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ÖN SÖZ 

 

İlk yazılı eserleri Köktürkler (6.-8. yy.) döneminden kalan ancak öncesinin çok 

daha eskilere dayandığı düşünülen Türk dili, tarihsel süreçte çok sayıda devlette ve 

geniş coğrafyada var olmuştur. Tarihte Hun İmparatorluğunda Asya ve Avrupa’da izler 

bırakan Türkler, daha sonra Avarlar, Köktürkler, Bulgarlar, Uygurlar, Karahanlılar, 

Gazneliler, Timurlular, Memluklar, Selçuklular, Osmanlılar başta olmak üzere çok 

sayıda Türk devlet, hanlık ve beyliğinde hüküm sürmüşlerdir.  

Bugün de yirminin üzerinde yazı dili ve yüzlerce ağız ve konuşma dili şeklinde 

dört kıtada yaşamakta olan Türk dili, genel olarak Kuzey Buz Denizi’nden Basra 

Körfezi’ne, Kuzeydoğu Asya’dan Doğu Avrupa’ya kadar olan geniş alana yayılmış 

durumdadır. Ancak doğal olarak uzun tarihsel süreç içerisinde, farklı siyasi ve etnik 

yapılar, farklı bölgeler Türk dilinde farklı lehçelere dayalı yeni yazı dillerini de 

beraberinde getirmiştir. Bugün Türk dili Türkiye, Azerbaycan, Kıbrıs, Gagavuz Yeri 

(Moldova), Irak, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tataristan, 

Başkurdistan, Yakutistan ve diğer Türk devlet ve idarelerinde yazı dili veya resmî dil 

olarak ve Asya ve Avrupa’daki bazı ülkelerde de konuşma dili ve ağız olarak geniş bir 

alanda kullanılmaktadır.  

Küresel Covid-19 karasalgını ile birlikte evlere kapandığımız dönemde Prof. 

Dr. Timur Kocaoğlu öncülüğünde internet üzerinden başlattığımız TÜSATBİTİG 

Sanaltaylarına bir çok ülkeden Türkbilimciler kendi dil ve lehçelerinde konuk olmuştur. 

Bu sanaltaylarda Türk dünyasının her yerinden katılan bilim adamı, sanatçı, öğretmen, 

öğrenci ve Türkbilimseverler Türklüğü ilgilendiren çok çeşitli konularda bildiriler 

sunmuş ve ufuk açıcı tartışmalara katılmıştır. Bu bilimsel toplantılar vesilesiyle Türk 

dünyasının her köşesiyle fikir ve bilgi alışverişi olmuş, Türk toplulukları arasında güçlü 

iletişim bağlarının ve işbirliğinin adımları atılmıştır.  

İşte elinizdeki bu kitap da Ağustos – Eylül – Ekim 2020 tarihlerinde yapılan 

TÜSATBİTİG Sanaltaylarının bir ürünüdür. Türk dünyasının çeşitli ülkelerinden bilim 

ve sanat alanından kişilerin yazılarından oluşan bu kitap, 5 bölüm ve 16 yazıdan 

oluşmaktadır. Yazılar Azerbaycan, Özbekistan, Tataristan ve Türkiye’deki dil, kültür, 

tarih ve edebiyat konuları ile dilbilim bölümlerinde toplanmaktadır.  

“Azerbaycan Dil, Kültür ve Edebiyat İncelemeleri” bölümünde hem 

Azerbaycan Cumhuriyeti hem de İran Azerbaycan’ı ile ilgili Türkbilim incelemeleri yer 

almaktadır. Prof. Dr. Güllü Yoloğlu “İslam Pərdəsi Altında Yaşayan Şamanlıq” başlıklı 

kapsamlı yazısıyla, en eski Türk inanışı olan Şamanizm’in İslamlaşmış Türk 

toplumlarında hâlâ izlerinin bulunduğu konusunu incelemiştir. Özellikle Azerbaycan ve 

Anadolu sahasındaki Müslüman Türklerin yaşayışındaki Şamanist davranışların İslam 
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adı altında ya da İslami yorumla yaşatıldığı konusu, örneklerle ve fotoğraflarla 

açıklanmıştır. 

Doç. Dr. Pervane Memmedli, “Çağdaş Güney Azerbaycan Edebiyatı” yazısıyla, 

İran Azerbaycanı’ndaki Türkçe edebiyatın geçirdiği aşamaları şair, yazar ve eserler 

ekseninde ele almıştır. Bu makalede, İran’daki politik değişimlerin Türk şair ve 

yazarlarının yaratıcılığına zaman zaman olumsuz yansımaları olsa da, İran’daki Türkçe 

edebiyatın bütün canlılığı ile devam ettiği gözler önüne serilmektedir. 

Dr. Fidan Yusifova’nın “Azərbaycan Dilinin Şərq Qrupu Dialekt və Şivələrinin 

Əsas Xüsusiyyətləri” yazısı, Azerbaycan dilinin Doğu diyalektleri içerisinde yer alan 

Quba, Bakı, Şamaxı, Muğan, Lənkəran ağızlarının söz varlığı hakkında bilgi 

vermektedir. Fidan Yusifova bu makalede Azerbaycan’ın Doğu diyalektlerindeki yazı 

dilinden farklılaşan söz varlığını “ev eşyaları”, “bağ-bahçe”, “yeme-içme”, “giyim-

kuşam”, “merasim-tören”, “süsleme”, “akrabalık”, “yaş ve cins”, “tedavi bitkileri”, 

“bitkiler” ve “hayvancılık” ile ilgili sözler olarak 10 başlık içerisinde değerlendirmiştir. 

Recai Ünal’ın “Çağının Prometheus’u Hesen Bey Melikzade Zerdabi” yazısı ile 

Azerbaycan’ın yetiştirdiği yenilikçi ve öncü aydınlardan Hesen Bey Zerdabi’nin yaşamı, 

kültürel ve edebî faaliyetleri, yayıncılığı ve eğitimciliği vb. önemli etkileri 

anlatılmaktadır. Ayrıca Zerdabi’nin sözlerinden ve Zerdabi ile ilgili söylenenlerden 

derlenen bir seçki de bu yazıya değer katmaktadır. Recai Ünal bu kapsamlı 

araştırmasında, Eski Yunan mitolojisinde anlatılan Prometheus’un kutsal ateşi çalıp 

insanları o ateşin kutsal ışığıyla aydınlatması gibi, Hesen Bey Melikzade Zerdabi’nin 

de Azerbaycan’daki aydınlanma ateşini yaktığı benzetmesini yapmaktadır.  

“Özbekistan Dil, Kültür ve Edebiyat İncelemeleri” bölümünde 

Özbekistan’ın yetiştirdiği önemli dil alimlerinden Prof. Dr. Hamidulla Baltabayev’in 

Özbek Cedidçilerinin Yeni Alfabe ve İmla Meselesine Bakışı başlıklı yazısı ile XX. 

yüzyılın başlarında Özbek aydınlarının alfabe ve imla konusundaki çalışmaları ve imla 

çalışmalarının tarihçesi verilmektedir. Özellikle yeni Özbek alfabesinin Özbekistan’da 

kullanılmaya başlandığı ve çeşitli tartışmaların yaşandığı şu dönemde, Baltabeyev’in 

konunun tarihçesini ele alması yerinde olmuştur.  

Doç. Dr. Emek Üşenmez, “İkinci Dünya Savaşı ve Özbek Edebiyatı” yazısında 

1939-1945 yılları arasında yapılan II. Dünya Savaşının Özbek edebiyatına 

yansımalarını konu almıştır. Sovyet Rusya idaresi tarafından Nazi Almanya’sı ve 
destekçilerine karşı çarpışmak için Doğu Avrupa cephesine 1.500.000 Özbek 

gönderilmiş, Özbekistan, savaş sonunda neredeyse nüfusunun dörtte birini 

kaybetmiştir. Özbekler arasında büyük acılara neden olan bu savaş, şair ve 

yazarların kaleminde büyük yer bulmuş, bununla ilgili bir edebiyat doğmuştur. 

Emek Üşenmez, Özbeklerin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki yaşadıklarını 
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eserlerinde konu edinen şairleri, yazarları ve eserlerini tanıttığı bu makalesinde, 

can alıcı örneklerle, konuyu ele almıştır.  

“Tataristan Dil, Kültür ve Edebiyat İncelemeleri” bölümünde de Tatarların 

tarih, dil, kültür, edebiyat ve sanatlarıyla ilgili beş değerli yazı yer almaktadır. Doç. Dr. 

Çulpan Zaripova Çetin, Tatar Yazar Muhammet Mehdiyev'in "Turnaların İndiği Yerde" 

Adlı Eserinde Köy ve Köylülere Özlem adlı çalışmasında Tatar edebiyatında ve özel 

olarak Muhammet Mehdiyev’in eserlerindeki baskın olan köy temasını "Turnaların 

İndiği Yerde" eserinden örneklerle başarılı bir şekilde ortaya koymuştur. 

Dr. Murat Uzun tarafından hazırlanan Muhammed Ayaz İshakî’nin Hayatı ve 

Eserleri makalesinde ünlü Tatar aydını Ayaz İshaki’nin siyasi, edebî, fikri yaşamı ve 

eserleri tanıtılmış, Tatar düşünce dünyasına katkıları aktarılmıştır. Kazan-Kremle 

Müzesindeki Tatar Şemailleri Galerisi sorumlusu Alsu Şamsutova, Татарларда 

Шəмаил Сəнгате (Tatarlarda Şemail Sanatı) başlıklı yazısında galerideki resimlerden 

örneklerle “şemail” sanatını tanıtmıştır. Aigul Kabirova, Tufan Minnullin’in 

“Eldirmiş’ten Elmender” Eseri (85. Yıldönümü) başlıklı yazısında çağdaş Tatar 

yazarlarından Tufan Minnullin’in yaşamı ve eserleri hakkında bilgiler vermektedir.  

Başta Tataristan ve Kırım’da olmak üzere Tatarlar Rusya’da bir çok bölgede 

bulunmaktadır. Türkiye’ye de çeşitli zamanlarda Rus baskısından dolayı kaçıp topluca 

yerleşen Tatarlar olmuştur. Rahmetullah Kurtaran da XX. yüzyılın başında Türkiye’ye 

göç etmiş ve Konya’nın Cihanbeyli ilçesinin Böğrüdelik köyüne yerleştirilmiş 

Tatarların soyundandır. Konya Cihanbeyli İlçesi Böğrüdelik Köyündeki Sibirya 

Tatarları başlıklı yazısıyla Böğrüdelik köyündeki Tatarların sözlü tarihini, göç yolunda 

yaşadıklarını, yerleşmelerini ve kültürlerini çarpıcı bir biçimde anlatmıştır. İnşaat ve 

seramik ustası olan Rahmetullah Kurtaran, akademinin dışında olmasına rağmen 

köyünün ve köy halkının sözlü tarihini ve kültürünü samimi bir şekilde anlattığı 

yazısıyla kitabımızın bu bölümüne ayrı bir renk katmıştır.  

“Türkiye Dil, Kültür ve Edebiyat İncelemeleri” bölümünde Prof. Dr. M. 

Mehdi Ergüzel, Şair, Yazar, Eser, Asır, Devir ve Nesil Sözlükleri Hazırlama İşi… 

başlıklı yazısıyla Türk sözlükçülüğünde eksik kalmış bir konu olan şair ve yazar 

sözlüklerinin önemini, gerekliliğini, dünyada ve Türk edebiyatından örnekler vererek 

açıklamıştır. Bu makalenin Türk edebiyatında şair, yazar, eser, asır, devir ve nesil 

sözlükleri şeklinde tez, proje ve diğer çalışmalara vesile olmasını temenni ederiz. 

Dr. Alev Şeyda Uzun, Ahmet Cevat Emre’nin Hayatı ve Eserleri başlıklı 

yazısıyla Cumhuriyet’imizin ilk gramercilerinden ve eğitimcilerinden Ahmet Cevat 

Emre’yi her yönüyle tanıtmaktadır. Ahmet Cevat’ın Türk dil bilgisi öğretimi ile ilgili 

eserleri, yaklaşık yarım yüzyıl boyunca farklı seviyelerdeki okullarda okutulmuş, hem 

yazıldıkları dönemde hem de sonrasında hazırlanan dil bilgisi kitapları için bir rehber 

olmuştur. Alev Şeyda Uzun’un bu makalesi Ahmet Cevat’ın çalışmaları başta olmak 
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üzere Türk eğitim tarihini ve Türkçe dilbilgisi çalışmalarını başarılı bir şekilde 

özetlemektedir.  

Dr. Yasemin Özcan Gönülal, Popüler Bir Tartışma Alanı Olarak Türk Dil 

Reformu adlı makalesinde “Türk Dil Reformu, Türkçenin “trajik bir başarı”sı mı, 

“pirus zaferi” mi yoksa “bağımsızlık savaşımı” mı?” sorusunun yanıtını araştırmıştır. 

Özcan Gönülal, Türk Dil Reformu’na neden ihtiyaç duyulduğunu ve bir tartışma alanı 

olarak dil reformunun neden hâlâ gündemde olduğunu titiz bir dil bilimci gözüyle 

yorumlamıştır.  

“Dilbilim İncelemeleri” bölümünde. Dr. Timur Kocaoğlu, Etrüskçenin Yitik 

Adılı (Zamiri) Nasıl Bulunabilir? Türk ve Dünya Dillerinde Ses-Anlam Uygunlukları 

“Rastlantısal” mı? sorusuna dünya dillerindeki zamirlerin seslerinden yola çıkarak 

yanıt aramıştır. Saussure ve Miellet’ten başlayarak çok sayıda dilbilimcinin “işaret 

(gösterge) rastlantısaldır” ifadesiyle ses ile anlam arasındaki ilişkinin rastlantısal 

olduğunu ileri sürmelerine karşın Kocaoğlu, çeşitli dillerin sözvarlıklarındaki bazı 

sözcüklerde ses-anlam uygunluğunun olduğunu, dünya dillerinde fono-semantik 

karşıtlık olgusunun rastlantısal olarak yorumlanamayacağını göstermektedir. 

Doç. Dr. Kürşat Efe de Arapça ve Farsça Etkisiyle Unutulan Türkçe Sözcükler 

makalesiyle söz varlığında değişimin tarihsel arka planını verdikten sonra sözcük ölümü, 

neolojizm (yenileşme), kalıp sözler, fosil sözler vb. kavramları açıklamış; Türkiye 

Türkçesinde ve Anadolu ağızlarında unutulmaya yüz tutmuş söz varlığını 

sınıflandırmıştır. Bu yazı, kitabımızdaki en hacimli bölümdür ve Türkiye Türkçesindeki 

Arapça-Farsça etkisiyle unutulan sözcükleri tanıklı biçimde ortaya koymaktadır. 

Azerbaycan, Özbekistan, Tataristan, Türkiye’deki Türkbilim konularının ve 

dilbilim incelemelerinin yer aldığı “Türk Dünyası Dil, Kültür ve Edebiyat 

İncelemeleri” kitabının alana katkı sağlamasını dileriz.  

Prof. Dr. Akartürk Karahan 

Editör 
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Azerbaycan Dil, Kültür ve Edebiyat 

İncelemeleri 

 

  



12 | TÜRKBİLİM ARAŞTIRMALARI DİZİSİ - 3 

 

İSLAM PƏRDƏSİ ALTINDA YAŞAYAN ŞAMANLIQ 

 

Prof. Dr. Güllü YOLOĞLU 

 

Türk boylarının qədim mərasimlərini, adət-ənənələrini, mənəvi mədəniyyətini 

şamanlıqdan ayrı araşdırmaq mümkün olmadığı üçün əsasən, “şamanizm nədir?”, “Türk 

şamanizminin digərlərindən fərqi nədən ibarətdir?”, “tanrıçılıq və şamanizmi bir-

birindən ayırmaq lazımdırmı?” kimi suallara cavab axtaracaq, bugünkü müsəlman, 

lamaist və xristian Türklərin həyatında şamanizmin yaşayan izlərindən danışacağam. 

Qeyd edək ki, məruzəmə uzun illərdən bəri Sibirdən Balkanlaradək etdiyim səfərlərdən 

əldə etdiyim materialların, çəkdiyim fotoşəkillərin çox cüzi hissəsi cəlb olunub.  

Məlumdur ki, Azərbaycan ərazisi bir çox dinlərə qucaq açmışdır. Şamanlıq, 

atəşpərəstlik, xristianlıq və nəhayət, İslam dini bu bölgədə yaşayan xalqların həyatında 

dərin iz buraxmışdır. Əgər xristianlıq və atəşpərəstlik özünü məbədlərilə xatırladırsa 

(Atəşgah, Alban kilsələri və b.), şamanlıq xalqın yaddaşında, maddi və mənəvi 

mədəniyyət nümunələrində bu gün də yaşayır. İslam dini isə qəbul edilmə tərzindən və 

vaxtından asılı olmayaraq Türk xalqlarının qədim dövrlərdən günümüzəcən ruhuna ən 

yaxın din olduğundan zehinlərə və ürəklərə yol tapmışdır.  

Adət-ənənə və mərasimlər ictimai və mənəvi mədəniyyətin bir hissəsidir. Onlar 

həm də bu və ya digər dinin və ya dini ənənənin elementlərinin daşıyıcılarıdırlar.  

Hər hansı bir din haqqında danışarkən həmişə Adalbert Kunun belə bir aforizmi 

yada düşür: “Wer eine Religion kennte, kennte keine” (Şternberq 1936: 181), yəni “kim 

bir din bilirsə, heç birini bilmir”. 

Doğrudan da dinlərin bir-biri ilə əlaqəsini, eyni mənbədən gəlməsini, 

şamanizmdən “Quran-i Kərim”ə qədərki təkamül prosesini, onların əhəmiyyətini 

öyrənmək üçün A. Kunun təklif etdiyi müqayisəli analiz çox vacibdir. Yalnız bu yolla 

müəyyənləşdirmək olar ki, bu dinlərin hər birinin kökü vahid Tanrı, Allah və O-na 

islamla, yəni təslimlə, itaətlə bağlıdır.  

Adətlər, mərasimlər, ayinlər etnoqrafiyanın əsasını təşkil edir. Onların mənşəyi, 

yaranış tarixi insanların ilkin inkişaf dövrünə gedib çıxır. Məhz bu dövrdə insanlar ətraf 

mühiti başqa cür qəbul edir, təbiətdə baş verən bir çox hadisələrin səbəbini izah edə 

bilmədiklərindən onları qeyri-adi qüvvələrlə bağlayır, haqlı olaraq dünyanı sirli-sehrli 

bir aləm kimi qəbul edirdilər. Ancaq bu hələ şamanlıq deyildir. 

 
 Azerbaycan Milli Elmlər Akademiyası, AZERBAYCAN. 
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Təbiət hadisələri qarşısında acizlik, gözəgörünməz düşmənin yaratdığı həyəcan 

həmin qüvvələrə qarşı onların özü kimi gözəgörünməz mübarizə üsulları yaradırdı. 

İnsanların ilkin inkişaf dövründə qeyri-adi qabiliyyətilə seçilən, ruhlarla əlaqəyə girə, 

onları tayfanın xeyirinə çalışdıra bilən insanlar meydana çıxmağa başlayırdı. Bu, 

şamanlığın ilk cücərtiləri idi. 

Dünya xalqlarının, demək olar ki, hər birinin ilkin inkişaf dövründə özündə təbiət 

kultunun bütün inam formalarını əks etdirən, bu gün elmi ədəbiyyatda “şamanizm” 

adlandırılan dini inam forması yaranmışdır. Elə bu səbəbdən də şaman ayin və 

inamlarının bənzərinə dünyanın bir çox xalqları arasında da rast gəlirik. Lakin 

şamanizmi araşdıran alimlərin böyük əksəriyyəti Sibir şamanlarının təcrübəsini xüsusi 

vurğulayırlar. Bunun da əsas səbəbi odur ki, digər, inkişaf etmiş, xristianlığın, İslamın 

yayıldığı xalqlardan fərqli olaraq Sibir Türkləri və, eləcə də, qeyri-Türk topluluqları 

gözdən, könüldən uzaqda qalmış, öz ilkinliklərini bu günə qədər bacardıqları qədər 

qoruyub saxlaya bilmişlər. Bu işdə onlara sərt iqlim şəraiti, dağlar, tayqa və keçilməz 

çaylar da yardımçı olmuşdur… (1, 2, 3) 

Sibir şamanlığını öyrənərkən onun əsas elementlərinə dünyanın digər xalqlarında 

da rast gələn L. Y. Şternberq təəccüblə yazırdı: “Bu cür ümumi, hətta bəzən şaman 

geyimlərinin hissələrini və ya şamanın ayrı-ayrı hərəkətini bildirən terminlərin uyğun 

gəlməsi kimi əlamətlər ya Sibir şamanlığının spesifik özəlliklərinin yaranmasının 

ümumi mərkəzinə, ya da hazırda bir-birindən çox uzaqda olan xalqların arasında qədim 

mədəni əlaqənin olmasına işarədir” (Şternberq 1936: 111). Bu məsələlərlə bağlı, 

yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, müxtəlif məktəb və istiqamətlər yaranmışdır. Onu olduğu 

kimi qəbul etmək istəməyənlər isə hər yerdə Türklərin izlərini araşdırmağa cəhd 

göstərərək “Türk faktorunun mövcudluğunun” ictimai-siyasi səbəblərini üzə çıxartmaq 

istəyən çoxlu sayda əsərin meydana gəlməsinə şərait yaratmışlar. Əslində TÜRK 

dünyanın özü qədər qədimdir və tarixin eyni dönəmlərində həm gündoğanda, həm də 

günbatanda at oynatmışdır. Məhz buna görədir ki, hələ də alimlər onların şərqdən qərbə 

və yaxud qərbdən şərqə köçü haqqında ümumi bir fikrə gələ bilmirlər. Onu da qeyd 

edək ki, biz də Türklərin qərbdən şərqə, sonra yenidən şərqdən qərbə hərəkətinin 

tərəfdarıyıq. 

Özündə üç aləmi (Göy, Yer, Yeraltı aləmi) birləşdirən şamanizmdə Rus dilində 

yanlış olaraq “bojestva” kimi verilən, əslində isə “yiyələr” kimi tanınan (dağ yiyəsi, su 

yiyəsi, meşə yiyəsi və b.) və onlardan da yüksəkdə duran Ulu Tanrıya, Ülgenə, Kudaya 

inam var.  

İnsanlar təsəvvürlərində yaratdıqları ilahi qüvvələrə, ruhlara müxtəlif heyvanlar 

“adak” edir (adaxlayır, ad edir), qanlı və qansız qurbanlar verir, çeşidli ayinlər vaxtı 

ovsunlardan istifadə edirdilər. Tədricən bu ayin və mərasimlər zamanı konkret 

mətnlərdən istifadə olunmağa başlandı. Bunlara fal zamanı oxunan ovsunlar, alqışlar, 

qarğışlar, ovçu nəğmələri, əmək nəğmələri adı ilə tanınan, əslində isə ovun uğurlu, 
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əməyin bəhrəli olması üçün əlaqədar ruhları yola gətirmək, könüllərini xoş etmək 

məqsədilə oxunan ovsunları misal göstərmək olar. 

