ytl/itmtk.

yûm di .

er kàz yümdi: Adam QÖzlerini këpëdr [yumöu].

yümër, yammen.

y ümt ürdt .

olamg hJziny j,jmttlrdi: 0, Ql'U) gözIemi kapattJro [yundtxduJ.

yumWrur. yum/urmëh.
y ümalg ën .

bilerolhOziyiimu/girl:Budaima~içilgózlerrikapatanbi" adarrdr.

yun .

YÛn qufT~.

yUn anq. Ba/dsdgûn yakmlan ndaki bir yaylanm ad r.

yürek. Ycrek : kalp .

yureklig: vÜfekli, yigitsevesc.

yû re kle ndi .

eryuren/endi:Adam I~ka biri deolabilirJceseet çösteo.

yiifehle-nür, yurehlenmth.

yürekl tg

yiirehlig er:YiJekJî, teSIS eoen.

yü~eIÎg .

JI*ng fdr Dûz~. bkz.~ng.

yuz. Yua.

Su atasózunde de geçer.

yGzhe hórme erdem tile:YüziSl gUzeli9ine ya (ja çimliQJle bdkma, ilsaOOêlki t ert>iyeye bak

Bu, anlam olarak, Isam'm mneme'l-meru biasgareyhi bi qalbihi ve lisanihi {"lnsan i<i

kOçûkkerrce, kalbinde ve dilinde ver cior"] sözüne beneer.
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(

yüzük

v û zd i .

(

er suwdayuzJi: Adam suoa yüzdü.

iringyüzJi:.lrin (vûcuttaya oe yarada) biriktJ,kabardl.

er toqum yuzdi: Adam hayvarn eesnve dertsmi yüzdLi

ynz ër. yüzmêk.
yuzerlik. Sedefotu (Oguz lehçesi). bkz. Ylljlg

yüz lendi.
01 manga yuzlendi: 0 , yüzLinü tena dÖndu.

er yuzlendi: Adam haik aresoos saygl gördü. Ortlardan saygl gorme k istemesin i

anlatmak tctn de bu sözcûk kullamhr.

yü-zlenur, yüzlenmêk .

y üalag.

t;kki yuzlüg er: IkiyüzlOadam.

çkki yüzlüg közngü: Ayna.

• v üetü rd i .

ol angar qóyyüzturdi : O, ene koyun Ibaska bir seyde olabilidyüzdürdü

01ani suwdayüztürdi: 0 , onusuoe yüzdürdu.

yuzfünï r , yiiztl1rmek.

~yüzük. Yûzûk.
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z

a ànbi. Bir cekirge rare.

z ánbr art. qoçngir bi~1 He Baldsagun arasmdak i bir dag geçtdt .

zap zap . Adimlann htzh aul masma ihskin yansima bir tlgec .

zap zapbarg/l: Çabukol.

zaq zaq . Koçlari tos vur maya tesvik etmek için kulla mlan bir kiski rtma ifadesi.

aaranza . Yalanctsafran bitkist.

;::aranza urgl : Yalanosafrilll tohumu.

aargunçmüd . Bir tUT feslegen . Bu Farscada pc/eng mu~g ("kaplanmiski-ldenilen onur.

aungü m. Bir Çin ipeklisi t örc .
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K iTAPTA GEÇEN D IL K AVRAM LARI

Dilkavram/annm Tilrkçe1q tirilmeshlde ollcdikle açlklaylcl o/ma lliteligi gozetilmi$tir. Dîvánn

Lug:1ti't-Türk ezerïne yapl1ml~ diger dillerdeki çall~malar veozgün eser klyaslanarah ve sen a$amada

tlltarll birils1up yaha1ama arzusuy1a Prof Dr Bcrhe V(/rdar yl>netiminde hanrlanan Açiklamah

DilbilimTerilnleri Sözlügü {ABC Kitabevi, Is ranbu1, 1988 J teme1 almarak ektehi sozlUhçe

olll$ tumlmll$tur

adll: Dilsel baglamde daha önce amlan bir ögeyi, btldtrtstme kanlau bir kimseyi,

s özcentn olusturuldugu sirada gözlem alanma giren bir varlik ya da nesneyt gös

teren biçimbirim ve bu niteligi taswan blçimbirimlertn olusturdugu dilbilgisi

ularm. Adtllar , ad soylu biçimbirimlerin önemu bir bölcmono olusturur. genet

likje adlann yer ini tuta r, lost, soru, iyelik ilgi, gösterme ya da bclgisialtk kav

rarnuu içeri r.

akc ünsüz: AglZ yolunun kaparrmasr ya da açrlmasryla olusan ünsü z (re, lam, nun) :

setaser.
aks ma. Kulega hos gelen seslerin birbirini izlemesi.