Ruhun varlığı inkarolunmazdır. (dilimizdə olan “ruha qida vermək”, “ruhunu 

oxşamaq”, “ruhu cuşa gətirmək”, “ruhdan düşmək”, “ruhlanmaq” və s. kimi ifadələr bu 

barədə düşünməyə əsas verir). O, insanı hərəkətə gətirir. Bədənində ruh olmayan insan 

cəsədi xatırladır. Əgər ruh insanı hərəkətə gətirirsə, deməli, təbiətdə baş verən hadisələri 

də ayrı-ayrı ruhlar, yiyələr idarə edir və onların da hər biri uca Tanrıya bağlıdır. İslam 

dini ruhu inkar etmir. Əksinə, onun hər yerdə varlığını vurğulayır. 

Şamanlar üçüncü gözü açıq olan, bədənlərinə daxil olan ruhlardan müxtəlif 

məqsədlər üçün istifadə edə bilən insanlardır. Şamanizm təbiətlə sıx bağlıdır. Onun 

insanların ilkin inkişaf dövründə yaranması bizə əsas verir ki, bu gün özünü oturaq, 

əkinçiliklə məşğul olan, maldarlıqdan uzaq sayan xalqların da hər birində şamanizmin 

izlərinin olduğunu əminliklə söyləyək. Şamanizmin bir çox xüsusiyyətləri, ayinləri, 

atributları, adətləri, inamları, alqış və qarğışları, ovsunları hazırda buddist, musəvi, 

xristian, müsəlman xalqlar tərəfindən yaşadılır. 

Bir dəfə Buddadan soruşurlar: 

- Sən Allahsan?  

- Yox, - deyə Budda cavab verir. 

- Bəlkə mələksən? 

- Yox. 

- Müqəddəssən? 

- Yox. 

- Bəs onda kimsən? 

- Mən oyanmışam, - deyə Budda cavab verir (Rodjer 1996: 31). 

Bu yerdə Plotinin sözləri yada düşür: “Doğulanda hər birimizə oyanmaq haqqı 

verilir. Lakin çox az adam bu haqdan istifadə edə bilir” (Rodjer 1996: 143). Azərbaycan 

xalqı bu hikməti çoxdan dərk etdiyindən insanın bu dünyaya kor gəlib, kor kimi də 

yaşadığını, görmək iqtidarında olduğu bir çox şeyləri görə bilmədiyini bəzi mənəvi 

mədəniyyət nümunələrində əks etdirmişdir. Onlardan birində deyilir: 

Çay gələr, axar, keçər, 

Bəndləri yıxar, keçər. 

Dünya bir pəncərədir, 

Hər gələn baxar keçər. 
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Baxar, ancaq görə bilməz. Baxmaq hələ görmək demək deyil, çünki görmə 

haqqından hər adam istifadə edə bilmir. Bunun üçün ruhun bədən, iradənin də ruh 

üzərində qələbəsinə nail olmaq, tək dünya adlı bir pəncərədən deyil, eyni zamanda 

özünün daxilinə, içinə də baxıb görə bilmək vacibdir. Şamanlar, kamlar, kahinlər, 

porxanlar, baxşılar, ozanlar və b. buna nail ola bilirlər. Digərləri isə onların görə bilmə 

bacarıqlarından istifadə edir, yəni onların vasitəsilə özlərinə aid olan, lakin eşidə, görə 

bilmədikləri bir çox şeyləri eşidir və ya görürlər. Təsadüfi deyil ki, belə adamlara 

Azərbaycanda görücü, baxıcı, Qırğızıstanda gözüaçıq deyirlər. Dəyləmi bir hədis-i 

şərifdə deyirdi: “Gözü görməyən kor deyil, bəsirəti kor olan kəs görməyəndir” 

(Evliyalar Ansiklopedisi 1992: 7).  

Yuxarıda qeyd etdik ki, kökü qədim dövrlərə gedib çıxan, demək olar ki, 

dünyanın bütün xalqlarının ilkin inkişaf dövründə mövcud olmuş şamanizm bir çox 

yerlərdə olduğu kimi, digərlərində isə rəsmi dinlə paralel və ya iç-içə yaşayır. 

Şamanizmdə animist təsəvvürlər, yəni müxtəlif ruhların varlığına və şamanın onlarla 

ünsiyyətinə, əlaqəsinə inam mövcuddur...  

Sibirin işğalından sonra Rus missionerlər yerli əhali arasında yayılmış şaman 

dininə qarşı çıxır, onların Tanrı ilə yanaşı şər qüvvələrin, yeraltı qaranlıq dünyanın 

hökmdarı olan Erlikə, Yerlikə də inandıqlarına, ondan gələ biləcək zərərin qarşısını 

almaq məqsədilə qanlı və qansız qurbanlar verdiklərinə görə onlara satanist, yəni şər 

qüvvələrə inananlar, tapınanlar damğası vuraraq, onları zorla xristianlığa sürükləyirdilər.  

Tanınmış alim Nikolay Katanov Orenburqa, A. Vasilyevə yazdığı məktubda Çar 

Rusiyasının yerlərdə xristianlığın zorla yaydığı barədə yazırdı: “Kədərləndirici haldır 

ki, şamanizmin mahiyyəti və şaman dininin bütün sahələrilə yaxından tanış olmaq 

əvəzinə ...missionerlərimiz açıq-açığına şamanları təqib edərək deyirlər: - Xristian dini 

yaxşıdır, şaman dini isə pisdir” (Ksenofontov 1992: 58). 

Xakasların təsəvvürünə görə, Xakas xalqı torpaqdan, Xazaxlar (onlar burada 

xristian Kazakları nəzərdə tutur və onlara dədə-baba torpaqlarını işğal edən Rus kimi 

baxırlar - G.Y.) isə sudan yaranıblar. Onlar “Suğdu Xazax”ı (Sulu Kazak) özlərini aid 

etdikləri torpağa qarşı qoymaqla doğma və yad, özününkü və düşmən anlayışı arasında 

da bir sərhəd çəkirdilər. Hətta bəzən “Ay tutularkən, Günəş ölərkən” onlar düşünürdilər 

ki, “Kazak xamlar” (“Xazax xamnar”) Ayla Günəşin tutulmasına şərait yaradıblar. Buna 

görə də, Xakaslar dəmiri, qazanı döyəcləyər, uşaqları çığırdar, tüfəng atar, itlərin 

qulaqlarını çimdikləyərdilər ki, zingildəsinlər və s. Bütün bunlarla yanaşı xam da 

xamlamağında davam edər, “Xazax xamlarının tilsimini” qırmağa çalışardılar. Bu hay-

küy Ayın və ya Günəşin üzü açılana qədər davam edərdi (Traditsionnoe mirovozzrenie 

1988: 185-189). 

Xakasların və Cənubi Sibirin digər Türk boylarının şər işlər törədən, şər 

qüvvələrə xidmət etdiklərini düşündükləri Xazaxları sudan yaradılan kimi təsəvvür 
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etmələri təsadüfi deyil. Dünyanı üç qatda görən Cənubi Sibir Türkləri ən aşağı qata 

ağacların köklərini, yarğanları, suyu, qazma yuvalarda yaşayan heyvanları və bir də 

buynuzlu heyvanları, məsələn, buğanı, öküzü, qoçu və s., üst qata isə ağacların, dağların 

başını, Göyü, səma cisimlərini, çay yataqlarını, quşları, Yeraltı dünya ilə Göyün 

arasında sərhəd rolu oynayan orta qata isə ağacların gövdəsini, vadiləri, dağların 

yamaclarını, insanı və “isti nəfəsli” heyvanları aid edirdilər. Şaman təsəvvürünə görə, 

Yeraltı qaranlıq, zülmət dünya bizim işıqlı dünyamıza bənzəyir. Ancaq orada qara, sarı, 

ala və solğun rənglər üstünlük təşkil edir. Hətta Erlikin qızları da qapqaradırlar. Orta 

qatda həyatlarına ayrılan vaxt tamam olandan sonra insanlar burada yaşayır və onlarla 

bərabər dəfn olunan əşyalardan və qidadan istifadə edirlər. 

 Dünyanın üç yerə bölünməsi haqqında Kül-Teqin abidəsində oxuyuruq: “Üzə 

kök tenri, asra yağız yer kılıntukda ekin ara kisi oğlı kılınmıs” (“yuxarıda mavi Göy, 

aşağıda qonur yer yaradıldıqda, ikisinin arasında insan oğlu yaradılmış...”). Tanınmış 

tədqiqatçı Hüseyin Namik Orkun’un “Eski Türk yazıtları” (1986) kitabından 

götürdüyümüz bu günümüzün Türkcəsinə çevrilmiş mətndən də görürük ki, insanın 

dünyanın iki qatının arasında, yəni orta qatda yaşaması haqqında təsəvvürlər Türk 

xaqanlarına, sərkərdələrinə də tanışdır. Bu da həmin Türk böyüklərinin içərisindən 

çıxdıqları xalqın şamanist olduğundan bir daha xəbər verir. 

Göründüyü kimi, qədim Türklər də “Quran-i Kərim”də varlığı inkar olunmayan 

şər qüvvələrin, yaman ruhların mövcudluğunu dərk edir, onlardan qorxur, qüvvələrini, 

güclərini dərk edirdilər. Göy Tanrıya inamla yanaşı yeraltı qaranlıq dünyanın hökmdarı 

Yerlikə də inanırdılar. Lakin bu inam tapınma səviyyəsində deyildi. Müxtəlif xəstəliklər, 

təbiət hadisələri, savaş, oğurluq və itiyin bağlı olduğu şər qüvvələrin könlünü xoş 

etməklə insanlar bu hadisələrin qarşısının alınacağına və ya müsbət həll olacağına 

inanırdılar...  

Təbii ki, hər gələn yeni din köhnəni məhv etməyə çalışır, gücü çatmayanda, 

ondan özünün müxtəlif məqsədləri üçün istifadə edir. Xristianlıq da bütpərəst və 

şamanistləri, yəni xristianlığa qədər öz dinləri olan və asanlıqla bu dindən əl çəkmək 

istəməyən sadə xalqı xristianlığa cəlb etmək məqsədilə güc tətbiq edir, onların dinini 

xristianlığa qarşı qoyaraq düşmən, kafir, antixrist obrazı yaradır və bununla 

tərəfdarlarını da onlarla mübarizəyə sövq edir. 

 Bildiyimiz kimi, Rusiyaya xristianlıq 988-ci ildə Kiyev knyazı Vladimirin əmrilə 

daxil oldu. Ona qədər xalq falabaxmalarla, şər qüvvələri tüstü ilə qovmaqla, evi, həyəti 

paklamaqla, təmizləməklə, ruhları yedirtməklə, tonqalların üstündən tullanmaqla, 

əylənməklə mərasimlər keçirirdi. Kiyev Rusunun qərblə iqtisadi, ticarət əlaqələri 

sayəsində xristianlıq burada özünə yer etdi. Knyaz drujinası (silahlı dəstəsi) ilə hərbi-

tacir təbəqə xristianlığı rahat qəbul etsə də, əsasən Novqorodda, Rostovda sadə xalq 

uzun müddət müqavimət göstərdi. Təbii ki, keşişlər xalqın bu təbəqəsini cadugər, cindar, 

satanist adlandıraraq onlara qarşı mübarizə aparırdı. Bir çox hallarda xalqın xristianlığa 
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müqaviməti silahla yatırılırdı. 

Əslində satanizmi xristianlar özləri yaratdılar... 

Ümumiyyətlə, rəqabət aparan mədəniyyətlər onların təmsil etdikləri qüvvələrdən 

asılı olmayaraq qarşı-qarşıya duran dinlərin ali varlıqlarını iblis kimi qələmə verməyə 

meyllidirlər. Məsələn, pravoslavlıq qədim slavyanların bütün bütpərəst allahlarını 

mübahisəsiz iblisə aid edir... 

Əslində satanizm sözü XVI əsrin məhsuludur. Amma buna qədər uzun əsrlər 

şamanizm anlayış olaraq mövcüd olmuşdur… 

Q. V. Ksenofontova görə, şamanın oluşması, yaranması prosesinin əsas 

xarakterik əlamətləri bunlardır: 1) nəsildən-nəslə keçmək; 2) ruhun yetişdiyi şaman 

ağacının olması; 3) şaman xəstəliyi – ulu babaların ruhlarının namizədi öz cərgələrinə 

çağırma forması; 4) şamanlığa namizədin ucqar yerlərə (mağaraya, çölə, meşəyə) dəvət 

olunması və onun burada ruhların təsirinə məruz qalması; 5) namizədin başının 

“yarılması” və bədəninin “tikə-parça edilməsi”, müxtəlif xəstəliklərin ruhları tərəfindən 

“yeyilməsi”, bədənin təzələnməsi və yeni şaman fəaliyyəti üçün paklanması; 6) yaşlı 

şamanın köməyilə namizədin prosesin sirlərinə yiyələnməsi (hələ 1925-ci ildə Timofey 

Romanovun Q.V.Ksenofontova verdiyi məlumata görə, XX əsrin əvvəllərindəki 

şamanlar başqalarının köməyindən istifadə etmək istəmir, onlara yuxarıdan aşağı baxır 

və, beləliklə də “həsr olunma” mərasimini keçmirlər (Ksenofontov 1992: 44). Bu yerdə 

Cərcis Peyğəmbər haqqındakı rəvayətlər yada düşür. Deyilənə görə, İsa Peyğəmbərin 

həvarilərinin şagirdlərindən olan Cərcis Peyğəmbərə on altı yaşında vergi verilib. 

Yetmiş yeddi il ömür sürən peyğəmbər on dörd dəfə ölüb dirilib. Yetmiş dəfə parça-

parça edilərək işgəncələrə məruz qalıb, dərisi soyulub, əti deşik-deşik edilib, başına köz 

kimi qızmış mismar çalınıb, gecə yatağında doğranılıb, misdən düzəldilmiş öküzün 

içərisində odun üstündə qızdırılıb, dəmir mıxlarla yerə mıxlanaraq parçalanıb, odda 

yandırılıb, qazanda qaynadılıb və s. və i. (Beyləqani 1999: 23-24). Bizcə, bütün bu 

rəvayətlər həqiqətdə deyil, qeyri-müəyyən məkanda, qeyri-müəyyən vaxtda vergi 

verilən zaman şamanın keçdiyi “ağır yol”dakı işgəncələrdən qaynaqlanır.  

Ulu şamanın köməyilə keçirilən “həsr olunma” prosesi bütövlükdə “dirilmiş 

şamanın bədəninin qaldırılması” adlanır. Demək olar ki, “bədənin yuxarı qaldırılması” 

prosesində gələcək şamanın ustadı da onunla bərabər müxtəlif yerlərə qalxır, ona bütün 

bəlaların yolunu, əlacını göstərir.  

Q. V. Ksenofontov yazırdı: “Qədimdə şamanlar tək başçının seçilməsini 

təsdiqləyən peyğəmbərlər deyil, eyni zamanda özləri də “tanrının seçdikləri” idilər” 

(Ksenofontov 1992: 23). 

Adətən, “tikə-parça edilən” şaman insan qurbanı olmadan “doğulmur” (yaranmır). 

Belə ki, keçmişdə ulu şaman doğularkən onun nəsli məhv olurdu, yəni şamanın hər 



18 | TÜRKBİLİM ARAŞTIRMALARI DİZİSİ - 3 

 
sümüyünə görə ruhlar onun qohumları arasından insan canı tələb edirdilər (Ksenofontov 

1992: 44). Əgər namizəd şamanın orqanizmi verilənləri qəbul etmək iqtidarında 

deyildisə, o zaman yaman ruh onun özünü öldürmək, canını, kutunu almaq istəyir. 

“Dədə Qorqud Kitab”ının “Dəli Domrul” boyunda Domrul da ondan tələb olunanı qəbul 

etmək istəmirdi. Burada İslam dininin təsiri özünü göstərir. Guya Domrul Allah təalanın 

birliyini, Əzrayilin O-nun buyruq qulu olmasını qəbul etmir. Allah təala, əslində isə şər 

qüvvə (Erlik, Yerlik) onun kutunu (canını) almaq istəyir. Domrul məğlubiyyətilə 

razılaşıb yalvardıqdan sonra ona sağ qalması üçün yaxınlarından birinin canını özünün 

canının yerinə verməsi şərti qoyulur. 

 A.Lukinin məlumatına görə, 1925-ci ildə Baqarax yatağında Boloqur Mixail adlı 

bir nəfər yaşayırmış. Mixail qohumlarının ölməməsi üçün ruhların tələbinə boyun əymir 

və buna görə də gözləri kor, əlləri, ayaqları şikəst olur (Ksenofontov 1992: 61).  

 İnformatorlar bütün əhvalatlarda şaman olacaq şəxsin üç, yeddi gün, bəzən də 

daha çox müddətə dəlilik (cinni) xəstəliyinə tutulduğunu söyləyirlər. Belə xəstələr 

başqalarından müəyyən müddətə təcrid olunurdular. Rəvayətə görə, qədimdə şamanlar 

bədənin “parçalanması” üçün səhraya, insan olmayan yerə gedir, “urasa” adlandırılan 

çadır qurur və orada uzanaraq bütün prosesi izləyirdilər. Belə adamlara gənc bakirə qız 

və oğlanlar qulluq edirdilər. Tək-tək şamanlar bədənin “tikə-parça edilməsinə” məruz 

qalırlar. Çox gücü olmayan, xırda, zəif şamanlar və ya müxtəlif xəstəliklərdən, 

ruhlardan təsirlənərək şamanlıq edənlər bu cür işgəncələrdən, sınaqlardan uzaq olurlar. 

“Parçalanma” prosesini keçmiş şamanlarla mübahisə etmək, onlarla savaşmaq, 

dediklərinin əksinə getmək olmaz. Gərək istədiklərini verəsən, dilədiklərini yerinə 

yetirəsən. Əks təqdirdə onlar xətər törədə, ona qarşı çıxan adama zərər vərə bilərlər. 

Əslində bu zərəri özləri deyil, onların hami ruhları verirdilər. Azərbaycanda bu cür 

adamlara (şamanlara) “nəfəsli”, “nəfəsi güclü” adam da deyirlər. “Filankəsin nəfəsi var” 

və ya “nəfsində var”, “nəfsi ağırdır” ifadələri (burada “nəfəs” sözü “nəfs” kimi işlədilir) 

həmin adamdan çəkinməyin lazım olduğunu göstərir. “Dədə Qorqud Kitabı”nın “Bamsı 

Beyrək” boyunda da Dəli Qarcar Dədə Qorquda qarşı çıxır, bacısı Banu Çiçəyi onun 

istəyilə Bamsı Beyrəyə vermək istəmir, üstəlik ulu şamanı öldürmək məqsədilə qılıncını 

yuxarı qaldırır. Lakin Dədə Qorqud Dəli Qarcarı qarğıyır və onun qılınc çalan qolu 

quruyaraq havadan asılı qalır (Kitab-ı Dədə Qorqud 1988: 56). Məsciddə gecələmək 

istəyən Şəms Təbriziyə icazə vermədiyinə görə gözətçi də Şəmsin ani baxışından (bəlkə 

də Şəms ürəyində onu qarğımışdır?!) boğulub ölür (Yoloğlu 2003: 34-35). 

Şaman qadın Matryonanın sözlərinə görə, o, iyirmi gün ərzində şamanlıq 

etməyəndə, narazı ruhlar onun mal-qarasını öldürməyə başlayırmışlar. Xətrinə dəyən 

olanda, ruhlar Matryonanın istəyindən asılı olmayaraq onu incidən adama xətər 

toxundururmuşlar. Matryona bundan çox qorxduğuna və ətrafdakılara xətər 

toxunmasını istəmədiyinə görə, hamıya xəbərdarlıq edirmiş ki, onun xətrinə 

dəyməsinlər, incitməsinlər, onu özləri haqqında pis düşünməyə vadar etməsinlər 

(Ksenofontov 1992: 56-57). 
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Şamanizmin əsas təsəvvür sistemi “şaman ağacı” və ya “həyat ağacı” ilə bağlıdır. 

Bu ağac şamanın taleyini, onun qədim şaman budağına mənsubluğunu öncədən 

müəyyənləşdirir və Göydə yerləşir, zirvəsi doqquzuncu qata çatır... 

Hunların şimali Yueban qrupu olan Qaoqyüylərin şamanizmindən bəhs edən L. 

Potapov “bilavasitə qədim Türklərin şamanlar haqqındakı materiallarına müraciət edək” 

(Potapov 1978: 5-11) deyir və qədim Türklərin dövründən bəhs edərkən də M.S. VI - 

XII əsrləri nəzərdə tutduğunu vurğulayır. “Qədim Türklərə qədərki” şamanlar haqqında 

məlumat verən müəllif Syünnü (Xunnu) tayfalarının M.Ö. I minilliyin sonlarında 

şamanı “wu” adlandırdıqlarının Çin qaynaqlarından məlum olduğunu yazır, Xunnuların 

şimal qruplarının Yueban adlandıqlarını, Qaoqyüylərlə eyni dili danışdıqlarını, adət-

ənənələrinin eyni olduğunu və Qaoqyüylərin də Telelərin, o cümlədən də Uyğurların 

ulu babaları olduqlarını göstərir (Potapov 1978: 11). Bütün bu adı keçən tayfaların Türk 

olduqlarını söyləməmişdən əvvəl onu qeyd edək ki, L. Kızlasov Hunların Türk 

olduqlarını qəbul etmir və yazır: “Hunlar müasir elmə məlum olmayan, indi artıq ölmüş 

dil ailəsinə aid dildə danışırdılar” (Kızlasov 1991: 29-30).  

L. Potapovun da qeyd etdiyi kimi, əgər Hunların şimal qrupu olan Yuebanların 

dili və adət-ənənəsi Türk olduqları heç bir şübhə doğurmayan Tele və Uyğurların ulu 

babaları saydığı Qaoqyüylərlə eynidirsə, deməli, Hunlar da həm dilləri, həm də adət-

ənənələrilə Türkdürlər. Belə olduğu halda L.Kızlasovun Hunların dilini “ölmüş dil 

ailəsi”nə aid etməsi tamamilə məntiqdən uzaqdır. 

L.Potapov qədim Türklərin Türk xaqanlığını qurduğunu (551-744) və Uyğurlar 

başda olmaqla Tele tayfasının Türklər üzərindəki qələbəsindən sonra Uyğur xaqanlığını 

(745-840) yaratdığını qeyd edərkən (Potapov 1978: 3) də biz onun “Türk” (Çin 

salnamələrində “Tukyu”) kəlməsinin aid olduğu tayfalarla digərləri arasında Türk və 

Türkdilli deyərək bir sərhəd qoyduğunu görürük. Onun Hunları, Yuebanları, 

Qaoqyüyləri Türkdilli saymasının əsas səbəbi də Türk kəlməsini tayfa adı olaraq 

ayırmasıdır. Sovet dövrünün bir çox alimlərinin Türklərin bir xalq kimi tarix səhnəsinə 

Miladdan sonra çıxdıqlarını söyləmələrinin səbəbini də bunda görürük. Biz isə bu 

araşdırmamızda Tukyuları da, Hunları da, Syanbiləri də, Tele və Uyğurları da, 

Uxuanları da, Qaoqyüyləri də, təbii ki, tayfa adlarını göstərmək şərtilə, Türklər olaraq 

qeyd edəcək, L.Potapovun “qədim Türklər” adlandırdığı Tukyuları da Türk 

tayfalarından biri kimi verəcək, Türk kəlməsini “Türkdilli” sayılan bütün Türk 

qövmlərinə aid edəcəyik. 

Ümumiyyətlə, Hunlarla bağlı qarışıq fikirlər çoxdur. Məsələn, son zamanlar 

tədqiqatçılar arasında “Ordos bürüncü” termini tez-tez səslənir. Bu termin şərti olaraq 

“Skif bürüncü”, “Orta Asiya qrupu”, “Suyyuan bürüncləri” terminlərini əvəz edir və ilk 

dəfə 1930-cu ildə E. X. Minnz tərəfindən elmə daxil edilmişdir. Ordos cənubdan Çin 

əyaləti olan Şan-si, digər üç tərəfdən isə Sarı çayla əhatə olunurdu. Tədqiqatçılar 

Y.S.Boqdanov və D. V. Kuznetsov V.Radlova əsaslanaraq “Ordos”un Türk kəlməsi 
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olub (“ordo”, “ordu”, “orda”) “xan çadırı”, “xanın qərargahı”, “xanın yerləşdiyi yer” 

mənasını verdiyini qeyd edirlər (Boqdanov 2001: 105). XVI əsrin ortalarına qədər 

Ordos Çin imperiyasının müxtəlif əyalət, vilayət və qəzalarına daxil olsa da, Çaxar 

hakimiyyəti zamanı ayrıca ölkə oldu. İndi isə İç Monqolustan Muxtar rayonunda 

Xuanxe çayının böyük əyrisinin içində səhralıq yerdir. Buranın bol sulu gözəl otlaq 

yerləri hələ qədim zamanlardan heyvandarlıqla məşğul olan bir çox tayfaları cəlb 

etmişdir. Çinin şimal qonşuları haqqında ilk yazılı dəqiq məlumat Milada on beş əsr 

qalmış İnklərin tərtib etdikləri fal sümüklərinin üzərindəki yazılardan alınır. Həmin 

yazılara görə, burada yaşayan köçərilər həm də dağın ətəyində meşə salır (köçərilər 

meşəsalma ilə necə məşğul ola bilərlər?! – G.Y.), sonra onlardan yaşayış yeri, əmək 

alətləri, oxlar və s. düzəldir, əkinçilik və heyvandarlıq üçün ideal olan bu torpaqlardan 

getmək istəmirdilər. Bəs bu köçərilər kim idi? Məqalədə onlar tez-tez “şimal barbarları” 

deyə anılırlar. Yalnız bir yerdə yazılır: “Xan sülaləsi zamanında Ordosun Syünnülərin 

əlindən alınan ərazisində Şofan dairəsi yaradıldı. Lakin Çin əyanları “barbarları” oturaq 

həyat tərzinə keçirə, onlara əkinçilik ənənələri aşılaya bilmədilər”. Deməli, buranın 

əhalisi Hunlar (Syünnü, Xunnu) imiş və Ordosun Syünnülərin əlindən alınan 

hissəsindəki “barbarlar” “oturaq” həyat tərzinə keçmək, əkinçiliklə məşğul olmaq 

istəmirdilər. Maraqlıdır ki, məqalə müəllifləri özləri burada yaşayan “köçərilərin” 

meşəsalma, əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olduqlarını, ağaclardan ev və s. 

düzəltdiklərini yazırlar. Köçəriliklə, barbarlıqla meşəsalma, ağac evlər qurmaq nə 

dərəcədə uzlaşır?! Müəlliflərə görə, bu “şimal barbarları”na məxsus abidələr (tunc 

fiqurlar – G.Y.) bəzən Ordosdan uzaqlarda da tapılır. Bir çox hallarda Ordosa aid 

abidələri “Skif - Sibir” ənənəsi ilə bağlayır, təəssüf ki, Skiflərin də Türk deyil, İrandilli 

olması fikrini müdafiə edirlər. Müəlliflər yazırlar: “görünür, Çinə Skif - Sibir ənənəsinin 

daxil olması məhz Ordos ərazisindən, yəni iç Monqolustanın qərb hissəsindən 

başlamışdır. Təsadüfi deyil ki, ilk dəfə məhz burada Skif - Sibir ənənəsi özünü göstərmiş 

və daha erkən Taoxunbala abidəsi tapılmışdır” (Boqdanov 2001: 105). 

1960-1980-ci illərdə Çin arxeoloqları tərəfindən aşkar olunan bir çox əşyada 

“Skif surəti”nin tapılması onların Çin təsviri sənəti və heykəltaraşlığı ilə heç bir 

əlaqəsinin olmaması Ordos mədəniyyətinin Skif - Sibir mədəniyyəti ilə çox yaxın 

olduğundan xəbər verir. Onu da qeyd edək ki, məqalənin əvvəlində müəlliflər “Skif” 

termininin, adının bu mədəniyyətlərə verilməsinin şərti (bizcə, “şərti” sözünün yerinə 

“yanlış” yazılsaydı, daha doğru olardı. – G.Y.) olduğunu da vurğulayır, məhz buna görə 

də “Ordos bürüncü” terminindən istifadə edirlər. 

Beləliklə, yuxarıda gördük ki, Çin qaynaqlarında “şimal barbarları” adlandırılan 

Hunlar meşə salır, ondan evlərin tikilməsində, müxtəlif alətlərin düzəldilməsində 

istifadə edir, bürüncdən ətraflarında gördükləri heyvan və quşların fiqurlarını düzəldir, 

əkinçiliklə və heyvandarlıqla məşğul olurlar. Onlar Ordos adlandırdıqları şəhərlərinə də 

çox bağlıdırlar və dünyaya “Ordos bürüncü” adı ilə kamil sənət əsərləri bəxş etmişlər. 

Bütün bunlardan sonra onlara vəhşi və ya köçəri demək, Ordos mədəniyyətini Türklərə 
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aid etmək istəmədiklərindən İrandilli adlandırdıqları Skif mədəniyyəti adı ilə təqdim 

etmək böyük yanlışlıqdır.  

“Dini-mifoloji sistem” terminini doğru görməyən, xristianlığın da, İslamın da 

dini-mifoloji sistemi olduğunu vurğulayan L.Potapov israrla “qədim Türklərin” 

(Tukyuların - G.Y.) dinini araşdırır, onun adının söylənilməməsindən narahat olduğunu 

göstərir (Potapov 1978: 5) və bu dinin məhz şamanizm olduğunu təsdiqləmək yönündə 

faktlara müraciət edir. 

L.Potapova görə, şamanizm dindir və “qədim Türklərin” (burada Tukyular 

anlaşılmalıdır - G.Y.) həyatında bu dinin önəmli rolu olmuşdur. Bütün bunları nəzərə 

alaraq biz də “Türk şamanizmi nədir?” sualına cavab axtaracağıq.  

Uzun zaman belə düşünülmüşdür ki, “şaman”, “saman”, sözü Tunqus (Evenk) 

sözü olaraq “vəcdə gələn, hərəkət edən, yuxarı qalxan” deməkdir. Yazılı mənbələrə 

əsasən, bu kəlməni XVII əsrdə Sibirdə xidmət edən və daim mərkəzə yerli xalqlar 

haqqında məlumat göndərən Kazaklar qeydə almışlar. Avropaya bu termin I Pyotr 

tərəfindən Rus elçiliyinin tərkibində Çinə göndərilən İzbrant İdes və Adam Brandın 

vasitəsilə daxil olmuşdur (Potapov 1978: 7). Amerikalı alim R.Uolşa görə, şaman sözü 

qədim Hinduların dilində “özünü döymək və ya asketik təcrübədən keçirmək” mənasını 

verir. Alim eyni zamanda onun Tunqus dilindəki “bilmək” felindən olduğu fikrini də 

istisna etmir (Rodjer 1996: 18). Prof. Y. Nemet hələ 1913-1914-cü illərdə sübut edir ki, 

“şaman” sözü qədim Türk və Monqollara aid kəlmədir, yəni Tunqus dilindəki şam, sam 

sözü Türk dilindəki “kam”ın fonetik ekvivalentidir. Doğrudan da “kam”, “xam”, “çam”, 

“qam”, “ğam”, kəlmələrinə baxarkən, şəkil olaraq da, “saman”, “şaman” sözünün 

kökünün “sam”, “şam” olduğunu təsəvvür etmək çətin deyil. Beləliklə, Y.Nemetə 

əsaslansaq, elə “şaman” kəlməsinin kökündə də Türklərin “kam”ının dayandığını, bu 

sözün də Türk dilinə aid olduğunu söyləyə bilərik. Maraqlı burasıdır ki, Macar 

tədqiqatçısının bu nəzəriyyəsinə şübhə ilə yanaşan, Nyu-Yorkda şamanlarla bağlı 

ensiklopediya hazırlayan tədqiqatçı B. Laufer 1917-ci ildə Y. Nemetin fikrini yoxlamış 

və nəinki razılaşmış, hətta onu yeni dəlillərlə zənginləşdirərək müdafiə də etmişdir 

(Potapov 1978: 7-8). 

Beləliklə, biz də zaman-zaman yerinə görə digər adlar çəksək də, dünya elmində 

özünə daha geniş yer elədiyindən, ümumiləşdirici termin kimi “şaman” kəlməsindən 

istifadə edəcəyik... 

Gilyaklardan bəhs edən L.Şternberqə görə, əgər ali dinlərdə peyğəmbərlər 

Allahın sevimlisi idilərsə, şamanizmdə şaman olacaq şəxs ruhların sevimlisi, bəzən də 

sevgilisi olur. Şamanlığın ilkin əlamətlərindən biri cezb olma, göz alacalanması, huş 

itirməsi ilə müşayiət olunan “şaman xəstəliyi”dir. Ruhlar öz sevdiklərini, seçdiklərini 

şamanlığı qəbul etməyə məcbur edirlər. Əgər seçilmiş şəxs razı olarsa, ona köməkçi 

ruhlar – heyvanlar, quşlar, həşəratlar verilir. Düngürlərin (dəflərin – G. Y.) üzərinə 
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rəsmi çəkilmiş bu heyvan və quşların vasitəsilə şaman Göyə “çıxır”, Erlikin (İrlikin, 

Yerlikin) yaşadığı Yeraltı aləmə “səyahət edir”, xəstələri sağaldır, gələcəkdən xəbər 

verir, yas mərasimini keçirir. Hətta şaman öldükdən sonra məzarının yerləşdiyi yer də 

qeyri-adi özəlliklərə malik olur. İnsanlar belə yerləri pirə, ocağa çevirir, ziyarət edir, 

qurbanlar verir, dilək diləyir, problemlərinin həll olunacağına inanırlar. Çox vaxt 

seçilmiş şəxs şaman olmaqdan, yəni ona verilən “vergi”ni qəbul etməkdən imtina edir. 

Çünki ruhlara tabe olmaq, onlar üçün yemək, onlar üçün içmək, trans zamanı 

insanlıqdan çıxmaq deməkdir. Ancaq bu proses müvəqqəti xarakter daşıyır. Transdan 

çıxan şaman hər birimiz kimi adi insan olur. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, ruhlara 

müqavimət göstərmək ölümə bərabərdir. Adətən, qadınlara kişi, kişilərə isə qadın ruhlar 

gəlir. Yuxuda gedən bu proses çox vaxt real həyatda şamanın ailəsi olmasına mane 

olmur. Bəzi hallarda vergi verilən şəxsin ailəsi dağılırdı. Bəzən elə hallar da olur ki, kişi 

şamanın hamisi onun həscinsi olur və onu cinsini “dəyişməyə” məcbur edir. Əvvəllər 

belə şamanlar sinələrində gəzdirdikləri metal döşlüklərlə, hörülmüş saçları və s. 

seçilirdilər. L. Şternberq yazır ki, Sibirin bir çox xalqlarında bu adi şey olsa da, Türklər 

arasında əxlaq normalarına uyğun gəlmədiyinə görə gizli saxlanılırdı (Şternberq 1936: 

143). 

Şamanlar güclərinə görə üç yerə ayrılırlar: 1) xəstəlikləri sağaldan, yəni müalicə 

edən; 2) kiçik dəfn mərasimlərini keçirən; 3) ölülərin ruhunu Tanrının dərgahına, yəni 

o dünyaya yola sala bilən ulu şamanlar. Altay Türkləri belə şamanlara “oxlu kam” 

(“uktu kam”) deyirlər. Şamanlar arasında qadınların çoxluğu diqqət çəkir (Yoloğlu 

1997: 20-21). Tıva Türklərinin belə şamanı-xamı Monquş Kenin-Lopsandır (4).  

Alimlər müəyyənləşdirmişlər ki, bəzi psixotron maddələri qəbul etməklə də 

transa girmək, şamanların görə bildikləri bəzi şeyləri görə bilmək və hiss etmək 

mümkündür. Afrikada, Cənubi Amerikada, Avstraliyada bir çoxları bu vasitələrdən 

istifadə edərək özlərini şaman adlandırırlar. Məsələn, Latın Amerikası ölkələrinin bir 

çox “şamanları” yaqe və peyot adlı iki maddəyə daha çox üstünlük verirlər. Peyot 

murdar dadı ilə ürək bulandıran kaktusdan hazırlanır. Hindular ondan istifadəni “ağır 

yol” adlandırırlar. Yaqe və ya ayaxuasko (ayaxuaska) Amazonkada bitən və 

Banisferiopsis adlanan bitkidən hazırlanır. Sibirdə Amanita muscaria (qırmızı muxomor 

(milçək öldürən) göbələyi) da bu işdə istifadə olunur. Ancaq bunun əsl şamanizm 

olmadığını bir çox vergili və soylu şamanlar da söyləyirlər. Bu cür “şamanlıq” həm də 

illərlə şamanlığın qüdrət zirvəsinə çatmaq üçün çalışan, əziyyətli, ağır yol keçən, 

yaxınlarını itirən, onlara verilən vergini daha da təkmilləşdirən həqiqi şamanlara qarşı 

haqsızlıqdır. Belələri qəbul etdikləri maddənin təsirilə bir neçə saat “şaman” ola bilərlər, 

ancaq əsl şamanlar bunu yaşayırlar. Rus dilində hər hansı bir maddənin vasitəsilə 

nələrəsə qadir olanlara istehza ilə “psixodelik”lər deyilir (Rodjer 1996: 166-170). Əsl 

şamanizm isə böyük bir fəlsəfədir, kitabı olmasa da, dindir. Bir də onu qeyd edək ki, 

Tanrı ilk gündən insanı yaradıb onu taleyin hökmünə, axarına buraxmamışdır. Yaratdığı 

insanın inkişaf səviyyəsinə uyğun olaraq onunla təmas qurmuş, aralarından vasitəçilər 
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seçmişdir. Şamanlar da Tanrı və tayfadaşları arasında bir vasitəçi, əlaqə yaradandırlar. 

Tanrı sevdiyi insanları, tayfaları onların vasitəsilə qorumuş, göstərişlər vermişdir. 

İnsanların ilkin inkişaf dövründə, əlifbanın, yazının olmadığı, insanların oxuma-yazma 

bilmədikləri bir zamanda kitab göndərilməsi nə dərəcədə məntiqə uyğundur?! Bununla 

belə, Yaradan yaratdıqları ilə əlaqə saxlamalı, onları darda qoymamalı, elmin, 

həkimlərin, astroloqların, astronomların, sinoptiklərin və s. olmadığı bir vaxtda onlara 

yardım etməli, yaxın gələcəkdə baş verə biləcək təbii fəlakətlərdən, xəstəliklərdən 

onları xəbərdar etməli və bəzən də qorumalı idi. Bu məqsədlə də O, şaman olacaq 

şəxsləri seçir, onlara özəl qabiliyyət (vergi), hami ruhlar verir və öz köməkçiləri 

vasitəsilə onlarla əlaqə saxlayır. Bir də ki, Tanrı yolunu azmış xalq və tayfalara onların 

dillərində Kitab göndərirdi ki, haqqın yolunu tapsınlar. Türklər isə şamanların sayəsində 

artıq haqqa qovuşmanın yolunu bilir, Tanrının tək və qüdrətli olduğunu dərk edirdilər. 

Qeyd etdik ki, şamanizmin əsas rəmzlərindən biri ağacdır. Ağacın zirvəsi, 

gövdəsi və kökü şamanizmdəki üç qat – Göy, Yer və Yeraltı aləmlə bağlıdır. Şamanlara 

görə, əgər Göydə Ulu Tanrı (Ülgen, Uluu Toyon, Allah, Kuday, Kurbustu, Boq...) 

oturursa, ali dinlərdə cəhənnəm, ad kimi tanıdığımız Yeraltı aləmdə Erlik (Yerlik, İrlik) 

hökmranlıq edir. Biz insanlar isə Yerdə, orta qatda, Yeraltı aləmlə Göyün arasında 

yaşayırıq. Şamanlar bu üç aləmin hər birində “gəzə bilirlər”. Bundan başqa, inama görə, 

hər bir şamanın canı həyat ağacının (“tale ağacı”) başındakı yuvalarda yetişir. Həyat 

ağacının lap zirvəsində ağır şamanın canı yetişir. Ondan qabiliyyətinə görə zəif olanın 

canı ağacın ortasında, cüzi qabiliyyət yiyələrininki isə ağacın aşağı budaqlarında 

yerləşir. Vaxtı çatanda həmin canlar gələcək şamanlara müxtəlif ruhlar tərəfindən 

gətirilir. Bizcə, qədimdə şamanlar başqa planetlərdəki sivilizasiyadan da xəbərdar ola 

bilirdilər. Türk mifologiyasının, eyni zamanda da kosmoqonik miflərin yaranmasında 

şamanların rolunu xüsusi qeyd etmək lazımdır. Məhz şamanların ruhlarının Göyə, 

kosmosa səyahətləri zamanı gördüklərindən ibarət olan kosmoqonik miflərin bir çoxu 

bu gün müasir elm tərəfindən qəbul və təsdiq olunur. 

Hər yeni din özündən əvvəlkini sıxışdırır. Lakin hər yerdə şamanizm hakim dinlə 

qaynayıb qarışır. S. Y. Malov İslam dininin yayıldığı bölgələrdə şamanizmin durumuna 

toxunaraq yazır: “müsəlman Sartlar arasında şamanizmin yaşama səbəblərindən biri 

şamanlığın İslamla əlaqəsidir” (Suxareva 1975: 5). “Orta Asiyada islamaqədərki 

mərasim və inamlar” toplusuna “Ön söz”də tərtibçilər yazırlar: “İslamaqədərki mərasim 

və inamların bir çoxu müxtəlif formalarda bu gün də bölgə əhalisinin məişətində özünü 

göstərir. Günümüzdə onların yaşarlığı faktik materialları sistemləşdirmək, bu inamlar 

kompleksinin ayrı-ayrı təzahürlərinin genezisini müəyyənləşdirmək tələbatını doğurur” 

(Domusulmanskiye verovaniya 1975: 3). 

Sovet dövrü təbii sayılan “onların genezisi və ya faktiki materialı nəyə lazımdır?” 

sualına toplunun məsul redaktorları Q. P. Snesaryov və V. N. Basilovdan o dövr üçün 

xarakterik cavab alırıq: “ateistik arqumentləşmənin elmi bazasını yaratmağa” 

(Domusulmanskiye verovaniya 1975: 3). Tanınmış Saxa alimi, qatı ateist 
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Q.V.Ksenofontov yazırdı: “Müsəlmanlıq qərbi Türk tayfalarından qədim inamların 

izlərini tamamilə sıxışdırdığı kimi (tədqiqatlar göstərir ki, Q. V. Ksenofontovun bu fikri 

yanlışdır, yəni İslam şamanizmi tamamilə sıxışdırıb çıxara bilməmişdir – G.Y.), 

cənubdan gələn xristianlıq da eyni aqibətlə hədələyir. Deməli, elm üçün heç olmasa 

qoca Asiyanın “təbii insanının” dini təsəvvürlərinin sönük qalıqlarının qorunması 

Sibirin azsaylı elmi işçiləri üçün yaşanan keçid dövrünün əsas və təxirəsalınmaz 

vəzifəsinə çevrilir” (Ksenofontov 1992: 39). 

1924-cü ilin sənədləşdirilməsinə görə, yer kürəsi əhalisinin 88 milyonu şamanist 

idi. Bu gün sayları dəqiq məlum olmasa da, Orta Asiya, Qazaxıstan, Türkiyə, Şimali 

Kipr, Şimali Qafqaz, Qərbi Sibir, Azərbaycan, İran, İraq və digər müsəlman ölkə və 

ərazilərdə yaşayan xalq, etnik və etnoqrafik qrupların məişətində şamanizmin hələ də 

yaşadığını görür, onun hakim dinə, yəni İslam dininə münasibətdə müstəqil mövqe 

tutduğunun şahidi oluruq. Eyni fikri xristian və digər dinlərə qulluq edən Türklər və 

qeyri-Türklər haqqında da deyə bilərik. Çox yerdə İslam özünəməxsus cizgilərə 

malikdir, yəni İslamla şamanizmin son həddə mistik İslamı doğuran sintezini müşahidə 

etmək mümkündür. Bəzi mollalar İslam və “Quran-i Kərim” haqqında o qədər dayaz 

biliklərə malikdirlər ki, onlar özləri də müxtəlif ruhların varlığına inanır, şamanların bir 

çox funksiyalarını yerinə yetirərək fala baxır, cadu ilə məşğul olur, dil-ağız bağlayır, 

bəxt açır, müxtəlif amuletlər hazırlayırlar. Bu günə qədər Azərbaycan Türkcəsində 

“ağzını qara molla yumsun!” qarğışı var. Bu da qara şaman olduğu kimi, qara mollanın 

varlığından, mollanın dil-ağız bağladığından xəbər verir. Azərbaycanda da güclü, ağır 

molla haqqında təsəvvürlər mövcuddur. Belə mollaların cəddinin güclü olduğu 

düşünülür və onların haqqında danışarkən çox vaxt adı çəkilmir, “cəddinə qurban 

olduğum” deyə müraciət olunur. Mollaların şamanlara məxsus cild dəyişmə, gələcəkdən 

xəbər vermə, xəstə sağaltma, itən əşyanın yerini deyə bilmə və s. kimi xüsusiyyətləri 

mənimsədikləri bir çox müsəlman xalqların mənəvi mədəniyyət nümunələrində də öz 

əksini tapır. Məsələn, Belucların nağıllarının birində çobanın nəvəsi hiyləgərliklə 

mollanın dovşana, ceyrana, dəvəyə, yemişə çevrilmə (burada söhbət şamanın qılıq, cild, 

don dəyişdirməsindən gedir – G.Y.) qabiliyyətinə yiyələnir və, nəhayət, şahın kürəkəni 

olur (Qafferberq 1975: 233). 