artdamaksall~: Yumusak damak bölgesinde, sen damagm art uç noktasryla kü

çûk dil arasmda olusturulan ses .

belirteç: Bit eylemin . bir sifann. bir ilgecin , bir bagleem ya da kendt türünden bir

baska birimin anlarmru etküeycn. onu kesinlestirerek ya da kisulayarak beltrle

yen birim.

benzeslm' Bir sestn s öz zincirinde kendisinden önee ya da soma gelen bir baska

sesle birlikte bulunmasmdan dogan ve birinden öbarüne ózcllik aktanrru yoluyla

gerçekle;;en degi~im.

buyrwn: Bylemin yapllmasl gerektigini buyurarak anlatan tsteme kipi.

ce'm beyne's-sàkineyn: Ünsüz [säkin] kû mesi.

çeker harfleri: dij, vuv, ye [mams lecuontsl.

demaksëestsme: Bir sestn eklemlenme bölgesini artdarnaktan öndamaga kaydrrma;

imdle [iki ses arasmdan, asil seslere dahil edüemeyecek brr ses çikartma] .

eden: Erken biçimde olusa kanlan öge.

edilgen eylerrr Özne nin, yapilan isin etkisi alnnda kaldiguu belirten çanyla kurulan

eylem ; mechûl.
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OrvANÛ LUc,AnT-T(JIlK

egretileme: Duzdegtsmeccye karsu olara k , d izisc\ bagurnlar d uzlemtnde ortak an

lambir imcikler kapsadiklarmdan aralan nda esdegerük i1i$kisi kurulan an lamh

ögelerden birint öbura yenne ve karsrlasnrma yaprlrnasuun saglayan sözcuklert

kaldi rarak kullanma sonueu olusan degismece.

eke ylem: Ad soylu d il birimlerin in yuklem i$lcvi asrlenme siru sagla yan eylem .

eklenieme rektese Sesler olusturulurken eklemleyicilenn birbirine yeklesmasr ya

da degmest sonueu ses yolunun de raldig r ya da nkandigi yer; çrkak.

ekskli; Ad ya da eylem eektmine girmcklc birlik tc ihskin old ugu vezr rin türn biçirn

lerini içenneyen sözcukler: nwm lmenkllsl.

eylem: FiiJ;]i'!.

eylemlik: Bashca tslevt. eylemin belmngt clusu gostermek olan ad ózellikli eylem

si.

fasil: Boaulmarrus OZ dilc ait s özcük.

fetha: a ya da e [duz ve gerus unlû] okutan üs tün imi.

geç,;li: Nesneyle kullamlan eylem: rnuteaddl.

~: Nesnesiz kullarulan eylern; ldzlm.

gerizsiI: Geniz yoluyla (nazal) çikanlan ses : gunne.

~: Bir sözc ük temde birbirin i Ieleyen iki sesbiriminin ycr dcgtsu rmest.

hafifJetme: Kolayhk saglama amacryla söac ükten ban yazaçlarm du su rulmesi:

sadelesn rme; tahJlj.

hafz: Kesre imi .

hareke: bkz. sesçiim .

hecá': bkz. seslem.

hemze: Arapçada eli!. vcv, ye , he üzertne konan tsaret - ginlak vurusu: eli/m ad i.

iIgeç Önand e yer aldl~ ya da ard mdan geldigi b irirnle baska bir b irim ya da tüm-

eertin gen kalan b ölümu arasmda ilgi kurmaya yarayan binm; eda r.

iUet: elj!, vav , ye yazaçlanndan biri.

imäle: lki ses arasindan. asil seslere da htl edilemeyecek btr ses çtkartma ; bkz .--inee ünlü: Aglz boslugunun ón bolürnunde olusan un lûler Ce, i , D, ü); mhik. bkz.

rikkat .

frab: Sözcugc n sonunda ki yazaan ya <la imin deg tsmest.
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I<tTAPTA GEÇEN DIL KAVRAMI.ARl

~ba': Vczin gerekurdigt tctn söacüge bit yazaç ekleyere k ya eb yazac\ egerek uzat-

mak; kalm ûnlüye egme.