Etnoqrafiyanın ayrılmaz sahələrindən biri olan mənəvi mədəniyyət tədqiq olunan 

xalqın dini təsəvvürlərini, dünyagörüşlərini, inam və etiqadlarını, dastan və nağıllarını 

etnoqrafik yöndən araşdırmağa əsas verir. Əldə olunan nümunələrin əksəriyyətindəki 

inamların bir çoxu totemizm, fetişizm, zoomorfizm, antropomorfizmlə əlaqəli olsa da, 

yuxarıda qeyd edildiyi kimi, əksər hissəsi hazırda mövcud olan dinlərə qədərki 

inanclarla bağlıdır. Azərbaycan etnoqraflarının, folklorşünaslarının da əldə etdikləri 

materiallar göstərir ki, əhalinin istər əkinçilik, istərsə də maldarlıqla məşğul olan hissəsi 

arasında məhsulu və mal-qaranı müxtəlif bəlalardan, insanları müxtəlif şər qüvvələrdən, 

yaman ruhlardan qorumaq məqsədilə bir çox dini ayin və etiqadlara əməl edilir, 

mərasimlər keçirilir. Onların sonrakı dinlərin (xristianlıq, İslam və b.) təsirilə ilkin 
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forma və məzmunlarında müəyyən dəyişikliklərin olduğunu yazan etnoqraf Ş.Quliyev 

nə xristianlığın, nə də İslamın qədim və yerli inamları tamamilə məhv edə bilmədiyini 

xüsusi vurğulayır (Anar 1985: 142). Lakin “dini ayin” deyərkən hansı dinin 

ayinlərindən söhbət getdiyini bir çox etnoqraflar kimi o da açıqlamır. Bəzi mərasimlərin, 

ayin və etiqadların yaranışı ilə bağlı araşdırmalar aparan L.Potapov yazır ki, Sayan-

Altay xalqlarının bir çox ənənəvi kultları (Göy kultu, Humay ilahəsi, Yer-Su ilahəsi və 

s.) və dini mərasimlərinin (yiyələrə, Günəşə qurban və s.) tarixi kökləri qədim Türklərə 

gedib çıxır. Biz də Azərbaycan əhalisinin etnik tərkibinin böyük və əsas hissəsini təşkil 

edən Türklərin şamanizmində bu inamların böyük yer tutduğunu nəzərə alaraq ayrıca 

Türk şamanizmindən danışmağın mümkünlüyü qənaətindəyik (5, 6). Bu yerdə onu da 

qeyd etmək lazımdır ki, uzun müddət şamanizmi yalnız “köçəri”, maldar Türk tayfa və 

xalqları ilə bağlamaq istəmişlər. Azərbaycanda da Sovet dövrü nomadistlərlə slavistlər 

arasında gedən qızğın mübahisə və diskussiyalardan qaynaqlanaraq bir çoxları bu 

ərazidə yaşayanların köçəriliklə heç bir əlaqəsi olmadığını yazaraq köçəri maldar 

tayfalara geridə qalmış, mədəniyyətdən uzaq xalq kimi baxmış və şamanizm kimi qədim 

inam formasını da məhz onlarla bağlamışlar. Lakin ilk dəfə bu fikrə qarşı çıxan G. P. 

Snesaryov və onun ardınca O. A. Suxareva, O. Murodov, E. Q. Qafferberq və başqaları 

şamanizmin tək Türk xalqlarına deyil, həm də İrandilli xalqlara aid olduğunu yazırlar. 

Onlar həm də şamanizmin yalnız köçərilik və maldarlıqla əlaqəli olması fikrini də inkar 

edərək onun əsas əlamətlərinə əkinçiliklə məşğul olaraq oturaq həyat tərzi keçirən 

Xorezm və Şərqi Türkistan Özbəkləri, Taciklər, Beluclar, İran və Cənubi Qafqaz 

ərazisindəki xalqlar arasında da rast gəlindiyini vurğulayırlar. Beləliklə, O. Suxareva 

şamanizmin etnik mənsubiyyəti məsələsinin hələ də qaranlıq qaldığını yazır: “İndi 

tədqiqatçılar qarşısında xalq inamlarının Türk etnosu ilə bağlı qatlarının üzə çıxarılması 

məsələsi daha kəskin durur” (Suxareva 1975: 84). 

Günümüzdə qədim Türklərin dinlərinin tanrıçılıq olduğunu söyləyənlər 

şamanizmi yanlış olaraq gözbağlayıcılıq, cadugərlik adlandırırlar. Onu da qeyd edək ki, 

İslam vəlilərindən, övliyanın böyüklərindən bir çoxu bu gün gözbağlayıcıların oyunları 

kimi baxdığımız bəzi kəramətlərə sahib idilər. Qışın oğlan çağında qoynundan gül 

çıxaran Şəms Təbrizi, Misali (Gül) Baba, dünyanın uzaq yerlərində baş verən 

hadisələrdən xəbər verə bilən Əbülhəsən Xarkani, Bəyazid-i Bistami və başqalarının 

kəramətləri onlar haqqında bir çox rəvayətlərin yaranmasına, xalq arasında daha çox 

sayılmalarına səbəb olmuşdur. 

Deməli, bir çoxlarının şamanizmi günümüzün müsəlman Türklərinə yaxın 

buraxmaq istəməməsinin, tanrıçılığı şamanizmə qarşı qoymasının əsas səbəbi qədim 

Türklərin dinini İslam dininə yaxınlaşdırmaq cəhdidir. Bizcə, şaman fəlsəfəsinin özündə 

də islam, yəni ulu yaradana təslim, ali varlığa, Ulu Tanrıya, Ülgenə, Ulu Toyona, 

Kudaya inam var. Türklərin həyatında şamanizmin olduğunu qeyd edən Əbdülkadir 

İnan yazırdı: “Ural-Altay irqinin qərb şöbəsinə mənsub olan Şimali Asiya qövmləri – 

Türklər, Monqollar, Tunquslar əski zamanlarda ibtidai şamanizm dinində idilər” (İnan 
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1987: 389). Tanrıçılıq termininin tərəfdarlarının əsas rəmz kimi ağacı göstərdiklərini 

söyləmişdik. Lakin yuxarıda qeyd etdik ki, ağac şamanizmdəki üç aləm təsəvvürünə 

görə, bu qədim dinin əsas rəmzidir. Onun zirvəsi Göyü, gövdəsi insanların və əksər 

canlıların yaşadığı Yeri, işıqlı dünyanı, kökləri isə Yeraltı aləmi, qaranlıq dünyanı 

göstərir. Göy qübbəsi qədim dövrlərdən müqəddəs sayılaraq ilahiləşdirilmişdir. 

Hunlarla bağlı M.Ö. III əsrə aid mənbələrdən Tanrının ona yalvarış və xahişlərlə üz 

tutan Türk xaqanlarına öz iradəsini diktǝ etdiyi məlumdur. Yəni Tanrı ilə əlaqə 

yaratmaq, ona arzu və diləklərini yetirə bilmək üçün heç bir qata çıxmaq, heç bir qatdan 

keçmək lazım gəlmirdi (burada Göyün və yerin altının müxtəlif qatları nəzərdə tutulur). 

Bunu “Dədə Qorqud Kitabı”nda da görmək mümkündür.  

Tədqiqatçılara görə, Cənubi Sibirin sonrakı Türk əhalisinin təsəvvüründə Göy 

“qat-qat piroqu” xatırladır (Traditsionnoye mirovozzreniye 1988: 92). Bu qatların hər 

birində də müxtəlif ruhlar, ulduzlar və digər səma cismləri var. Tanrıçılıq termini digər 

terminlər kimi sonradan yaradılmışdır. Tanrı haqqında qədim təsəvvürlərdən çıxış edən 

Fransız tədqiqatçısı, dinlərin araşdırıcısı Jan Pol Ru bu təsəvvürləri “tenqrizm” termini 

altında ümumiləşdirmişdir. Rus dilində bu termin “tenqrianstvo” kimi işlədilməyə 

başlamışdır. Türk dillərinə isə “tanrıçılıq” şəklində çevrilərək son zamanlar Türkçülüklə 

İslamın paralel təbliğinin nəticəsində yayılmağa başlamışdır. Təsadüfi deyil ki, Tatar 

tədqiqatçısı R. Bezertinov yazır: “Qədim Türklərin öz dinlərini necə adlandırdıqları 

məlum deyil” (Bezertinov 2000: 6). Deməli, dilimizə “tanrıçılıq” kimi tərcümə 

etdiyimiz termin heç də qədim Türklərin öz dinlərinə verdikləri ad deyil, bir Fransız 

tədqiqatçısının son zamanlar elmə daxil etdiyi yeni bir söz, yeni bir termindir. R. 

Bezertinov termin yanlışlığı barədə yazır: ““şamanstvo” ilə “şamanizm”: görünür, bu 

formullar o qədər də doğru seçilməyib. Belə ki, dünyəvi dinləri popizm, mollaizm və s. 

adlandırmaq olmaz” (Bezertinov 2000: 9). Lakin qeyd etmək lazımdır ki, elmdə 

lamaizm termini işlədilir. Əgər məsələyə R.Bezertinovun yanaşdığı kimi yanaşsaq, 

onda deyə bilərik ki, yaradanın adı ilə də dini adlandırmaq olmaz (allahizm, boqizm, 

kudaizm, ülgenizm, tenqrizm və s.). Burada da istisnalara örnək olaraq buddizm 

göstərilərsə, Buddanın yaradan olmadığını qeyd etmək lazım gələcək. Deməli, istənilən 

halda termin məsələsində yanlışlıq qalır. Belə olduğu halda, bizcə, terminləri dartışmaq 

yerinə məfhumun mahiyyətini açmağa çalışmaq daha məqsədə uyğun olardı. 

Bütün dinlərdə yaradanla yaradılanlar arasında vasitəçilər, dini ayinlərin 

icraçıları var (kamlar, şamanlar, peyğəmbərlər, mollalar, keşişlər, lamalar və s.). Bəs 

tanrıçılıqda bu funksiyanı kim yerinə yetirir? Tatarların Naberejnıye-Çelnı şəhərində 

çıxan “Beznen yul” qəzetinin redaktoru Dəmir Şəyxetdin tanrıçılığın ən qatı 

müdafiəçilərindəndir. O, tanrıçılıqda bu funksiyanı kamların yerinə yetirdiyini söyləyir. 

Onda belə bir sual ortaya çıxır: bəs kam kimdir? Bizcə, dediklərimizin açarı da elə bu 

sualın cavabındadır. “Kam” Tatar, Xakas və Altay Türklərinin dilində şaman deməkdir, 

yəni bu kəlmələr elmi ədəbiyyatda, xüsusilə də ümumiləşdirici yazılarda “şaman” kimi 

verilir. Tıva Türkləri şamana “xam”, Gilyaklar “çam” deyirlər. Azərbaycana gəldikdə 
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isə, bu, “Dədə Qorqud Kitabı”ndan da göründüyü kimi, “qam”, “ğam” şəklində bilinir. 

Ancaq Tıva Türklərində olduğu kimi, Azərbaycanda da şaman məvhumu xam şəklində 

də uzun müddət mövcud olmuşdur. “Xam” sözü bu gün də müxtəlif anlamlarda 

dilimizdə yaşayır. Bildiyimiz kimi, kam kamlayır (Rus dilindəki “kamlaniye” sözü də 

Türkcənin təsirindən yaranmışdır), xam xamlayır. Bu gün həmin sözlər ilkin mənasını 

itirsə də, həqiqəti ortaya çıxarmaq o qədər də çətin deyil. “Xamlamaq” kəlməsi 

günümüzdə dilimizdə aşağıdakı mənalarda işlədilir: 

a) yorulmaq, süstləşmək, əzginlik anlamında. Çoxdan bəri ağır iş görməyən bir 

adam yorğunluğunu ifadə edərək deyir: “elə bil xamlamışam”, yəni elə bil “xam kimi 

xamlamışam, ayin icra etmişəm”. Bildiyimiz kimi, xamlar, kamlar, şamanlar ayin icra 

edərkən transa girir, böyük enerji sərf edir, transdan çıxdıqdan sonra isə süst qalır, 

halsızlaşırlar. Bu baxımdan yorğun adamın özünü xamla müqayisə etməsi, “elə bil 

xamlamışam” deməsi təbiidir və bu, həm də Azərbaycan ərazisində şamanizmin 

olduğundan və dilimizdə “xamlamaq”, “xam” şəklində də olsa, hələ də yaşadığından 

xəbər verir. 

b) hərifləmək, aldatmaq, baş yozmaq anlamında. Bu daha yeni anlamdır. İslam 

dini yayıldıqdan sonra din xadimləri xamları gözdən salmaq, onların icra etdikləri 

ayinlərə, göstərdikləri firasətlərə (hərçənd ki, buna istidrac adı verirlər) inamsızlıq 

yaratmaq məqsədilə xamlamaq sözünün bu cür mənfi mənada işlədilməsinə və 

yayılmasına, qismən də olsa, nail ola bildilər. Rus dilindəki “xam” (xamet, xamit, 

xamka, xamov (xamovo otrodye (plemya)), xamovıy, xamskiy, xamyo) sözünün mənfi 

anlamı da (1.qanmaz, qanacaqsız, ədəbsiz, tərbiyəsiz, alçaq (söyüş); 2. köhn. gəda, 

nökər) xristianlığı Sibirdə yayan keşişlərdən qaynaqlanır. “Xam” sözünü “Tövrat”dakı 

Xamla bağlamaq cəhdləri isə nə faktla, nə də məntiqlə sübut olunmur. Belə ki, 

“Tövrat”da Xam Nuh peyğəmbərin oğullarından (Sim, Xam və Yafet) birinin adıdır. 

Buradakı rəvayətə görə, üzüm şərabı içib sərxoş olan Nuh peyğəmbər çadırda lüt uzanıb 

yatır. Xam bunu görür və qardaşlarına danışır. Simlə Yafet isə paltar götürür və arxaları 

atalarına tərəf ona yaxınlaşaraq üstünü örtürlər. Yuxudan oyanan Nuh məsələni anlayır 

və onu çılpaq gördüyünü qardaşlarına danışdığı üçün Xamı lənətləyir (Bibliya 1983: 

12). 

Göründüyü kimi, “Tövrat”dakı Xamla ayin icra edərək Tanrı ilə tayfadaşları 

arasında əlaqə yaradan Tıva xamının və yaxud Azərbaycan Türkcesindəki xam, 

xamlamaq, xam torpaq, xammal kəlmələrinin heç bir əlaqəsi yoxdur. 

Məlumdur ki, xristianlığın yayılmasına qarşı çıxan xamlar, kamlar keşişlərin əsas 

rəqibləri və düşmənləri idilər. Keşişlər silahlı Kazakların yardımından istifadə edərək 

yerli xamları, kamları təqib edir, düngürlərini və paltarlarını cırır, yandırırdılar. Xakas 

alimi N. Katanovun da qeyd etdiyi kimi, missionerlər şamanizmin mahiyyətini 

öyrənmək, onun bütün sahələri ilə yaxından tanış olmaq əvəzinə, açıq-açığına 

şamanların əllərindən paltar və düngürlərini alır, xristianlığı tərif edərək şamanizmi 
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pisləyirdilər (Kokova 1993: 58). 

Xam kəlməsi “xam at”, “xammal” (emal olunmamış) və s. şəklində də işlədilir. 

Burada biz “xam at” deyərkən, qansız qurban olan at haqqında danışırıq. Xatırladaq ki, 

qansız qurban zamanı heyvanı qurban veriləcək ruha və ya yiyəyə “adak”, yəni ad 

edərək, adaxlayaraq, nişanlayaraq, əgər atdırsa, ilxıya, qoyun, keçidirsə, sürüyə, inək, 

buğadırsa, naxıra qataraq çölə buraxırlar. Belə heyvanları – qoyunu, keçini, inəyi, atı 

heç kəs minməməli, sağmamalı, kəsməməli, öldürməməlidir. Belə atlar 

minilmədiyindən dəlisov olurlar və birisini ondan qorumaq məqsədilə deyirlər: 

“Ehtiyatlı ol, at xamdır, vurar”. Sonralar xam kəlməsi istehsal, emal olunmamış, 

işlədilməmiş bir çox şeylərə də aid edildi. Məsələn, xam torpaq, xammal və s. 

Beləliklə, Türk dillərində şamana kam, xam, qam, oyun, baksı və s. deyilməsini, 

tanrıçılıqda, D. Şəyxetdinin dediyi kimi, Tanrı ilə tayfadaşları arasında vasitəçilik edən, 

müxtəlif ayinlərin keçirilməsində əsas rol oynayan, gələcəkdən xəbər verən, xəstə 

sağaldan adamın da kam olduğunu nəzərə alsaq, haqqında danışdığımız şamanizmin elə 

tanrıçılıq olduğunu söyləyə bilərik. Xalq uzun əsrlər bu gün müxtəlif adlar verilən 

məfhumlarla yaşamış, keçirilən ayinlər əsrlərdən bəri sınaqdan çıxmış, müxtəlif təzyiq 

və təsirlərə məruz qalmış, lakin, çətinliklə də olsa, bu günümüzə qədər yaşada bilmişlər. 

Terminlər isə tək-tək alimlər tərəfindən çox-çox sonralar yaranmış və zaman-zaman 

mübahisələrə səbəb olmuşdur. “Şamanizm”, “şamanstvo”, “tenqrizm”, “tenqrianstvo” 

da belə terminlərdəndir. Göy Tanrı haqqında təsəvvürlər, wu, Kam Ata kimi adlar M.Ö. 

V-IV əsrlərə aid olsa da, “tenqrizm” termini, artıq qeyd etdiyimiz kimi, çox-çox sonralar, 

yəni XX. əsrdə Fransız din tədqiqatçısı Jan Pol Ru tərəfindən elmə gətirilmişdir. Rus 

dilindəki “tenqrianstvo” sözü ilə “tenqrizm” arasında da heç bir fərq yoxdur. O ki, qaldı 

şamanizmin cadugərlik, gözbağlayıcılıq olması məsələsinə, qeyd etmək lazımdır ki, 

şamanizmdə Yeraltı, şər qüvvələrdən güc alan şamanlar şər işlərlə – cindərliklə, 

cadugərliklə, bəxt bağlamaqla, ölüm, xəstəlik gətirməklə məşğul olurlar. Onlara qara 

şamanlar deyirlər. Azərbaycanda belə şamanlar “cindər” və ya, əgər şər işlərlə məşğul 

olan molladırsa, “qara molla” adı ilə tanınırlar. Gücünü yer və su yiyələrindən alan 

şamanlar isə, adətən, xeyir işlərlə məşğul olur, ağ şaman adlanırlar. Qeyd etdiyimiz kimi, 

Azərbaycan Türkcəsindəki “ağzını qara molla yumsun” qarğışı da qara şamanların 

sonradan dil-ağız bağlayan mollalar şəklində peyda olmasından və xalqın bəzi mollaları 

ağ və qara olaraq, yəni xeyir və şər işlər görən mollalar kimi iki yerə böldüyündən xəbər 

verir. Bu da şamanizmin İslamın yayıldığı bölgələrdə qılıq dəyişərək, zamana, şəraitə, 

şərtlərə uyğunlaşaraq yaşamasına daha bir sübutdur. 

Şamanların bir çoxu ritmdən geniş istifadə edir. Ağlı başdan ala biləcək, dəqiqədə 

200-220 zərbə adi insanlara ciddi təsir edir. Ritm şamanı ətrafdakı səsdən təcrid etmək, 

onun fikir və nəzərlərini içinə yönəltmək, diqqətini cəmləşdirmək üçün ən yaxşı 

vasitədir. Bunun üçün bir sıra musiqi alətlərindən (kobız, dombra, dutar, şakşaka, çatxan, 

xomıs, kamça (kam + ça) (qamçı), dəf (düngür)) istifadə edirlər. İslam dininin daha çox 

yayıldığı yerlərdə şaman dəfindən adi musiqi aləti kimi istifadə edilir. İç tərəfdən 
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kənarlarına dəmir halqalar düzülmüş dəfin möhtəşəm səsi dinləyici ilə təkbətək qalır, 

onu hipnoz edəcək dərəcəyə çatdırır. İran İslam Respublikasının Məşhəd şəhərində 

dinlədiyimiz dəf səsi, Əhməd Azadbəygi adlı Türk dəfçinin çaldığı yürüş və ariflik 

musiqisi bir daha deyilənləri təsdiqləyir (çalğı müəllif tərəfindən diktofona yazılaraq 

şəxsi arxivdə saxlanılır). Dəfin üzərindəki dini yazılar da diqqət çəkicidir (6). 

Məlumdur ki, Sibir ərazisindəki bir çox şamanların dəflərinin üzərində dünyanın 

üç qatını, hami ruhları və s. əks etdirən təsvirlər var. İslam dini yayıldığı yerlərdə, 

Əhməd Azadbəyginin dəfindən də göründüyü kimi, bu şəkillər dini yazılarla əvəz 

olunmuşdur (7). 

Qeyd etdiyimiz kimi, şamanların düngürlərlə və ya digər musiqi alətlərilə 

çıxartdıqları ritmik səs yalnız özünün diqqətinin cəmlənməsi üçün deyil, eyni zamanda 

da ətrafdakıların bütün diqqətini özünə çəkməkdən və ritmə qoşmaqdan ibarətdir, yəni 

müəyyən səs tonunda ifa olunan bu musiqi və mahnılar digərlərinin də ümumi transa 

girmələrinə kömək edir. Bununla şaman nəinki özünü, həm də ətrafdakıları əsas prosesə 

hazırlayır. Digər tərəfdən musiqinin həm də müalicəvi əhəmiyyəti var və ilk olaraq 

şamanlar bu üsuldan istifadə etmişlər (8).  

Azərbaycanın Tovuz rayonundakı baxıcılardan biri xalq arasında “saz çalan” adı 

ilə tanınır. Göründüyü kimi, bu baxıcı da ruhlarla əlaqəsi zamanı sazdan istifadə edir.  

Şamanizm və ya şamanlıq bu gün Sibirdə daha yaxşı qorunub saxlanılmışdır. 

Nivxlərdə, Nenlərdə, Gilyaklarda, Buryatlarda və digər azsaylı qeyri-Türk xalqlarda 

olduğu kimi, Tıva, Xakas, Şor, Dolqan, Altay, Saxa kimi Türk boylarının həyatında da 

şamanlar çəkinmədən özlərinin əvvəlki funksiyalarını yerinə yetirməyə başlamışlar. Ali 

dinlər kimi şamanizm də insanların yaşayışının bütün sahələrinə öz təsirini göstərmişdir. 

Təcrübə göstərir ki, şamanizmin təsiri sonradan yaranmış və müxtəlif yollarla qəbul 

edilmiş və ya etdirilmiş dinlərinkindən daha güclüdür. Çünki o, təbiətlə, yəni insanı 

əhatə edən, onun daim təmasda olduğu çaylarla, dağlarla, meşələrlə, torpaqla, təbiət 

hadisələrilə, heyvanlarla, quşlarla, həşəratlarla, ruhlarla, kosmosla sıx bağlıdır. Bu gün 

hətta biz müsəlman Türklər belə gecələr saç kəsməyin, dırnaq tutmağın, qapının ağzına 

qaynar su tökməyin günah olduğunu bilirik. Lakin bunun haradan gəldiyinin fərqinə 

varmırıq. Əslində bunlar şaman inamlarıdır. Şamanizmə görə, gündüzlər ətrafımızda 

dolaşan ruhlar gecələr saçımızın arasında, dırnaqlarımızın altında gizlənirlər. Saçı və 

dırnağı gecələr kəsməklə onları incitmiş oluruq. Tıva Türkləri arasında yaşayan şaman 

inamına görə, qapı önündə öqün (evin) qoruyucusu, hamisi yaşayır. Onun çox hirsli 

olduğu düşünülür. Əgər qapı ağzına qaynar su tökülərsə, balalarını yandırar, o da qisas 

alaraq himayəçisi olduğu ailəyə belə xətər yetirər. Gələn qonağın qapı ağzında oturması, 

dayanması ev yiyəsinə hörmətsizlik kimi dəyərləndirilir. İnama görə, qonağın evin 

astanasında, qapının önündə durması və ya oturması ev yiyəsinə bədbəxtlik gətirə bilər. 

Altay Türklərinə görə, qapı ağzında oturan uşaq böyüməyəcək, böyüklərin isə qarnı 

ağrıyacaq, yəni xəstələnəcəklər (Traditsionnoye mirovozzreniye 1988: 65). Qeyd etmək 
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lazımdır ki, bunlar əsl səbəbi açıqlamaq istəməyən, bəlkə də bilməyən böyüklərin bu və 

ya digər tabunun pozulmasının qarşısının alınması məqsədilə uydurduqları sözlərdir. Bu 

yerdə Azərbaycanda da tez-tez eşitdiyimiz ifadələr yada düşür: “Adam qapının ağzında 

oturmaz”, “qapının ağzında niyə durursan, içəri keç!”, “qapının ağzına qaynar su 

tökmək olmaz” və s. Gördüyümüz kimi, Sibir şamanlarına məxsus təsəvvürlər, inamlar 

dilimizdə bu gün də yaşayırlar. 

Xakas iblərində (evlərində) astanada “aba tös” deyilən qoruyucu olduğu 

düşünülür. Evin astanası, qapının ağzı iki dünyanı bir-birindən ayıran sakral yer kimi 

qəbul olunur. Evin içi bu dünya, çölü isə o dünya kimi təsəvvür olunduğundan əvvəllər 

Tıvalar ölmüş körpəni öqün sol tərəfində, qapının ağzına yaxın yerdə qoyun dərisinə 

bükər və tez də aparıb dəfn edərdilər. Körpənin evin astanasından, qapının ağzından 

götürülməsi onun bu dünya ilə bağlarının çox az olması, daha çox o dünyaya yaxın 

olması deməkdir (Traditsionnoye mirovozzreniye 1988: 65). Eynilə şamanizmdə 

olduğu kimi, bu gün İslamın yayıldığı ərazilərdə, o cümlədən də Azərbaycanda, Kuzey 

Kıbrısda, Türkiyədə, İraqda, İranda, Orta Asiya respublikalarında və b. dilək ağaclarına 

müxtəlif rəngli iplər, parça cırıqları, yaylıqlar və s. bağlayır, əşyalar asır, pirlərə gedir, 

hansısa bir daşdan, ocaqdan, ağacdan övlad diləyir, qurbanlar kəsirlər. 

Maraqlı burasıdır ki, al-əlvan iplər, parça cırıqları asmaq və onunla bağlı inamlar 

o qədər güclüdür ki, hətta İslam vəlilərinin türbələrinin yanında, müsəlman 

məzarlıqlarında belə onlara rast gəlmək olur (9). Qeyd etdik ki, “vergi” verildikdən 

sonra müalicə ilə məşğul olanların, “əməl”, cadu edənlərin, bəxt bağlayanların, 

açanların İslam dini ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bununla belə, övliyanın böyüklərinin 

türbələrində şamanlar, baksılar yarı İslam, yarı şamanizm qarışıq ayinlərini icra edirlər. 

Belələrindən birinə Qazaxıstanın Otırar rayonunda Xoca Əhməd Yasəvinin ustadı 

Arstan Babın (Babanın) türbəsi yanında rast gəlmişdik. Bu, baksı qadın Bifatma 

Dövlətqızı idi. Onun əlindəki ağacın üzərində şaman düngürlərinə xas bir çox heyvan, 

quş və həşəratların şəkli yonulmuşdur (10). Tez-tez peyğəmbərin, imamların, İslamın 

digər müqəddəslərinin adını çəkən, dodağının altında bəzi sözlər pıçıldayaraq salavat 

çevirən baksının dediyinə görə, o, bu fiqurları bir gecənin içində özü yonub düzəldir. 

Yaşlı qadından bu fiqurların ona necə göründüyünü soruşduqda isə, o özü də bu suala 

cavab verə bilmirdi. Bu yerdə qeyd etmək lazımdır ki, şaman atributları arasında 

“dayağ”ın (çomağın, əsanın) xüsusi yeri var. O, bütövlükdə canlı, yuxarı hissəsi baş 

kimi qəbul olunur. Əlbəttə, B.Dövlətqızının bunlardan xəbəri olmaya bilərdi. Ancaq 

ruhların gizli diktǝsi ilə düzəldilmiş bu çomaq qadının özünü müsəlman saymasına 

baxmayaraq şamanizmdən xəbər verirdi. Bununla belə, ali dinlərin qanunları yazılı nazil 

olduğundan əvvəlki ilə sonrakını seçmək o qədər də çətin deyil. Bunun üçün əvvəlkini 

yaxşı öyrənmək, sonrakını oxumaq lazımdır. 

Sovet hakimiyyətinin ilk illərindən şamanlar seçki hüququndan məhrum edildilər. 

Məsələn, Xakasiyada “kam paltarını yalnız 1928-ci ildə təhvil versə də, kamlıqla 

məşğul olmasa da, bu onun dini əqidəsindən imtina etməsini sübut etmir” deyərək kam 
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A. Arıştayevanı seçki hüququndan məhrum etmişdilər. 1930-cu ildə təkcə Xakasiyanın 

Asxıs rayonu üzrə dini əqidəsinə görə 52 nəfər seçki hüququndan məhrum edilmişdir. 

1925-ci ildə şamanlıq edən 27 yaşlı Mansar Çuqunekovun 3 nəfərlik ailəsinin 9 inəyi, 3 

atı, 40 yaşlı şaman Arkat Sunçuqaşevin 6 nəfərlik ailəsinin 3,6 ha torpağı, 15 inəyi, 4 

atı müsadirə edilmişdir (Tuqujekova 1998: 16, 23). 

Şamanlar xristianlığın yayıldığı yerlərdə keşişlərin, lamaizmin yayıldığı yerlərdə 

lamaların, İslam dininin yayıldığı yerlərdə molla və axundların da təqib və təzyiqlərinə 

məruz qalırdılar. Müqayisə üçün qeyd edək ki, Xoca Əhməd Yasəvinin türbəsini 

(kesenesini) ziyarətim zamanı onun həyətinin sağ tərəfindəki quyuya 2002-ci ildə o 

qədər al-əlvan ip, parça cırıqları bağlamışdılar ki, az qala quyunun çarxı görünmürdü. 

2004-cü ildəki səfərimiz zamanı din xadimlərinin İslamla əlaqəsi olmadığı üçün quyuya 

bağlanmış rəngbərəng əski parçalarını söküb atdıqlarını gördük (11,12).  

Bu səbəbdən də bir çox hallarda şamanlar yeni gələn dinlə pərdələnir, sözlərinə 

həmin dinə aid ünsürlər əlavə edir, müqəddəslərin adlarını çəkir və, beləliklə də, özlərini 

qoruyur, fəaliyyət göstərmək imkanı əldə edirlər. 1997-ci ilin sentyabrında 

Qarakalpakstanın Nukus (Nökis) şəhərində tanış olduğumuz Qırğızıstanın Oş 

şəhərindən olan Kırqızbay özünün şaman deyil, gözüaçıq olduğunu söyləyirdi. Bunun 

da əsas səbəbi uzun illər şaman kəlməsinin mənfi mənada işlədilməsi idi. İslam 

aləmində isə xam, kam, şaman kəlmələri tamamilə “yoxa” çıxdılar. Onların yerini 

dərviş, övliya, baba, dədə, ata kəlmələri tutdu. Bütün bu səbəblərdən də vergili 

insanların bir şaman kimi sayları günü-gündən azaldı. Ciddi təqib və təzyiqlərin 

nəticəsində hətta Sibirdə belə şamanların sayı hiss olunacaq dərəcədə azalmışdı. Əgər 

1936-cı ildə Tıvanın Dzun-Xemçik rayonunda 117, Kaa-Xemdə 16, Tandıda isə 2 xam 

(şaman) fəaliyyət göstərirdisə, bir il sonra Dzun-Xemçikdə 69, Kaa-Xemdə 3 xam 

qalmışdı. Tandıda isə şaman qalmamışdı (Tuqujekova 1998: 129). Tıvada əsas 

repressiya 1938-1941-ci illərdə həyata keçirilmişdir. Evindən şaman atributları (düngür, 

paltar, güzgü və s.) çıxan hər bir kəs bu və ya digər şəkildə repressiyaya məruz qalırdı. 

Bu səbəblərdən də onlar özlərini büruzə verməkdən çəkinirdilər. Belələrini “şaman 

xəstəliyi” zamanı ruhi, psixi xəstə adı ilə dəlixanalara yerləşdirirdilər. 

Altay, Teleut və Şorların şaman təsəvvürünə görə, kamın bədəninin təzələnməsi 

üçün ruhlar onu qazanda qaynadır, parçalayır, bir-bir sümüklərini gözdən keçirir, sonra 

da yenidən yığırlar (Traditsionnoye mirovozzreniye 1988: 141). Bir çox nağıllarda da 

qəhrəmanın qaynar qazana düşməsi, yeni şəkildə, daha gözəl və daha gənc olaraq oradan 

çıxması geniş yayılmışdır.  

Tölöngitlərdə elçilik zamanı oğlan tərəfin qız evinə gəlişi “ayıldar kirer tajuur”, 

yəni tajuurla (dəri su qabı) qonaq kimi gəlmək, ayıla (evə) girmək adlanır. İkinci gəliş 

“kadaktu tajuur”, yəni kadaklı, boğazına mavi ipək parça bağlanmış tajuurla gəlmək 

(inama görə, tajuurun boğazına bağlanmış lent bəyin kutunun və ya gələnlərin təmiz, 

pak niyyətlərinin rəmzi sayılır. Qaqauz elçisi də pak niyyətlə gəldiyini göstərmək 
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məqsədilə ocağa toxunur, yəni istənilən halda elçi niyyətinin təmizliyini nümayiş 

etdirməlidir. 

 Dağlıq Altayın Ulaqan rayonunun Karakudur kəndindəki elçilik mərasimlərində 

oxunan mahnıda deyilir ki, qızı istəyən biz (yəni gələnlər – G.Y.) deyil, bu tajuurdur 

(96: 163). Tajuurun oğlan kimi qələmə verilməsi, təqdim olunması tajuurun boğazına 

bağlanmış lentin də onun canı, kutu olması inamını təsdiqləyir. Üçüncü gəliş “kudanın 

tajuurı” (qudanın tajuuru) adlanır. Qız atası bu tajuura toxunmaqla qohumluğa hazır 

olduğunu bildirir, oradan fincana arağa süzür, arvadına və qohumlarına verir, bundan 

sonra hamı evin hörmətli qonaqlar üçün olan yerinə keçib otururlar.  

Ağ rəng Türklərdə təmiz, arı (“Aydan arı, sudan duru”), pak ruhların (“aru tös”) 

təmsilçisi, ağ yol, ağ üz, ağartı deməkdir. Süd Gölü bu xalqların miflərində əsas 

yerlərdən birini tutur. Başkortlarda kumıs qabı olan saba ilə bağlı sabantuy zamanı iki 

qohum olan ailə bir-birini yemək-içməyə dəvət edirdi. Gəlini ata evindən çıxararkən qız 

evlərindəki sabanı qucaqlayır, indiyədək süd içdiyinə, böyüdüyünə görə, ona təşəkkür 

edir və üstünə kiçicik bir hədiyyə taxırdı. Burada biz sabanı qızı böyüdən, ona süd verən, 

həyat verən yaşlı qohum, ana rolunda görürük (Traditsionnoye mirovozzreniye 1988: 

133).  

Əlbəttə ki, zaman dəyişdikcə, əhali oturaq həyat tərzinə keçdikcə, vaxtilə 

insanların həyatında çox böyük rolu olan kumıs (kımız) yerini başqa nəsnələrə verdikcə, 

sabanın yerini ana tutmağa başlayır. Ona süd verib boya-başa çatdırdığı üçün oğlan evi 

anaya minnətdarlıq əlaməti olaraq hədiyyə verir. 

Altay Türklərində toy evinin qurulması tayfanın və cəmiyyətin funksiyasına daxil 

idi. Ayrı-ayrı tayfadan olan üç nəfər bəyin dayısının, bacısı və ya qardaşı oğlunun 

iştirakı ilə ayılın qurulması prosesinə başlayırdılar. Ayılın çubuqlarının hərəsini bir 

qohum gətirir, yolda ailə qurmamış (yəni ayıl qurmamış, ayılı olmayan, evi olmayan, 

evlənməmiş - G.Y.) bakir oğlanlara qoşulurdular. Ayılın ortasında ocaq qalayaraq 

bacanın üzərinə tozağacı və şam ağacı budağı qoyduqdan sonra iş başa çatmış hesab 

olunurdu (Traditsionnoye mirovozzreniye 1988: 116). Həyat ağacının rəmzi olan 

budaqlar və ailə ocağı gələcək ailənin, ayılın xoşbəxtliyinə xidmət edəcəkdi. 

 İslamın öndə gedən qadınlarının və ya kişilərinin adlarının İslamla heç bir əlaqəsi 

olmayan ayinlərdə, mərasimlərdə işlədilməsi mistik İslamın yayıldığı bütün Türk 

xalqlarına aiddir. Məsələn, Omsk vilayətinin Bolşereçensk rayonunda Tar Tatarlarından 

olan bir “imtse” (ara həkimi) xəstəni müalicə edərkən ovcunun içini yüngülcə onun 

kürəyinə, sinəsinə toxundura-toxundura belə bir ovsun oxuyur: 

Əy yörək, kayt yörək, 

Ay kayttı, sintə kayt, 

Kön kayttı, sintə kayt, 

At paşıntay altın yörək, 
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Kuy kaşıntay, komoş yörək, 

 

Urnınq tap, urnınq tap! 

İmləməsəm – mınqa yazık, 

İm rulmasa, sinqa yazık, 

Mininq kulım tuqel 

Ğayşa, Fatımi analar kulı (Etnoqrafiya narodov 1978: 119-120).  

  

Ey ürək, qayıt ürək, 

Ay qayıtdı, sən də qayıt, 

Gün qayıtdı, sən də qayıt,  

At başıtək altın ürək, 

Qoyun başıtək gümüş ürək,  

Yerini tap, yerini tap!  

Sağaltmasam, mənə yazıq,  

Sağalmasan, sənə yazıq, 

Mənim əlim deyil  

Ayişə, Fatimə anaların əlidir. (sətri tərcümə – G.Y.) 

 

Bu ovsun Teleut kamının kutu qaytarması zamanı söylədiyi sözləri xatırladır: 

At bajınça altın kut,  

Koi bajınça kumuş kut (Etnoqrafiya narodov 1978: 119).  

 

At başınca altın kut (can), 

Qoyun başınca gümüş kut. (sətri tərcümə – G.Y.) 

 

Tatar ovsununda ürəyin qaytarılması istənilir. Ancaq ürək heç yerə getmir, 

bədəni insan ölərkən belə tərk etmir. İnsanın xəstəliyinə və ölümünə kutun, canın bədəni 

tərk etməsi və bir daha qayıtmaması səbəb olur. Beləliklə, burada “ürək” kəlməsi yerinə 

“kut” (Tatarca “kot”) deyilsə, mətnə xələl gəlməz, əksinə məntiqə uyğun olar. Ancaq 

İslamı qəbul etmiş Qərbi Sibir tatarlarının şamanizmdən qalma ovsun və alqışlarına 

sonradan imamların, peyğəmbərin və ya İslamın sayılan qadınlarından olan Ayişə və 

Fatimənin adlarını daxil etmələri təbiidir. Bunu biz “Dədə Qorqud Kitabı”nın 

“Müqəddimə”sində də görürük. 

  Qədim Türklərdə və, eləcə də sonuncu yüzilliklərdə öqlərdə, iblərdə, ayıllarda, 

üylərdə yaşayan Türklərin evlə, ailə üzvlərilə gələn qonaq arasında müəyyən, ciddi 

qanunları formalaşmışdı. Gələn qonaq statusuna, ailə tərəfindən sayılma, sevilmə 

dərəcəsinə uyğun olaraq harada oturacağını da bilirdi. Məsələn, gələn kişi qonaq heç 

vaxt evin qadınlara məxsus hissəsinə keçməzdi. Bunun uğursuzluq, bədbəxtlik 

gətirəcəyinə inandığından özü oradan uzaq olurdu. Tıvaların bəzi qruplarında ortadakı 
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ocağın qadınlara aid tərəfində evin qızı yemək bişirirdi. Buraya “toqan tal” deyirdilər. 

Qablar (“tavuur”) üçün qoyulan rəflərin (“tavuur tal”) yanında evin sahibəsi və qızları 

otururdu. Yatağın uc tərəfində ərzaq dolabının yanında (“xölin aptıra”) balaca uşaqlar 

əyləşirdilər. Yatağın ön tərəfində (“orna uul”) ev yiyəsi otururdu. Evin yuxarı başında 

(“zuun xomur”. Xakas və Altaylılarda “tör” - G.Y.) böyük sandıq (“aptara”) və 

burxanlar qoyulan masaya kənar adamların yaxınlaşması və toxunması qadağan idi. 

Xomuurdan azacıq aşağı tərəfdə, təbii ki, kişilərə aid hissədə ən hörmətli qonaq, ondan 

bir az aşağıda digər qonaqlar, qapıdan solda, asılqanın yanında “tsax” adlanan yerdə 

dilənçilər, xəstələr və yaşlı subaylar otururdular. Ailədəki yaşlıların yeri öqün 

girəcəyində heyvan dərilərinin saxlanıldığı yer idi. Demək olar ki, bütün evlərdə 

əşyaların düzümü eyni olduğu üçün cəmiyyət üzvləri bu yazılmamış qanunlara səhvsiz 

əməl edirdilər, uzaqdan gələnin nabələdliyi də o dəqiqə bilinirdi. Əşyalarla davranış 

qaydalarına görə, gələnin niyyəti də bəlli olurdu. Gələn qonaq tüfəngini öqün kənarına 

lüləsi gəldiyi yola tərəf qoymalı idi. Çox vaxt qonaq qamçı və bıçağını atını bağladığı 

yerdə buraxırdı. Öqə (evə) girərkən sağ tərəfdən daxil olan qonaq keçəni sol əli ilə 

aralamalı idi. Gələnin ailə tərəfindən doğma kimi qəbul olunması üçün süd 

məmulatlarının içilməsi, qəlyan və dəri su qabının (“köqeer”) dəyişdirilməsi böyük 

əhəmiyyət daşıyırdı. Qonaq öncə köqeerin ağzını açır, bir dizi üstündə duraraq onu öqün 

yiyəsinə təqdim edirdi. Öq yiyəsi ocağa azca su çiləyir, qonaq ora arçın budağı qoyurdu. 

Yeməkdən öncə ağızlarını ağartı, apaqaş, süd, çeqen və ya kumısla pak edir, sonra 

yeməyə başlayırdılar.  

 Qonaqpərvərlik adətlərindən biri də qəlyan dəyişdirmək idi. Öqdəki ocaqla qəlyanını 

yandırıb çəkən qonaq onun himayəsinə daxil olurdu. Qəlyanı buradaca çəkmək, 

gedərkən isə içini boşaltmaq lazım idi. Öqdən ailə ocağını, odunu aparmaq və bununla 

da ailənin xoşbəxtliyini götürmək anlamına gələn qəlyanın dolu qalması öq yiyələri 

tərəfindən yaxşı qarşılanmırdı. Bəzi tədqiqatçılar içəri girən qonağın burnunun ucuna 

ocaq qarası çəkilməsini qonağın ailə ocağının himayəsinə girməsi kimi yozurlar 

(Suxareva 1960: 158). Bizə görə, Qaqauzlarda elçinin ocağa toxunması, onu maşa ilə 

qarışdırmasındakı kimi, bu adət gələn qonağın yaman, şər ruhlardan təmizlənməsi 

məqsədilə edilirdi. Həm də nəzərə alaq ki, Cənubi Sibir Türkləri öqün içi ilə çölü 

arasında kəskin fərq görür, dışını başqa dünya ilə əlaqələndirir, bir çox yerlərdən 

gələrkən həmin an evə girmir, müəyyən tabulara, törələrə riayət edirdilər. Gələn 

qonağın haradan, nə məqsədlə gəldiyini həmin an bilmədiklərindən, hər ehtimala qarşı, 

onu ocağın qarası ilə paklayır, təmizləyirdilər.  

Şər qüvvələrdən qorunma ilə bağlı ayin və adətlərə toy mərasimlərində də rast 

gəlirik. Teleutlar toy qabağı qızın saçını açarkən qızlıq bəzək əşyaları olan “çaç put” 

deyilən üç yerə ayrılmış, ucundakı pulları və kauri balıqqulaqlarını çıxardır, toy günü 

bəyin ərə getməmiş qız qohumlarına verirdilər. Xakaslarda isə saçı hörən qızlara 

muncuq verirdilər. İnama görə, muncuqlar və kauri balıqqulağı Umay ilahəsinin 

rəmzidir. Qoca qarılar körpəni qorumaq məqsədilə muncuqları və balıqqulaqlarını sapa 
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düzərək Umay düzəldər, onu uşağın biləyinə taxır və ya beşiyindən asırdılar. Xakasların 

kam inamına görə, Umay qız uşaqlarının canından ibarət “suru” adlanan mərcan 

muncuqları və oğlanların canından ibarət oxları (“ux”) Umay-tasxıl dağının içərisində 

saxlayır (Traditsionnoye mirovozzreniye 1988: 174). Muncuğun, oxun və kauri 

balıqqulaqlarının toyun ayrılmaz atributu olması nəslin davam etdirilməsi arzusu ilə 

bağlıdır. 

Günümüzdə Azərbaycanda körpənin biləyinə muncuq düzülü ip bağlanması 

geniş yayılsa da, onun Umay ilahəsinin rəmzi olması və qədim Türklərin şamanist 

dünyagörüşləri ilə bağlılığı unudulmuşdur.  

 Əslində Türk xalqlarında cehiz aparılacaq və ya bəylə gəlinin ilk girəcəkləri və 

sonradan birgə ömür sürəcəkləri evə, otağa çox önəm verilir, hər bir şeyin öz anlamı 

olur, ciddi qadağalar qoyulurdu. Toy evinin yerinin xüsusi seçilməsi, ilk qurulan şeyin 

ocaq yerinin, sacayağının olması və onun üstünə qazanın qoyulması və s. 

belələrindəndir. Cənubi Sibir Türklərinin öqlərində, iblərində, ayıllarında ər-arvadın 

yatağı xüsusi pərdə ilə ayrılırdı. “Köjö” adlanan bu pərdə qalın, bütöv və ya ikiqat açıq 

rəngli parçadan da olurdu. Toy günü üçün hazırlanmış köjönün (“köjöqö”) bəylə gəlini 

qoruduğu düşünülürdü. Altay Kijilər ona qoruyucu əşya, talisman kimi də 

baxdıqlarından, bəzən onu bütün ömürləri boyu dəyişmir, hətta evdən bərəkətin, 

xoşbəxtliyin su ilə axıb getməməsi üçün yumurdular da. Ər və ya arvaddan birisi 

ölürdüsə, o zaman köjö iki yerə bölünür, bir hissəsini dəfn zamanı ölənin altına 

qoyurdular (Traditsionnoye mirovozzreniye 1988: 150). Yastıq (“dəstik”), mücrü 

(“aptra”), sandıq (“kayırcak”), döşək (“töjök”) də eyni ilə ailənin sağlamlığı və 

xoşbəxtliyi ilə bağlı inamlarla düzəldilirdi. “Bir yastığa baş qoymaq”, “bir yastıqda 

qocalsınlar” kimi alqış və ifadələrin dilimizdə olması Azərbaycanda da toy yastığına 

verilən önəmdən xəbər verir. “Yastığı yüngül olsun!” alqışı xəstənin tezliklə sağalması 

istəyinin ifadəsidir. “Yastığı yaman ağırdır” demək, xəstəliyin ağır olması, xəstənin 

vəziyyətinin ürəkaçan olmadığı anlamındadır. Adətən, Cənubi Sibirdə döşək ağ keçədən 

hazırlanırdı. İnama görə, onun hazırlanması zamanı yunun qeyri bərabər yayılması 

nigahın uğursuz olacağından xəbər verirdi. Kənar adamların döşəyə toxunması qadağan 

idi.  