~m: Bh yazacm aS11sesçil imini vurgulama.

kalln ünlü: AglZ boslugunun art bölamü nde olusan ünlûler (a, I, 0, u); i~ba' .

kapIam: Bit kavramm kapsamma giren, 0 kavram m tarumladigi ögelenn tûmû.

katmer'.a ...e: Bit sözcûkte ortadaki yazaç tle sou yazacm aym yazacm tekrarlanma-

sindan tbaret olmasi:t~ de scakonusudur.

kesre: I ya da j [dû z ve dar ünlü] okutan esre imi.

k~ K~i behrtisi olmayan eylem kiple ri i1e ûçûncû rekil ktsi cekrmlennde óznesi

belli olmayan eylem biçimlert tctn ku llarulan bit ifade: muMl.

ko~ Yüklemi özneye baglayan öge: Türkç ede ekeylermn uccnc ükisi eki, -dir, bil-

dtrme kO$3CI olarak kullaruhr; srla.

kölc-yazaç Bit sözcügun k ökunde bulunan esas yaza..; harf-Î miL

in: Yurnusararak cekme; bkz. medd-i il.

medd: d ij, vëv, ye'yi çekerek uzatma.

medde: medd imi .

1T'IE!dcH in: vcv He Je sescil imsiz [harekesia] olup kend inden önceki yazaç ûstûn imi

alrrussa medd-i I1n olur .

menkÛ5: bkz. eksild

misá~ tik yazaCl iIlet yazaçlan ndan biri clan sözcuk.

muzàat bkz . kab ,IEiIa ....e.

näklS: bkz. eksild

nam: 'ïazacmjerhe'hyrms gibl a yada e'yle okunmasr.

ortaç Eylemde n raremts. çogunlukla sifat. bazen de ad olarak kullarulan eylemsi:

Jtr 'lfi1.

ötre : bkz. zamme

rakik: bkz . nlckat; yuvarlama.

rer ; Bir söacuge zc mme'li Iöue - yuvarla k unlulu (0, D, u, û») okuma.

ri<kat Incelik.

rubál- Dörtlü , d önl e ilgili; bkz . Zevdtü'l-erba'a KHabl; dort yazaca sahip olan [sonu

rlledtl söacakler.

säkil : Harekesiz yazaçlar; bkz. Û'"6UZ.
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oIVÁNü !.UGÁur: fORK

saläbet Senlik.

säfrn: lçindc il\et yazacla n nd an Celij, vav, ye) btrt bulunmayan sozc ük.
sesçil im: Arapçada btr yazacm nasrl okunacaguu gosteren ve fe/ha lastcnl . eesre

lesre l. zam,"e [ótre] de nilen imle rden herbirt ; han-kt.
sesem; Bir tek sesleme ey1emiyle crkanlan ses ya da sesler öbegl: hecd'.
Slla: bkz . kosaç,

~: Sesleme eduni srrasmda seslerle burunsel ögelert söyleme. gerceklesnrme
biçimi .

sözuzat lml: Degtsik g österenle r aracihgryla aym göstenlen i aym s özcede yineleme.
sözceleme: lki sus ku arasrnd a yer alan söz zinciri parçasm l -yani sözceyt- belli b ir

baglam ve durum temde gerceklesurme.

sUläsi: Üçlu , û ç seyden meydana gelen ; bkz. Zevatti's·sddse Kitabl; cc yazaca sahip
olan [ortasr tlletli] sözc ükler.

,.-, bkz. tejád.

t.Tifif: bkz. hafifletme .

tenvlrr Söecagün sonunu nun gtbt okermak üzere konan iki üs tün (een), iki esre (
in), iki örre (-itn ).

t~: Bir yazac t çift okuran ve ~eddt denilen im .

titr~mli: Ses tellerinin urrestmtylc nitelenen sesler için ku llamhr: örumlu de denir:
sedall.

titr~ 5es tellen titresmeden olusan sesler için kullamhr (p. ç. q. k); ötumsuz
de denir; st'"daslz.

topluluk adl: Birçok ögeden olusrnakla birlikte b ütünlü k gösteren. bir hk sunan bir
toplulega veulen tekil ad .

ünIU-aIan: Sescil imlerden binni alan yaza ç.

ünrü-almayan: Sesctl im almanus yazaç.

unlulenme: veende söz konusu ol m ünsaaler ve ûnluler drsmda olan, okunusta
veznin tçine kanlau ve anla rru degtsnren brr dizi ûn lûn ûn eklenmesi.

Unsüz: Harekeyle [sesçi im] okunmayan yazaç (har]); sdkin.
ulam: Dilbilgiscl ya da anlamsal suuflendmna btnmt; cesult a ftak d tlbrlgrsel ve an

larnsal ölçutlere g öre dil ögelennm yerlestinldigi ya da olus rurdugu srmf
vav-ratJfa: Auf vavi; baglac: Arapça veya Parsça iki söacuga birbirine baglarke n. ilk

sözcûk unsüzle bu mtsse bu yazacl Ü gib i okiuur [ilim V(irfan-ilm ü irfan l, a nlüyle



 