Əlbəttə ki, toy üçün ilk hazırlanan ev olurdu. Ev qədim Türklərdə insanı başqa 

aləmdən ayıran və həm də qoruyan bir yerdir. Teleutlar yeni qurulmuş evin şərəfinə 

bayram təşkil edir və buna ev toyu (“üy toyu”) deyirdilər. Təyin olunmuş vaxtda hər 

kəs gəlir (qohum – qonşu), öncədən kam üy yiyəsi ilə bərabər üyün başına dolanır, arağa 

çiləyir, yaxşı, xeyirxah ruhları yedirirdi. Qonaqlar mütləq hədiyyə ilə (yumurta, arağa, 

pul və s.) gəlirdilər. Sonra hər kəs şənlənir, yemək-içmək başlayır, beləliklə də, yeni ev 

kollektivə daxil olurdu. Əgər üç il müddətində bu evdə ölən olmazdısa, sayalı ev 

sayılırdı (Traditsionnoye mirovozzreniye 1988: 167). Onu da qeyd edək ki, 

Azərbaycanda da təzə ev tikdirən, təzə evə köçən, yeni ev alan hər kəs bir neçə gün 

gələnləri qarşılamağa hazır olur. Qohum-əqraba “ev görməyə” getməyi, həm də əliboş 
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deyil, hədiyyə ilə getməyi özünə borc bilir. Gələnlər diqqətlə evi nəzərdən keçirir, hər 

bir yerə uyğun xeyir-dua verir, alqış söyləyirlər. Təzə “evi görməyə” getmək təzə gəlini 

görməyə getmək (görəlyə) kimi önəmli bir adətdir. Bu, təzə gəlini və təzə qurulan evi 

kollektivin, qohum-əqrabanın qəbul etməsi, özününkü sayması deməkdir. Çünki ta 

qədim zamanlardan Türklər özlərininki (doğma) ilə başqasınınkı, başqa dünyaya 

məxsus olanlar (yad) arasında ciddi fərq qoymuş, yalnız müəyyən ayin və adətlərdən 

sonra onları öz sıralarına qəbul etmişlər.  

Tölöngitlər toya bir il qalmış nəm yerə bir kötük qoyur, toya yaxın onun qalığını 

götürüb yeni qurulacaq evin özülünə qoyurdular, tikinti başa çatdıqdan sonra “koço” 

(arpa yarması ilə ətli şorba) bişirir, hamını qonaq edir və bu mərasimə də “çaal bayram 

kadar” (yeni ev bayramı) deyirdilər. Onquday Altaylıları bu mərasimə kiçik toy 

(“kiçinek toy”) və ya ayılın, toyu (“ayıldın toyu”), Üst-Kan Altaylıları isə “ayıl tuduştın 

köçözi” deyirdilər (Traditsionnoye mirovozzreniye 1988: 167).  

Alqış söyləmək, xeyir-dua vermək həm məsuliyyətli, həm də birbaşa ruhlarla 

bağlı bir ayindir. Hər ağız alqış söyləyə, xeyir-dua verə bilməz. “Ağzı dualı ağsaqqallar” 

ifadəsi də təsadüfi deyil. Süd ağ rəngdə olduğu üçün paklıq, təmizlik rəmzinə 

çevrilmişdir. Alqış öncəsi süd içmək ağzı paklamaq anlamı verir. Əlbəttə ki, hər 

bölgənin, bəzən də hər kəndin öz adəti olduğu məlumdur. Məsələn, gəlin birbaşa evə 

girməzdi, qapının ağzında qısa bir dayanma olurdu (Kniqa 1989: 32-34). Azərbaycanda 

da gəlin evə birbaşa girmir, qapı önünə qoyulmuş boşqabı sındırmaq üçün bir az 

ləngidilir.  

Tıvalarda da uşaqsız ailələrə susuz bulağa baxan kimi baxırlar. Evdən 

bədbəxtliyi uzaqlaşdırmaq məqsədilə övladı olmayan sonsuz qadınları öqə 

buraxmazdılar. İnama görə, onun gəldiyi evin bərəkəti çəkilə bilər, (Traditsionnoye 

mirovozzreniye 1988: 69). Tıvalarda da, digər Türklərdə olduğu kimi, süd və doğum 

eyni məna daşıyır. Tanrıdan övlad diləyən xam deyir: 

Süddən hazırlanan yeməyin üstünə 

Qoy körpənin kutu ensin. 

Kuray-kuray! Kuray-kuray! 

Beşiyi boz söyüddən düzəldilən körpələr, 

Ana südü ilə bəslənən körpələr, 

Yanağı yumru körpələr, qoy, kutunuz gəlsin! 

Kuray-kuray! Kuray-kuray!  

(Traditsionnoye mirovozzreniye 1988: 129-130) 

 

Südlə övlad, körpə kutu, can diləmə Saxa Türklərində də geniş yayılmışdır. 

Adətən, sonsuz qadın meşədəki müqəddəs ağacın yanına gedib deyirdi: “Gözümü sənə 

dikmişəm. Övlad istəyirəm, övladını mənə ver...”. Sonra qadın ağacın altına içində yağ 

qarışıq kumıs dolu çoron qoyur və oradaca yatır. Ağacdan çoronun içinə qurd düşür. 
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Qadın oyananda, bunun uşağın canı olduğuna sevinərək çorondakı kumısı qurdla qarışıq 

içir və uşağa qalacağına, əgər qurd ağdırsa, qız, yaşıldırsa, oğlan olacağına inanır.  

Xakaslarda sonsuz qadınların uşağa qalması üçün “ımay tartar” mərasimi 

keçirilirdi. Kam ibin (evin) kişilərə məxsus yerinə ağ keçə sərir, üstündə ağ inəyin südü 

dolu qırmızı fincan olan kiçik masa qoyurdu. Ağ inəkdən bu südü bakirə qız sağmalı 

idi. Kam ayini icra edəndən və uşağın kutunu “gətirdikdən” sonra süd dolu fincanı 

qadının başına qoyur, qadını üç dəfə Günəşin hərəkət istiqamətində “xuruq ımayın” 

ətrafına fırladırdı. “Xuruq ımay” kauri balıqqulaqları, ucunda tunc rəngli düymələr olan 

ipək iplər bağlanmış tozağacıdır. Kam düngürü qadının başı üzərində çevirərək üç dəfə 

vurur, sanki düngürdəki kutu fincanın içinə tökür, sonra kauri balıqqulağını və 

düymələri südün içinə batırır, alqış deyirdi. Qadın balıqqulağını ağzına alır və asta-asta 

südü içirdi. Kam fincanı tutur, qadın isə iki əli ilə qulaqlarını tıxayırdı ki, kut bətninə 

getsin (Traditsionnoye mirovozzreniye 1988: 131). Bununla ağ quş şəklində təsəvvür 

olunan körpənin kutunun qulaq deşiklərindən uçub getməsinin qarşısını almış olurdu. 

Eyni mərasimə (“ımay tartar”) Qazaxlar arasında da rast gəlirik. Baxıt Qafurun 

ssenarisi əsasında çəkilən “Göy-Tanrı vergisi” televiziya filmindən də görürük ki, 

burada da Umay tək uşaqların hamisi deyil, həm də onların canıdır. Baksı (şaman) 

Umay Tasxu dağına “girir”, oradan uşağın canını, kutunu götürür, dönərək içərisində 

süd olan qabı qadının başına qoyur, sonra düngürü çevirərək üç dəfə vurur, gətirdiyi 

canı südün içinə “tökür”, qadın da asta-asta o südü içirdi. Qazaxlar da Xakaslar kimi, 

bu yolla uşağın kutunun ana bətninə düşdüyünə və qadının hamilə qalacağına inanırdılar. 

Bu ayin həm də insanın başı ilə Göyün əlaqəsinə işarədir.  

Altay Türklərinin kam miflərində yuxarı və aşağı qatların arasında Kaqırqanın 

(Kaarqan) olduğu və onun Ülgen və Erlik arasında vasitəçilik etdiyi göstərilir. Xakaslar 

bu vasitəçinin də yerə kut gətirə biləcəyinə inandıqlarından övlad həsrətilə Göyə üz 

tutur, ondan bir kut, can diləyirdilər. İnama görə, kəndir müxtəlif, o cümlədən də yuxarı 

və aşağı dünyaları (“Məlik Məmməd”, “Ayı kulaklı çocuk” nağıllarında olduğu kimi - 

G.Y.) birləşdirə bildiyindən, tozağacına kəndir bağlayır, kutun Göydən bu kəndirlə 

enəcəyinə inanırdılar (Traditsionnoye mirovozzreniye 1988: 80).  

Dağlıq Altayın Ust-Kan rayonunda süd əmizdirən qadının uşağının ölməməsi, 

sağlam böyüməsi üçün üzük, sırğa, muncuq və s. kimi bəzək əşyaları taxması şərtdir 

(Traditsionnoye mirovozzreniye 1988: 174). 

Ailədə uşaq olmayanda, Tıva Türkləri bu gün də xama və ya lamaya müraciət 

edirlər. Xam xüsusi eerenlər – “çayan çalaması” hazırlayır. Bu eerenlər, xama görə, 

ailədə uşağın doğulmasına kömək edir. Bir çox hallarda “suğ daqıır” keçirirdilər. Bunun 

üçün qadını bulaq başına gətirir, ağaca “çayan çalamazı” bağlayır və dua edib ona uşaq 

verilməsini xahiş edirdilər. Bu cür “çayan çalamazı”, yəni müxtəlif rəngli iplər, parçalar 

bağlanmış dilək, adak ağacları, qeyd etdiyimiz kimi, müsəlman Türklər arasında da 
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geniş yayılmışdır. Bütün bunlar kömək etməyəndə, Türklər başqa bir uşağı oğulluğa və 

ya qızlığa götürürlər.  

Keçmişdə maldar icmalarda oğulluğa götürmə halları geniş yayılmışdır. 

Oğulluğa götürən övladsız, sonsuz birisi və ya özünün uşaqları olan şəxs oğulluğa yetim, 

yoxsul körpə və ya müəyyən yaşda uşaqlar, bəzən də, “Koroğlu” dastanında olduğu 

kimi, yetkin cavan da götürə bilirdi. Bunun üçün oğulluğa götürüləni (“azırandı kiji”) 

Tıva Türklərində ana döşünə çəkir, ona döşünün iyini qoxladır, sonra xadakla (ipək şərf) 

örtülü fincandan qoyun və ya inək südü içirirdi (Traditsionnoye mirovozzreniye 1988: 

133). 

Qədim Türk dastanlarında düşməninin anasının südündən dadan adam onunla 

doğmalaşırdı. “Manas” dastanındakı süd oğulluğuna görə, ananın yadelli batırı döşü ilə 

əmizdirməsi onun tayfa üzvü kimi qəbul olunması deməkdir. Tıvaların “Alday Buuçi” 

dastanında Xan Buuday öldürdüyü üç qardaşın anasının öz südündən hazırlayıb ona 

verdiyi iki sarı kökəni yedikdən sonra həmin oğlanlara “alışkı”, anaya isə oğul sayılır. 

Süd anası, süd qardaşı ifadələri də buradan yaranmışdır. Ananın südü yalnız oğulluğa 

götürməyə deyil, eyni zamanda düşmənçiliyin aradan qalxmasına da xidmət edirdi. 

Bununla belə, eyni qarından çıxan övladlara daha çox üstünlük verilir, onları “karındaş” 

adlandırardılar (Traditsionnoye mirovozzreniye 1988: 132, 143). Təsadüfi deyil ki, bu 

gün də Azərbaycanda geniş yayılan, Dədə Qorquddan qalma bir atalar sözü var: 

“Qaradan qaş olmaz, yaddan qardaş olmaz!” 

Ana südü həm də bir məlhəmdir, insana can verir, onu yenidən başqa sifətdə, 

daha gözəl, daha güclü doğurur. Başqasının oğluna çevrilmək də yenidən doğulmaq 

deməkdir. Oğulluğa, qızlığa götürmənin köynəkdən keçirmə şəkli də var. Bu barədə 

irəlidə danışacağıq. Müxtəlif səbəblərdən uşaq ölümü çox olduğunda xam çağırır, uşağı 

qazanın altına, üstünə isə eeren və xəmirdən hazırlanmış uşaq fiquru qoyurdular. Xam 

xamladıqdan sonra uşaq fiqurunun “qarnını yırtır” və onu uzaq bir yerdə basdırırdı. Belə 

hesab edirdilər ki, bununla ölümü uşaqdan uzaqlaşdırırlar. 

Əgər ailədə uşaq ölümü çox olurdusa, o zaman Saxa Türkləri uşağın 

oğurlanmasını “təşkil” edirdilər. Çılpaq körpəni tülkü və ya madyan dərisinə bükür, 

pəncərədən, bəzən də itin gedib-gəlməsi üçün xotondakı deşikdən, borudan keçirərək 

“oğruya” verirdilər. “Oğru” onu qazanın içində ev gözdən itənədək aparırdı. Ata-ana da 

uşağın yerinə kötük, kömür, küçük və ya hər hansı bir heyvan qoyurdu. İnama görə, can 

alan gəlir və uşağın əvəzinə ora qoyulan əşyanı və ya heyvanı aparır. Yalanlarının üstü 

açılmasın deyə, valideynlər uşağı adı ilə çağırmır, ona taxma adlar verirdilər. Çox vaxt 

uşağı “oğruya” çay sahilində verirdilər. “Oğru çayı keçərkən heç bir iz qalmadığından, 

belə körpələrin sağ qalacağına daha çox inanırdılar” (Traditsionnoye mirovozzreniye 

1988: 142). Əslində, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, çay axarı da Yeraltı dünyaya 

aiddir. Dilimizdə işlətdiyimiz “səni, görüm, çay aşağı axasan” ifadəsi də qarşısındakına 

ölüm arzulamaq mənasında işlədilir. İnama görə, uşağın çayı keçirilməsi şər qüvvələrə 
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bir ismarıcdır: bu uşaq artıq öldü, qoy, o daha sizin diqqətinizi çəkməsin.  

Teleutlar da çətin doğuş zamanı qadına qoyulan qadağaları pozmağa icazə verir 

və hətta buna məcbur da edirlər. Əski Türk adətinə görə, gəlin ərini, yaşlı qohumlarını 

adları ilə çağırmazdı. Çətin doğuş zamanı onu bu qohumların adlarını çəkməyə məcbur 

edir, üstünü kişi şalvarı ilə örtür, içəridəki əşyaları o tərəf, bu tərəfə ataraq hay-küy 

yaradır, kişilər tüfəngdən atəş açır, sobanın ağzını və bellərindəki kəmərlərini açırdılar. 

Doğan qadının tanalarını, üzüklərini çıxardır, buradakı qızların paltarlarının 

ətəklərindən on santimetrlik parça kəsir, yaşlı qohum qadın isə emegenderləri (ruhları) 

“yedizdirirdi” (Traditsionnoye mirovozzreniye 1988: 156). Əlbəttə ki, bu qədər hay-

küy, qarmaqarışıqlıq, yəni xaos tezliklə rahatlıq, dinclik və sakitliklə əvəz olunacaqdı, 

bir körpə dünyaya gələcəkdi.  

Teleutlardakı emegenlər çox-çox uzaqda, Şimali Qafqazın qərb dağətəyi 

bölgələrində, Dombay, Teberda, Arxız, Maxar kimi cənnət guşələrdə yaşayan Qaraçay 

Türklərinin nağıllarında şər qüvvəlǝr, insanlara əksər hallarda pislik edən çoxbaşlı 

məxluqlar kimi göstərilirler (“Bosxasan”, “Qara qartal”, “Axmad Açau-ulu” və b.) 

(Çyornıy oryol 1981). Aydındır ki, İslam dini yayıldıqdan sonra əvvəllər müsbət ruhlar, 

xeyirxah qüvvələr kimi tanınan bir çox emegenlərin də rolu onlara olan münasibət kimi 

dəyişdi.  

Altay Türklərində körpənin göbəyi düşəndən sonra göbəyi və doğuş yatağını 

döşək qarışıq dağa götürür və üstünə daş yığırdılar. Cənub-şərqi Tıvada da əvəçi üç gün 

sonra qadının üstündə doğduğu dərini körpənin üstündə yuyulduğu, yəni kirli suyunun 

töküldüyü dəri ilə birlikdə sonu, yəni cidanı meşəyə aparır və cavan ağacların altında 

gizlədirdi. Bu da qadının və körpənin gözə görünməz qüvvələr və başqa dünya ilə 

əlaqələrinin birdəfəlik kəsilməsi anlamına gəlir (Traditsionnoye mirovozzreniye 1988: 

157).  

 Cənubi Sibir Türkləri doğuşun yaxınlaşdığını hiss edən kimi qoyun ətinin 

suyundan “it yalı” (“iyt mün”) deyilən yemək hazırlayırdılar. Öncə ondan bir az itin 

qabına tökür, sonra doğan qadına verirdilər. Əgər doğuş asan olurdusa, qadın “iyt 

mün”dən gənc qızlara da verirdi ki, gələcəkdə onların da doğuşu, beləcə, asan keçsin. 

Əgər doğuş çətin olurdusa, o zaman qadın “iyt mün”dən heç kəsə vermirdi. Uşağın 

dünyaya necə gəlməsi ilə bağlı da inamlar vardı. Əgər körpə cidanın içində doğulurdusa, 

o zaman deyirdilər ki, “köynəkdə doğulub, törəyib” (“kiptan törəən”) və cidanı da 

göbəklə bərabər saxlayırdılar. Uşağın ilk köynəyini yarım ildən sonra geydirirdilər. 

Yalnız üç-beş yaşlarında onun paltarlarında böyüklərinkinə xas elementlər olurdu. Əgər 

ailədə oğlan uşaqları tez-tez ölürdüsə, o zaman yeni doğulan oğlanın qulağını deşib tana 

taxırdılar ki, şər qüvvələri ondan uzaqlaşdırsınlar.  

Cənubi Sibir Türklərində və elə Azərbaycanda da körpə otaqda tək qalırdısa və 

ya pis yuxu gördüyü düşünülürdüsə, yanına, ya da yastığının altına kəsici alətlər (bıçaq, 



40 | TÜRKBİLİM ARAŞTIRMALARI DİZİSİ - 3 

 
qayçı) qoyurdular ki, şər qüvvələr körpənin kutunu oğurlamasın. İnama görə, bu 

əşyalardan qorxan şər qüvvələr uşağa yaxın gəlmirlər. 

 Qaqauz Yerinin Volkaneşt rayonunun Tülüköyündə yaşayan “okuyucu” Tasma 

Lyənadan lentə aldığımız “nazar için okumak”da deyilir: 

Hadi Allaım, Panaciim, bojiciim,  

Yardım edesin bu insana imdat olsun 

Eer erkek nazarladıysa, aybı patlasın. 

Eer karı nazarladıysa, güüsü çatlasın. 

Qakteri, makteri, çıkolatı pat 

Altın yer pak olsun, gümüş yer pak olsun, 

Valyanın gözleri aydınnansın  

Valyanın nazarı, yer bir acıları 

Daalara, taşlara, 

   Uzaklara, Balkannara (13). 

 

“Nazar için” oxunan sözləri doqquz dəfə təkrar edən Lyəna bulü oxuduqca əlini 

yüngülcə “oxunanın”, yəni göz dəydiyi düşünülən şəxsin başına, alnına, sinəsinə 

toxundurur, ara bir ağzına yığılan köpüyü yerə tüpürür, əgər doğrudan da “oxunana” 

göz dəyibsə, tez-tez əsnəyirdi. “Oxuma” vaxtı oturan oxunan adam ayaqlarını və əllərini 

çarpazlamamalıdır. “Oxuyucu” bəd nəzəri yuxarıdan aşağıya “sıvayaraq” ayaqdan 

çıxarır. Oxuma bitən kimi oxunan şəxs yerini dəyişməlidir ki, canından çıxarılan şər 

qüvvə yenidən onun bədəninə hopmasın. Oxuyucu Tasma Lyənanın dediyinə görə, 

kimin “ayozu” (o, bunu deyərkən, barmağı ilə iki qaşının arasından azca yuxarını 

göstərir - G. Y.) zəifdirsə, ona tez göz dəyir. Belə adamlar, adətən, baş ağrılarından 

əziyyət çəkirlər. Kimin “ayozu” möhkəmdirsə, ona gec göz dəyir və ya heç dəymir. 

Qaqauz dilində “ayoz” mələk, müqəddəs, “ayozlu yer” isə “müqəddəs yer” deməkdir. 

Bunu xristianlıq və şamanizm qarışığı kimi diqqətə alsaq, məlum olur ki, hər bir şəxsin 

qoruyucu, hami ruhu, mələyi (xritianlıqda “anqel”) var. Ancaq bu ruhlar, mələklər də 

müxtəlif gücə malikdirlər. Onların güclərinin azlığı və ya çoxluğu qoruduqları adamın 

nəzərə və digər kənar zərərverici amillərə müqavimət dərəcəsini müəyyənləşdirir.  

Y. V. Çəmənzəminli “çillə kəsilərkən” oxunan sözləri (“Həzrət Süleyman eşqinə, 

cin qızı Mərcan hökmünə, bəni-adəmdən, bəni-heyvandan, cindən, şəyatindən, axar 

sudan, köklü ağacdan, dibli qayadan, yeddi yolun ayrıcından – hər kəsin çilləsinə 

düşmüsənsə, çilləni kəsdim” (qeyd edək ki, bu sözlər eynilə B. Abdullanın “Göyər, 

səmənim, göyər” toplusunda da yer alır – G. Y. (Əliyev 1991: 46)) əsas götürərək yanlış 

olaraq çillənin “Arilərə qarşı gələ bilən bəlaları dəf etmək üçün qurulmuş bir ayin” 

olduğunu, bəlanın isə Samilərdən gəldiyini vurğulayır (Cəmşidov 1995: 87 - 88). 

 Maraqlıdır ki, Y. V. Çəmənzəminli axır ki, hər şeyin zərdüştiliklə bağlı 

olmadığını anlayır. Yuxarıdakı sözləri analiz etməyə cəhd göstərən tədqiqatçı çaşıb 
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qalır: “Burada anlaşılmaz bir nöqtə var ki, o da axar su, köklü ağac, dibli qaya və 

yolayrıcının işə qarışdırılmasıdır”, yəni niyə onlar “cinlər və şəyatinlər cərgəsinə 

qoşulmuşdur”. Y. V. Çəmənzəminli bu adətin özü də bilmədiyi “bir çox təsirlərə düşüb 

pozulduğunu göstərir” (Cəmşidov 1995: 88). 

Əslində Y. V. Çəmənzəminlinin axar suyun, köklü ağacın, dibli qayanın, 

yolayrıcının şər qüvvələrin sırasında olmasına çaşmasının əsas səbəbi onun Türklərdən, 

Türk mifologiyasından, ən əsası isə Türk şamanizmindən uzaq olmasıdır. Əgər bütün 

bunlarla maraqlansaydı, görərdi ki, su (çay) axarı, ağacın kökləri, qayanın (dağın ətəyi) 

dibi, yolayrıcı (gedər-gəlməz) şamanizmdə Erlikin (İrlikin, Yerlikin) yeraltı qaranlıq 

dünyasına aiddir. Dilimizdəki “səni görüm çay aşağı axıdım” qarğışı da qarşı tərəfə 

ölüm arzulamaq, yəni onun Erlikin dünyasına getməsini istəməkdir. Axır çərşənbədə 

səhər tezdən axar suyun üzərindən tullanmaq da şər qüvvələri çaşdırmaq, aldatmaq 

məqsədi güdür, yəni bu adam artıq yoxdur. Onunla işiniz olmasın! Unudun! 

Şamanizmdə ağacın zirvəsi Göyün, gövdəsi orta qat olan dünyamızın, kökləri 

isə Erlikin yeraltı aləminin rəmzi olduğunu demişdik. Dağın, qayanın zirvəsi Göyü, dibi, 

ətəyi isə yeraltı qaranlıq dünyanı əks etdirir. 

Yolayrıcı nağıllarımızda da olduğu kimi, əsasən gedər-gəlməzlə, yəni şər 

qüvvələrin yerləşdiyi Erlikin qaranlıq yeraltı dünyası ilə bağlıdır.  

Beləliklə, Y. V. Çəmənzəminli hər nə qədər adət-ənənələrimizi, inamlarımızı, 

mərasimlərimizi kimlərəsə bağlamaq, Türklüyümüzü inkar etməyə çalışsa da, onların 

hər birinin altından Türklük vulkan kimi püskürərək üzə çıxır…  

Əslində qədim şamanist dünyagörüşünə görə, Türklərdə də qadınla kişi başqa-

başqa dünyalara, kişi üst qata, qadın isə alt qata aid edilirdi. Evdə də hər şey onların 

ayrı-ayrı dünyalara məxsus olduqlarına işarə edir, bununla bağlı bir çox qadağalar 

qoyulurdu. Məsələn, qadının evin kişiyə aid hissəsində oturması, onun əmək alətlərinə 

toxunması, atına minməsi, yerdəki yəhər-yüyəninin və s. şeylərinin üstündən keçməsi 

onları murdarlaması demək idi. Kişi də qadına aid səmtə keçməməli, qab-qacağa əl 

vurmamalı, atına qadın minibsə, onu təmizləmək, paklamaq məqsədilə tüstüyə verməli 

idi. Çünki qadın hansı kişinin yəhərində oturarsa, o adamın öləcəyinə inanırdılar. Bütün 

bu qadağalar qadının aşağı hissəsinin murdar sayılmasından irəli gəlirdi. Bu qadağalar 

qadın və ya kişi xəstə olarkən və s. pozulurdu. İnama görə, qadının aşağı hissəsinə aid 

olan corabı, tumanı, ətəyi, ayaqqabısı və s. daha öldürücü gücə malikdir. Onların 

vasitəsilə şamanın gücünü belə zəiflətmək olurdu. Rəvayətə görə, Altayda Oyrotların 

hakimiyyəti dövrü Monqollar Toolok kamı (şamanı) heç cür öldürə bilmirmişlər: 

kəsilən başın yerində yeni baş bitirmiş. Bu vaxt bir qadın deyir ki, kamın başını 

bədənindən ayırmaq istəyirsinizsə, başına çirkli qadın tumanı taxın. Monqol əsgərləri 

sevincək tez həmin qadını öldürür, tumanını çıxarıb kamın başına keçirir, sonra da başı 

bədəndən ayırıb gedirlər (Traditsionnoye mirovozzreniye 1988: 149). 
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Cənubi Sibir Türkləri uşağın beşiyinə (“mejik”) xüsusi diqqət yetirir, onu kənar 

gözdən, sonsuz qadınlardan və s. qoruyurdular. Altay Türkləri “aqaş mejik” 

adlandırdıqları, insanı bu dünyaya gələndə də, o dünyaya gedəndə də qoynuna alan ağac 

beşikdən istifadə edirdilər. Yəni körpənin yüyrüyü də, ölünün tabutu da “mejik” 

adlanırdı. Altay Kiji, Teleut və Tölöngitlər beşiyə “kabay” da deyirlər. Altaylıların 

şimal şivəsində isə tabuta “karçık” və ya “karçak” deyirlər. Azərbaycan Türkcəsindəki 

“mərhumun son beşiyə yola salınması”, ailədə axırıncı uşağa “son beşik” deyilməsi 

bizdə də beşiyə müxtəlif mənalarda yanaşılmadan xəbər verir.  

Əgər bir beşikdə böyüyən uşaqlar sağlam olurdularsa, bu beşik haqqında Altay 

Kijilər, Teleut və Tölöngitlər deyirdilər: “Tabış duk kabay”, yəni “bu beşik haqqında 

söz-söhbət olmayıb”. Onu “baylu kabay”, yəni müqəddəs, uğurlu beşik sayırdılar. Bir 

ailədə uşaq ölümü çox olurdusa, uşağı “baylu kabaya” qoyurdular (Traditsionnoye 

mirovozzreniye 1988: 161). 

Çox önəm verdiklərindən digər Türk soyları (Özbəklər, Qazaxlar, Noğaylar, 

Qarakalpaklar və b.) da beşiyi xüsusi diqqət və zövqlə düzəldir, əl işləri ilə bəzəyir, 

müxtəlif qoruyucu vasitələrdən istifadə edirlər.  

Tıvalar uşağı şər vaxtı yaman ruhlardan qorumaq məqsədilə bir öqdən başqa 

öqə və ya hətta gündüzlər belə adam ölən yerdən uşaqla keçərkən uşağın üzünə qazan 

qarası çəkirdilər. Bu yerdə anam Bayramova Nahidə Mahmud qızının haqqımda 

danışdığı bir əhvalat yadıma düşür. Qazax rayonunun Canallı kəndində məni toya 

aparan gənc anama yaşlı bir qadın yanaşır və belə uşağı bu qədər adamın içinə 

çıxardığına görə ona acıqlanır, sonra da barmağını qazanın qarasına sürtərək üzümə 

çəkir. Qazaxıstanın Türkistan şəhərindəki Xoca Əhməd Yasəvi adına Türk-Qazax 

Universitetində 2002-ci ilin oktyabr ayında mühazirə oxuduğum vaxt üçüncü kursda 

oxuyan tələbələrimdən biri, Altay kijilərin nümayəndəsi Karana Torlomoyeva anasının 

doğum evindən təzəcə gətirilən bacısı qızının burnunun ucuna ocaq qarası çəkdiyini 

söyləmişdi. 

 Adlar uşağın doğulduğu şəraitə, mühitə, valideynlərinə, onun əsas əlamətlərinə 

və s. görə qoyulurdu. Bir çox Türk dastanlarında həmin adam həddi-buluğa çatan vaxt 

əlində əsa olan qoca peyda olur və igidə ad verir. 

Altay Türkləri ən güclü kamlarını “oxlu kam” (“uktu kam”) adlandırırlar. Bu 

da həmin kamın soylu kam olduğundan xəbər verirdi. “Ok”, “uk” kəlməsi həm də tayfa, 

soy anlamını verir (Traditsionnoye mirovozzreniye 1988: 135).  

Tıva Türkləri on beş yaşına qədər qızlara kişi şalvarı geyindirirdilər. Onların 

saç düzümləri də kişilərinki kimi, yəni əmgək, alın hissəsi qırxılı, arxada isə hörük 

olurdu. Buna “kejeqe” deyirdilər. Cənubda yaşayan Altaylılar on iki yaşına kimi qızların 

başının ön hissəsini qırxır, alnında tel (“çürmeş”) saxlayırdılar. Arxa tərəfdə ucu qızılı 

iplər və kauri balıqqulaqları ilə bəzədilmiş tək saylı hörük gəzdirirdilər (Traditsionnoye 
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mirovozzreniye 1988: 172). Bu da ən azından o demək idi ki, Tıvalarda qızlar on beş, 

Altaylılarda isə on iki yaşına qədər ərə verilmirdi. 

Azərbaycanda, tədqiqat obyektimiz olan digər Türk xalqlarından fərqli olaraq, 

uşağın bir yaşında ilk dəfə saçı qırxılır. Əvvəllər bəzən on-on iki yaşına qədər qızların 

da başını qırxırdılar. Bunu saçın qalın, sıx çıxması üçün etdikləri söylənilirdi.  

Şamanizmin izləri, ruhlara inam həyatın bütün sahələrində olduğu kimi, yas 

mərasimlərində də özünü göstərir.  

Tıvalarda ailə üzvlərindən biri ölürdüsə, onu öqün divarında deşik açaraq oradan 

çıxarırdılar, sonra da o deşiyi qapayırdılar. Bununla onlar gedənin bir daha geri 

qayıtmamasını istədiklərini bildirirdilər. Əgər ölən qonaq idisə, onu qapıdan çıxarırdılar. 

Çünki bu ailənin üzvü olmayan qonağın bura dönməsi mümkün deyildi. “Gedən yolun 

olsun, gələr yolun olmasın” Tıva qarğışı da birisinin ölməsini, yəni “gedər, gəlməz”ə 

getməsini arzulamaqdan irəli gəlir (Traditsionnoye mirovozzreniye 1988: 70, 72).  

Cənubi Sibir Türklərinə görə, dəfn mərasimi zamanı şər qüvvələr daha da 

fəallaşır, yeni qurbanlar “gözaltı” edirlər. Onlara bu bəhanəni verməmək üçün 

Tölöngitlər evdə həyatın qaynar olmasını, yemək-içməyin bolluğunu, ocağın yanmasını 

təmin etməli olduqlarından hamı yeyir, içir, söhbət edirdi. Məzarlıqdan dönərkən yolu 

çarpaz budaqlarla kəsirdilər. Şorlar isə izlərini dolaşdırır, qarışdırırdılar ki, şər qüvvələr 

bu izlə onların evlərinə gəlməsinlər. Teleutlar mərhumun yeddisi günü deyirlər: 

Önündə yolun olsun,  

Geriyə yolun olmasın! 

Ətrafa boylanma,  

Arxana nəfəs vermə. 

Qapıya geri dönmə, 

Evinə gəlmə (Traditsionnoye mirovozzreniye 1988: 72-73). 

 

Yuxarıda Tıvalarda qeyd elədiyimiz ölünün divardan çıxarılması, deşiyin 

qapanması, “gedən yolun olsun, gələn yolun olmasın!” deyimi də ölünün ruhunun geri 

gəlməməsi istəyilə bağlıdır.  

Tölöngitlər dəfn zamanı mərhumun paltarının düymələrini, boğazını kəsir, 

kəmərini tərs bağlayır, boğazlı çəkmələrinin ucunu bıçaqla qaşıyır və yanına iti, kəsici 

alətlər (iynə, balta, bıçaq, qayçı) qoymurdular. Əgər bu alətlərin o dünyada lazım 

olacağını düşünərək hansınısa qoysalar da, onları sındıraraq yararsız hala salaraq 

qoyurdular. Bütün bu əşyaların bu dünyada istifadəyə yararsız hala salınması adəti də 

ölənin qayıtmaması istəyindən doğur.  

XIX əsrin sonlarına qədər Beltirlərin məzara sınıq qablar, yəhər, kəsilmiş üzəngi, 

deşik qazan və digər əşyalar qoyması da yuxarıda qeyd etdiyimiz inamın, istəyin 
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ifadəsidir. 

Baçat Teleutlarında mərhumun dul qalmış arvadı saçını açıb sinəsinə tökür, bəzək 

əşyalarını çıxarır, paltarı astarına geyir, üzü divara tərəf otururdu. Qadın yeddi gün 

qohum dul qadınlardan birinin nəzarəti altında olur, heç bir iş görmürdü. 40 gün beləcə 

gəzən qadın yarım il, bəzən də yeni evliliyə qədər yaxalıqsız paltarda gəzir, saçını 

hörərək hər iki tərəfdən başının ətrafına dolayır, alnında uclarını düyünləyirdi. Ölən 

qadının da saçlarını bu cür yığırdılar. 

Yaşlı Xakas qadınları da saçını açıb tökür, paltarı astarına geyinir, bəzən qırx gün 

beləcə gəzir, qara kəmər bağlayırdılar (Traditsionnoye mirovozzreniye 1988: 154-155).  

Qədim Türk inancına görə, igid ölərkən onun atının quyruğunu kəsirdilər. “Dədə 

Qorqud Kitabı”nda yaralı Beyrək deyir: 

...Yigitlərim, yerinizdən uru durun, 

Ağ-boz atımın quyruğunu kəsin! (Nemanzadə 1992: 62). 

 

Birisinin atının yalını, quyruğunu kəsmək ona ölüm arzulamaq, düşmənçilik 

hissini açıqca bəyan etmək, ona meydan oxumaq, sataşmaq deməkdir. “Dəli Kür” 

romanında Cahandar ağanın atı Qəmərin də yalını, quyruğunu kəsirlər. Bunu görən 

Cahandar ağanın “bədənini üşütmə götürdü. Bir xeyhli gözlərinə inanmadı. Sərxoş kimi 

iki, üç dəfə atın dövrəsinə fərlandı, əlini bir də atın yalına çəkdi. Cod və bir-bir tüklər 

onun ovcunu daladı. 

Hər şey aydın idi. Atın yalını, quyruğunu qırxmışdılar. Ona bir daha sataşmışdılar, 

onu təhqir etmişdilər”. 

 

 Qədimdə Türklər də ölünün arxasınca ağlayaraq yas tuturdular. Bu törənə yuğ 

deyilirdi. Yuğ zamanı saqular söylənirdi. Saqular günümüzün ağılarıdır. Bu saqularda 

ölənin igidliyi, yaxşılıqları və xalqına, ailəsinə faydası dilə gətirilirdi. Bu barədə Ə. 

Haqverdiyev yazırdı: “...Azərbaycanda ölən qəhrəmanlar üçün ağlamaq bir adət 

olmuşdur. Həmin gün camaat bir yerə toplaşardı. Bu toplaşmaya “yuğ” deyirdilər 

(yuğlama – ağlamaq sözündəndir). Toplananlar üçün qonaqlıq düzələrdi, xüsusi dəvət 

olunmuş “yuğçular” isə ikisimli qopuz çalıb... əvvəlcə mərhum qəhrəmanın igidliyindən 

danışıb, onu tərifləyirdi. Sonra isə qəmli havaya keçib şanlı qəhrəman üçün ağı deyərdi”. 

Maraqlıdır ki, Cənubi Sibirdə qırxıncı və ya Tıvalarda qırx doqquzuncu gün gecə 

heç kəs yatmır. Hamı ruhun geri dönməsini gözləyir. Bu qırx və ya qırx doqquz gün 

ərzində ölənin ruhu sağlığında olduğu yerləri dolaşır, səhərə yaxın geri dönür. Sonra 

ruhun Ulu Tanrının dərgahına yola salınma mərasimi keçirilir. 

 Akköl Şorlarında qırxıncı gün kamın iştirakı ilə “üzütü gömmək” və ya “kutun 

köçü” mərasimi üçün kənddən qərb tərəfdə ocaq qalayır, kam “ruhu” yola salıb 

döndükdən sonra, ocaq sönməyə yaxın hər kəs evinə dağılışırdı. Şorların “Bacısı Kan 
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Arqo olan Kan Merqen” dastanında Kan Merqen deyir: “Yüz illərlə nəsildən-nəslə 

davam edən düşmənçiliyə görə, mən Kümüş Kanı məhv etdim və indi onun ağ malını 

qovub aparıram. Kümüş Kanın ocağını sındırdım, kül dənizini ətrafa dağıtdım... Ocağını 

dağıtdım, qazanını ağzı üstə çevirdim”. Çevrilmiş qazanın ölümlə bağlılığı Tofaların da 

ağız ədəbiyyatında özünə geniş yer etmişdir (Traditsionnoye mirovozzreniye 1988: 144-

145). Qazanın ağzı üstə çevrilməsi yalnız Xakaslarda “ımayı üstələmə” (“ımay 

çabırarqa”) mərasimi zamanı müsbət məna daşıyır. Qalan hallarda bütün Türk 

boylarında bədbəxtlik və ölüm müjdəçisi kimi bilinir. 

Şorlara görə, üzüt adlandırılan ruh, can uzun müddət bu dünyanı tərk etmək 

istəmir. Kamın əsas işi onu yola gətirmək, düşdüyü durumu ona anlatmaq və gedər-

gəlməzə yola salmaqdır. İ. D. Xlopina kamla üzütün söhbətini belə verir: 

 Şaçiq berdin am iji boldım.  

 Sen ol araqadan nörek işasın artık. 

 Ezır barazın. 

 Men karandşimnın, arağazın işarım. 

 Aymak kijizı kelçere,  

 Adey urçarı,  

 Ulu kam keltır. 

 Bistın alqan kiji, 

 Bistı alpararqa eqinoş, 

 Bis bo kuttü suqor gerek. 

 Çebel kam geldir,  

 Saqa suqanma? 

 Orın altana suqor kerek, 

 Bistın kijide alpardı. 

 Oy kam kara türünno 

 Kara taşka tay. 

 Baze teze tür tutpa (Etnoqrafiya narodov 1978: 76-77). 

  

Sətri tərcümə: 

 Sən damcılatdın, mən içdim. 

 Sən o araqadan artıq içirsən 

 Sərxoş olacan. 

 Mən qardaşımın araqasını içirəm. 

 Yad adam gəlir, 

 İt hürür, 

 Ulu kam gəldi.  

 Bizdən adam aldı, 

 Bizdən aparmaq istəyir,  

 Biz bu kutu gizləyək gərək.  
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 Çəpəl kam gəldi, 

 Səni gizləyəkmi? 

 Daxılın altına gizləyək gərək, 

 Bizdən adam apardı. 

 Oy, kam qara türlü (düngürlü – G.Y.) 

 Qara daşa get. 

 Bir də tür (düngür – G.Y.) tutma. 

  

 Başqa bir mətndə deyilir: 

 Mərhum: - Mən istəmədən öldüm, öldüm, eləcə də qaldım. 

 Kam: - Özün istəmədən öldün. 

 Mərhum: - Ömrüm, gödək ömrüm. 

 Kam: - O (Tanrı – G.Y.) onu elə (yəni gödək - G.Y.) yaratmışdı, ona görə də 

öldün. 

 Mərhum: - Ömrümün, ömrün qara illəri, işıqlı gündən ayrıldım, ölülərin yerinə 

gedirəm. Heyf ki, işıq qaldı, mən öldüm, qalanlar rahat yaşasın (Etnoqrafiya narodov 

1978: 77). 

 Əslində bu mətn qarışıq idi. Hər iki tərəfi kam təmsil edir. Hər iki tərəfin sözləri 

kamın ağzından qarışıq şəkildə çıxmış və, eləcə də, yazıya alınmışdır. Biz bu qarışıqlığı 

bir dialoq şəklinə saldıq və hüzn, kədər dolu bir söhbət alındı. Gördüyümüz kimi, Şorlar 

da Tıva Türkləri kimi, ölünün üzütünü yola salmaq üçün kam dəvət edir, o da üzütü dilə 

tutaraq varacağı yerə getməsinə yardım edir. 

Əvvəllər Şorlar da ölüləri basdırmırdılar. Onlar, adətən, ağacın gövdəsinin içini 

oyur, böyükləri köhnə paltarda kətana bükərək uclarını tikir və oyuğa qoyurdular. Üstü 

açıq bu tabuta mərhumun əşyalarını (torba qarışıq tütününü, qəlyanını, xizəyini və s.) 

yığır, tabutu da yerə yığılmış quru çır-çırpının üstünə qoyur, üstünü də budaq, şax-

şüvəllə örtürdülər. Onlar uşaqları da eynilə içi yonulmuş balaca ağac gövdəsinə qoyur 

və ağacdan asırdılar. 

“Bioloji ölümdən sonra ayılmaya xalq arasında xortlama deyirlər. Sətəlcəm və 

digər xəstəliklər zamanı xəstənin nəfəsi kəsilir, ürək döyüntüləri dayanır, bədəni 

soyuyur. Belə vəziyyətdə ətrafdakılar hesab edirlər ki, xəstə keçinib, yəni ölüb. Onu 

dəfn edirlər. Bəzi hallarda belə “ölülər”in burunlarından qan açılır və onlar dirilirlər. Bir 

sıra hallarda isə bu proses qəbirdə baş verir, fiziki və iradə möhkəmliyi olan şəxslər 

qəbri dağıdıb çıxırlar. Belə vəziyyətə xalq arasında, qeyd etdiyimiz kimi, ölünün 

xortlaması deyilir. 

Qax rayonu sakini Qəni Məmmədov 1947-ci ildə dəfn olunduqdan bir neçə gün 

sonra gecə vaxtı evlərinə qayıtmış, bundan sonra iyirmi il yaşamış, rayon mərkəzində 

çayçılıq etmişdir. Bu barədə məlumat verən S.Əfəndiyev və A.Rəcəbov daha sonra 
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əvvəllər Azərbaycanda belə hallara insanların münasibətindən bəhs edərək yazırlar: 

“Keçmişdə insanın öldükdən sonra dirilməsinə Allah-taalanın qədər-qismətinə 

üsyankarlıq kimi baxmışlar, xortlamış adamları daşqalaq edib təzədən öldürmüşlər” 

(Əfəndiyev 1992: 91-92).  

Qazax rayonunun Kosalar kəndində Möylə adında bir kişi vardı. Biz uşaq olanda, 

deyirdilər ki, Möylə kişinin təzə dişləri çıxır. O da bir neçə dəfə məzarlığa aparılarkən 

yarı yolda durub tabutda oturmuşdur. Elə olmuşdu ki, “Möylə kişi ölüb” deyəndə, heç 

kəs inanmırdı.  

 Yuxarıda Azərbaycanda bu gün də şər vaxtı ilə bağlı bir sıra qadağaların (şər 

vaxtı pis söz söyləməzlər, qarğış etməzlər, yatmazlar, uşağın adını hündürdən 

çağırmazlar, evdən od, çıraq, çörək, pul verməzlər, qapının astanasına, önünə qaynar su 

tökməzlər) olduğunu yazmışdıq. Şaman inamına görə, şər qarışan vaxt şər, yeraltı 

qüvvələr fəallaşır, deyilən hər bir söz, edilən hər bir qarğış yerinə yetirilir. Şər qüvvələr 

(Altay Türklərində evin, ailənin hamisi) öz balaları ilə qapının önündə durub tabuların 

pozulmasını gözləyir və fürsəti əldən vermirlər. Qapı önünə tökülən qaynar su balalarını 

yandırdığından ruhlar daha da azğınlaşa, ailə üzvlərinə xətər yetirə bilərlər...  

 Günümüzdə İslam dünyasının əksər bölgələrində təbii fəlakətlərin – quraqlığın, 

selin, leysanın, Günəş və Ay tutulmalarının qarşısının alınmasına və qabaqcadan 

öyrənilməsinə cəhd var. Bulud dağıdan toplardan istifadə olunması, sinoptiklərin 

proqnozları buna sübutdur. Şamanizmin geniş yayıldığı bölgələrdə təbiətə təsir 

mərasimlərinə şamanlar başçılıq edirlər. Xristian və İslam dünyasında bu törənə keşişlər 

və mollalar rəhbərlik edir, müqəddəslərdən öz xalqı, camaatı üçün yağış, bol Günəş, bol 

məhsul və s. diləyirlər.  

 Bütün bu inamları nəzərdən keçirdikdən sonra bir daha görürük ki, artıq uzun 

əsrlər İslam dininin Azərbaycan ərazisində yayılmasına baxmayaraq bu gün xalq “təmiz 

İslamdan” çox, “mistik İslama” üstünlük verir, yəni əski din olan şamanizmlə İslamı 

qarışdıraraq özləri üçün qane olduqları bir “din” yaradırlar. Bir çox hallarda din 

xadimləri xalqın iradəsinə tabe olmaq məcburiyyətində qalır, müxtəlif mərasimlərdə 

(yağışın, Günəşin çağırılması, “Kitab”la fala baxma və s.) xalqla birlikdə olur, bu yolla 

öz nüfuzlarını qorumağa, xalqın inamını, etibarını qazanmağa çalışırlar. Nəticədə 

mollanın, axundun iştirakçısı olduğu, söz söylədiyi hər bir mərasim, ayin İslam dininə 

bağlanılır. Beləcə, əski din olan şamanizm xalq arasında İslam pərdəsi altında yaşayır. 

Şamanizmdə təbiət kultunun geniş əksi insanla təbiət arasında qarşılıqlı hörmət 

hissinin mövcudluğuna inamla bağlıdır. İnsan dağın yiyəsinin, suyun yiyəsinin, meşənin 

yiyəsinin və s. olduğuna inanır, çaydan balıq tutarkən su yiyəsinə, meşədən ağac 

kəsərkən meşə yiyəsinə, istisinə isinərkən ocaq yiyəsinə təşəkkür etməyi unutmur, 

zaman-zaman ayinlər icra edir, alqışlar söyləyir, acgözlük edərsə, bu yiyələri 

qəzəbləndirəcəyindən qorxur, çəkinirdi. O, heç vaxt təbiətin ona “borclu” olduğunu 
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düşünmür, daim təbiətə minnətdar olduğunu vurğulamağa çalışırdı. Bu, Amerika 

Hinduları arasında da belə olmuşdur, Azərbaycanda da bunun izlərinə rast gəlmək 

mümkündür. Məsələn, yaz vaxtı, quşlar, heyvanlar bala verən zaman, eləcə də, cütləşən 

vaxt ov etmək qadağan sayılmışdır. Hətta ilanlar cütləşəndə belə onların öldürülməsinin 

günah olduğu söylənilir. Bala vermə zamanı ov ovlamaqla həmin yerin sakinləri özlərini 

sonrakı ovlardan məhrum etmiş olurdular. Qədim inamdan gəlmə qadağalar ağaclara da 

aiddir. Bar verən, çiçəkləyən ağacı da kəsməzlər. Əlbəttə ki, bütün bu misalların sayının 

çox olması təbiətlə insanlar arasında qədimdən mövcud olan qarşılıqlı anlaşmanın, 

yazılmamış qanunların hələ də yaşamasından xəbər verir.  

 Şamanistlər təbiətlə hesablaşırdılar. Şər qarışan vaxt heç kəs yatmazdı. İnama 

görə, məhz günün bu vaxtı Erlikin dünyasından gələn şər qüvvələr fəallaşırlar. Onlar 

yuxu zamanı bədəndən ayrılan kutu oğurlaya bilərlər (Suxareva 1960: 98). Abuhəyat 

nənəm də kənddə həmişə deyirdi: “A bala, şər vaxtı yatmaq olmaz”. “Niyə?” sualıma 

“olmaz deyəndə, deməli olmaz” deyə cavab verirdi.  

1998-ci ilin yayında Tıvada kəklik otunun yandırılaraq tüstüsünün ətrafa 

verildiyinin, bunun şər qüvvələrin, xəstəliyin, gözdəymənin qarşısını almaq məqsədilə 

edildiyinin şahidi olduq. Tıva xamlarına deyəndə ki, Azərbaycanda biz kəklik otunu 

xörəyə tökür, çayını dəmləyib içirik, onlar həm təəccübləndilər, həm də bunun daha 

doğru və yaxşı olduğunu, içəridən, daxildən özümüzü qoruduğumuzu söylədilər.  

Tıva Türkləri öqdə ocağın, odun başı (“ot bajı”) ilə ayağını (“ayak ot”) törə görə, 

yəni evin kişisinə məxsus ən hörmətli, qapı ilə üzbəüz olan yerə görə 

müəyyənləşdirirdilər. Dilimizdəki “filankəsi ocağımın başına çıxartdım, üst başa 

keçirtdim” ifadəsi də “həmin adama hörmət göstərdim” anlamındadır.  

Qədim Türklərin təsəvvürlərində ağac insan həyatı üçün önəm daşıyan bir 

varlıqdır. Ağac uşaqları doğur, yedirdir, onlara həyat bəxş edir. Ağacın kökündən 

qopardılmasının ailə və ya tayfa üzvlərinə bədbəxtlik gətirəcəyinə inanırdılar. Ağacdan 

övlad diləyir, budaqlarından beşik asır, hətta ölən körpəni ağacın koğuşunda dəfn 

edirdilər. Bu da onu doğulduğu yerə qaytarmaq anlamı daşıyırdı. “Oğuz Kaqan” 

dastanında da Oğuzun gölün ortasında nəhəng bir ağacın koğuşunda oturan gənc qızı 

görüb, onunla evlənməsi, Göy, Dağ və Dəniz adlı üç oğlunun olması da təsadüfi deyil. 

Bizcə, həyat ağacının içərisində doğulan bir qızın doğduğu üç oğul dünyanın üç qatını 

təmsil edir: Göy – yuxarı, Dağ – orta, Dəniz isə aşağı, yeraltı dünyanı. Hər üç qatı 

özündə əks etdirən ağacın (başı, gövdəsi, kökü) da Türk şamanizmində əsas rəmz kimi 

qəbul olunması və üç qatın, məvhumun yaranışında “iştirakı, rolu” danılmazdır.  

Tədqiqatçılara görə, mavi Göy qübbəsinə hələ M.Ö. III əsrdə, Hunlar dönəmində 

sitayiş olunurdu. Tanrı öz hökmünü, iradəsini ona müraciət edən, yalvaran, üz tutan 

qədim Türk hökmdarlarına diktǝ eləmiş, onların vasitəsilə bəndələrinə yetirmişdir. Yəni 

ağ şamanlar olan Türk hökmdarları bilavasitə Göylə, onun yiyəsi olan Tanrı ilə əlaqə 
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qura bilirdilər. Yuxarıda qeyd elədiyimiz kimi, bir çox araşdırıcılara görə, Göy sonralar 

Cənubi Sibir Türkləri tərəfindən “piroq kimi qatlara” bölünmüşdür. Beləliklə, biz də 

Göyün qatlara bölünməsinin və onlarda müxtəlif ruhların, yiyələrin yerləşdirilməsinin 

sonrakı dövrlərin məhsulu olduğunu söyləyərək qeyd etmək istərdik ki, “Dədə Qorqud 

Kitabı”nda da oğuz bəyləri qol götürüb diləklərini birbaşa Ulu Tanrıya ünvanlayırdılar. 

Bu da həmin boyların çox qədimliyindən, yəni Göyün hələ qatlara bölünmədiyi 

vaxtlarda yarandığından xəbər verir.  

Cənubi Sibir Türklərində yiyələr müxtəlif cür təsvir olunurlar. Xakaslar “suğ 

yeezi”ni çılpaq, uzun sarı saçlı qadın kimi təsəvvür edirlər. Sarı rəng şər qüvvələrlə, 

Erlikin dünyası ilə bağlılığın əlamətidir. Yuxarıda göstərdiyimiz Altay rəvayətindən də 

göründüyü kimi, su yiyəsi də Erlikin onunla bərabər Göydən endirilən 

xidmətçilərindəndir. Çox vaxt kamlar öz düngürlərində su yiyəsini durna balığı kimi 

təsvir edirlər. Tıvalar, Karaqaslar və Xakaslar buna görə, həmin balığı yemirlər. Rus 

nağılı adı altında cizgi filmi də çəkilən “Durna balığının göstərişilə, mənim istəyimlə” 

nağılında Yemelya durna balığını tutur, ancaq onu yemir. Balıq dil açıb qadın səsi ilə 

danışır, Yemelyanın bütün istəklərini yerinə yetirir. Əslində bu nağılın da, A. Puşkinin 

“Balıqçı və qızıl balıq” nağılının da su yiyəsi ilə bağlılığı göz önündədir.  

Şamanizmin izləri pravoslav xristian Qaqauz Türklərinin mövsüm 

mərasimlərində də özünə geniş yer etmişdir. Qaqauz yazıçısı Nikolay Babaoğlu özünün 

“Qaqauzlarda Kasım yortusu” məqaləsində yazırdı: “Kasım hem Hederlez bu iki yortu 

Qaqauzlarda çok sayqılı günnərdir. Onnarı insan baker derin evellerden diil sade 

hristiannık yortuları deyni deyecez nicə Kolada İyisus Hristosun duuma günü ya 

Paskelləki onnar naturadan hayvancılıktan başlanma hem kalma yortular” (İbrayev 

2000: 145). Hederlez bayramından sonra qaqauzlar sürüləri otlağa ötürür, palçıq 

qarışdırır, evi suvayır, digər işlər görürdülər: “Hederlezden sora angi sokaktan da 

geçecen, olur görəsin karıları, kızları suvalı dirseklerədən ennerinnen suveerlar, tafta 

çekerlər, yaldızleerlar, aullarda olurdu görməə karılmış sarı çamurdan tepelər örtülü 

hasırlan ya yırtık partallarlan” – deyə N.Babaoğlu doğulub boya-başa çatdığı Kıpçak 

(Kopçak, Tatar-Kıpçak) kəndindəki bayramdan sonrakı mənzərəni təsvir edirdi. 

 Hederlez (Xederlez - G.Y.) bayramında Qaqauzlar qurban kəsirdilər. Qurban 

üçün əvvəlcədən bir erkək quzu ayrılırdı. Qurbanlıq quzunu kəsəcək xristian Qaqauz 

“stavroz”unu (xaç) çəkib “Hadi Allah kabletsin!” deyərək işə başlayırdı. Qurban 

kəsilmiş heyvanın dərisini bütöv çıxartmaq lazım idi, parçalamaq olmazdı. Cəmdək 

təmizlənib hazır olduqdan sonra onun içinə bulqur doldurur və fırındakı “kap-kurban 

tepsisi”nə qoyur, üstünü də kəpəkdən yoğurulmuş xəmirlə (“pazı”) örtürdülər. 

Qurbanlıq bişdikdən sonra onu keşişə (popaza) aparırdılar ki, “okusun”. Popaz lazımi 

duanı oxuduqdan sonra “okunmuş kurbanlıq” quzunu ailə üzvləri, qohumlar, yaxın 

qonşular yeyir, üstündən şərab içir (İslamın yayıldığı Türklər inam dərəcələrindən asılı 

olmayaraq qurban əti yeyilərkən içki içmirlər), dua edirdilər. Gərək qurban əti həmin 

gün yeyilib qurtarsın. Sümükləri itə atmaq olmazdı. Onları toplayıb evin təməlinə 
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gömürdülər. Quzunun başını, bağırsaqlarını təmizləyib qaynadır, “çorba”, yəni xaş 

bişirir və onu ertəsi gün yeyirdilər. 

 Əvvəllər Hederlez günü “horu, xoru” olurdu, kənd əhli əl-ələ verib halay çəkirdi. 

Horu dağıldıqdan sonra güləş (“güreş”) başlardı. Güləşdə qalib gələnə “pelivan” deyir, 

onu əlləri üstündə bütün kəndi gəzdirir, qoç bağışlayırdılar. 

 Kasım bayramında qurbanlıq toğlu ayırır, onu qarşıdakı ağır qışdan mal-

heyvanın sağ-salamat çıxması üçün kəsirdilər. Kəsilən toğlunun da, Hederlezdə olduğu 

kimi, içinə bulqur və xırda-xırda doğranmış bağırsaq dolduraraq fırında bişirirdilər. 

Hazır toğlunu kilsəyə aparmır, sadəcə tüstüyə verirdilər (“tütüderlər”). “Günnük 

çölmesii”nə ətlə bərabər bəslənmiş qoyunun yunundan bir çəngə qoyurdular. Bu işi 

yalnız qadınlar görürdülər. N. Babaoğlu bunu övlad bəsləyən anaların əlinin “yüngül” 

olması ilə izah edir. Əgər ailədə Dmitri (Miti) adlı adam vardısa, o zaman həmin şəxsin 

sağlığı üçün qurban kəsilirdi. Çünki, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, Kasım bayramını 

xristianlıq Müqəddəs Dmitri ilə əvəz eləmək istəsə də, günümüzdə bu bayram hər iki 

adla keçirilir. Kasımda çobanlar Hederlezdə otlaqlara apardıqları sürünü geri gətirir, 

özləri də Kasım yortusunda iştirak edirdilər.  

 Qaqauzlarda xristianlıqla heç bir əlaqəsi olmayan bir sıra özəl günlər, bayramlar 

var. 2003-cü ilin iyul ayının 7-də Qaqauz kəndi Tülüküydə Draqayka bayramının 

keçirilməsinin şahidi oldum (14). Həmin günə qədər ilk uşağı ölmüş qadının zərdəli, 

yəni ərik yeməyə haqqı yoxdur. Bayram günü səhər tezdən qonşuda yaşayan, 1942-ci 

ildə Çeşmə köyündə doğulmuş, Tülüküyə gəlin gəlmiş, ilk iki uşağı rəhmətə getmiş 

Qrozdeva Mariya Vladimir qızı əlində içi zərdəli və gözləmə (qutab) dolu boşqabla 

qonşuya, yəni mənim qonaq olduğum Tasmalara “draqaykalaşmağa” gəldi. Ev sahibəsi 

Tasma Lyəna da boşqabdakıları götürüb əvəzində öz bağının əriyindən və üstünə yanar 

şam taxılmış qalac verdi, şərab süzdü, hər ikisi xaç çəkib şərabı içdilər, Allaha dua 

etdilər. Bundan sonra Mariya bulü “seftə dadacak”, yəni həmin il ilk dəfə olaraq ərik 

yeyəcəkdi. İlk üzümlə, ilk şərabla və s. bağlı bir çox günlər və bayramlar da var. 

Xristianlıqla əlaqəsi olmasa da, sonradan əlavə edilmiş bir sıra xristian ünsürlərinə görə, 

sadə xalq onları xristianlıqla bağlayır. Onu da qeyd edək ki, “draqayka” sözünü 

sorduğum Qaqauzlar izah edə bilmədilər. Amma əslində draqayka İvan Kupala günüdür 

(Azərbaycan 1988: 160). 

 Qaqauzlar arasında da mart ayının xüsusi yeri var. Ona “Mart Baba” da deyirlər. 

A.Manofa görə, martın 1-də qızlar ağ və qırmızı ipləri bilərzik yerinə qollarına bağlayır, 

gələn durnaların yuvalarına qoyur və deyirdilər: “Bu ipliyi yuvanıza götürün. Bizim 

uşaqlarımız olacaq, bizim üçün də Allaha dua edin”. Adətən, həmin gün qadınlar 

işləməzdilər… 

 Şamanizmin geniş yayıldığı Sibirdə, əsasən, I Pyotrun dövründə bir çox xalqlar 

Rusların arasında əridi, Ruslaşdı, xristianlaşdı, milli özəlliklərindən uzaqlaşdılar. 
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Bundan başqa, Rusları ayrı-ayrı bölgələrdə yerli əhali arasında yerləşdirməklə imperiya 

o yerlərdə özünə dayaq nöqtəsi yaradırdı. Çar Rusiyasının bu uzaqgörən siyasətinin 

bəhrəsi bu gün özünü aydın göstərir. Müstəqilliyə can atan hər bir xalqın içindən iki 

başlı qartal ağzından atəş püskürür. 

Fikrimizi aydınlaşdırmaq məqsədilə Xakasiyanın əhalisinin tərkibinə nəzər salaq. 

Buranın əhalisinin cəmi 9%-ni Xakaslar, 80%-ni Ruslar, qalan hissəsini isə digər 

xalqların nümayəndələri təşkil edir. Əvvəllər dini şamanizm olan Xakasları 1876-cı ilin 

iyul ayının 15-də Asxıs çayının kənarına gətirir, başlarını su ilə islatdıqdan sonra bütün 

qadın və qızlara Mariya, kişilərə isə Vladimir adı verirlər. Bu tarixi hadisəni 1937-ci il 

qurbanlarından olan Xakas yazıçısı V.Kobyakov (1906-1937) özünün “Vaftiz” (1935) 

satirik hekayəsində təsvir edir və yazır ki, Çanday hələ balaca olanda, qonşu kəndə 

pristav və Kazakların müşayiəti ilə keşiş gəldi və onun sakinlərini vaftiz etdi. Yerli 

kamla keşiş arasındakı mübarizə zamanı keşiş çaxır qazanına düşdü. Hekayənin ikinci 

hissəsi “Xarol yox, Vladimir” adlanır. Burada Çanday xatırlayır ki, atlı Kazaklar 

camaatı yüz-yüz bölərək çaya qovurlar. Bayram paltarlarını geyinmiş Xakaslar əvvəl-

əvvəl heç nə anlamayaraq çox qorxurlar ki, birdən onları çayda boğarlar. Çaya çatanda, 

keşiş tərcüməçinin vasitəsilə camaata başlarını islatmağı əmr edir. Sonra da hərəyə bir 

xaç verib bununla da mərasimin başa çatdığını deyir. Çandayın atası Xarol evə dönəndə, 

deyir: “İndi mənim adım Xarol yox, Vladimirdir. Sən də Çanday deyil, Vladimirsən, 

Vladimir Vladimir oğlu”. Göründüyü kimi, Çar Rusiyasının xristianlığı yeritdiyi bütün 

ərazilərdə olduğu kimi, burada da uşaqlar (ilk vaxtlarda böyüklər də) xaç suyuna salınır, 

onlara xristian adları verilirdi. Məsələn, müqəddəs Nikolay günündə vaftiz olunan, yəni 

xaç suyuna salınan bütün uşaqlar kimi, keşiş gələcəkdə tanınmış alim olan Poraya da 

“Nikolay” adını vermişdi. Poranın böyük və kiçik qardaşlarının da adları Nikolay 

olduğundan məktəb dəftərləri dəyişik düşməsin deyə, o, sonralar dəftərlərinin üstündə 

yazardı: “Nikolay Katanov 2” (Kokova 1993: 7). Ailədə doğulan üç oğlan uşağının 

üçünə də keşiş tərəfindən Nikolay adının verilməsi və ailələrin belə hallara boyun 

əymələri xristianlığın zor gücünə, məcburən yeridilməsinə bir daha sübutdur. 

1993-cü ildə Yakutsk şəhərində çap olunan V-IX sinif şagirdləri üçün “Yakutskiy 

folklor” kitabında verilən məlumata görə, XVII əsrin 20-30-cu illərində Rusiyanın 

təbəəliyinə keçirilən Saxa Türkləri arasında XVII əsrin 30-cu illərindən missionerlər 

tərəfindən xristianlıq yayılmağa başladı. Dövlətin yardımı, silahlı dəstələrin iştirakı ilə 

yerlərdə kilsələr tikilir, Saxa Türkləri kütləvi surətdə xaç suyuna salınırdılar. Saxa 

ahıllarının dediklərinə görə, silahlı Rus əsgərləri aallara doluşur, hamını bir yerə yığır, 

keşiş isə camaatın başından bir vedrə su tökür və bunu da xaç suyuna salınma 

adlandırırdı. Elə buna görə də, xristianlıq burada geniş yayıla, dərin kök ata bilmədi. 

Xalq özünün əski inancından əl çəkmədi və bu gün şamanist dünyagörüşü Saxalar 

arasında bərpa olunur, dərsliklərə salınır, Ayıı Tanara inamı və onun haqqında elm 

inkişaf edir. 

Tanınmış alim Nikolay Katanovun Orenburqa, A.Vasilyevə yazdığı məktub Çar 
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Rusiyasının yerlilərə münasibətini daha gözəl açır: “Deyirsiniz ki, yerlilər arasında 

ziyalılar yoxdur. Bir halda ki, yerliləri məhv etmək istəyirlər, ziyalı haradan tapılsın? 

Bəzi idarəçilər hətta bir xalq kimi başkortları, tatarları, qırğızları da yer üzündən silmək 

istəyirlər. Hansı yerli belə rəhbərliklə işləmək istəyər? Almanlar, Fransızlar Şərqi 

öyrənməyə çalışırlar. Bizdə isə nə rəhbərlərdə, nə də tələbələrdə ona maraq yoxdur...” 

(Kokova 1993: 69). Yerlərdə xristianlığın zorla yayıldığını görən N.Katanov daha sonra 

yazırdı: “Kədərləndirici haldır ki, şamanizmin mahiyyəti və şaman dininin bütün 

sahələrilə yaxından tanış olmaq əvəzinə ...missionerlərimiz açıq-açığını şamanları təqib 

edərək deyirlər: - Xristian dini yaxşıdır, şaman dini isə pisdir” (Kokova 1993: 58). 

Çar Rusiyası dönəmində yerli xalqlara məxsus adət-ənənə, dünyaya baxış, ətrafda 

baş verənləri izah etmə tərzi, törələr vəhşilik kimi, sovet dönəmində isə keçmişin 

qalıqları kimi hər zaman tənqid hədəfinə çevrilmişdir. Bu, bütövlükdə xalqın milli-

mədəni sərvətinə, onun dədə-baba törələrinə, adət-ənənələrinə hörmətsizlik və birbaşa 

xalqın milli heysiyyatına toxunmaq demək idi. Rusların Çar Rusiyası dönəmindən üzü 

bu yana özlərilə gətirdikləri yabançı dini düşüncə və yaşayış tərzini yerlilərə yeritmək 

cəhdləri çox vaxt müqavimətlə qarşılaşırdı. Özəlliklə də Çar Rusiyasının cəza və 

zorakılıq alətinə çevirdiyi Kazakların bu bölgələrə gəlişi, öz qanunlarını diktə etmələri 

xalq arasında Kazakın düşmən obrazı kimi rəvayət və nağıllara daxil olmasına gətirib 

çıxarmışdır. Məsələn, Xakasların təsəvvürünə görə, Xakas xalqı torpaqdan, Xazaxlar 

(onlar burada xristian Kazakları nəzərdə tutur və onlara dədə-baba torpaqlarını işğal 

edən Rus kimi baxırlar - G.Y.) isə sudan yaranıblar. Onlar “Suğdu Xazax”ı (Sulu Kazak) 

özlərini aid etdikləri torpağa qarşı qoymaqla doğma və yad, özününkü və düşmən 

anlayışı arasında da bir sərhəd çəkirdilər. Hətta bəzən “Ay tutularkən, Günəş ölərkən” 

onlar düşünürdilər ki, “Kazak xamlar” (“Xazax xamnar”) Ayla Günəşin tutulmasına 

şərait yaradıblar. Buna görə də, Xakaslar dəmiri, qazanı döyəcləyər, uşaqları çığırdar, 

tüfəng atar, itlərin qulaqlarını çimdikləyərdilər ki, zingildəsinlər və s. Bütün bunlarla 

yanaşı xam da xamlamağında davam edər, “Xazax xamlarının tilsimini” qırmağa 

çalışardılar. Bu hay-küy Ayın və ya Günəşin üzü açılana qədər davam edərdi 

(Traditsionnoye mirovozzreniye 1988: 185-189). 

Xakasların və Cənubi Sibirin digər Türk boylarının şər işlər törədən, şər 

qüvvələrə xidmət etdiklərini düşündükləri Xazaxları sudan yaradılan kimi təsəvvür 

etmələri təsadüfi deyil. Dünyanı üç qatda görən Cənubi Sibir Türkləri ən aşağı qata 

ağacların köklərini, yarğanları, suyu, qazma yuvalarda yaşayan heyvanları və bir də 

buynuzlu heyvanları, məsələn, buğanı, öküzü, qoçu və s., üst qata isə ağacların, dağların 

başını, Göyü, səma cisimlərini, çay yataqlarını, quşları, Yeraltı dünya ilə Göyün 

arasında sərhəd rolu oynayan orta qata isə ağacların gövdəsini, vadiləri, dağların 

yamaclarını, insanı və “isti nəfəsli” heyvanları aid edirdilər. Şaman təsəvvürünə görə, 

Yeraltı qaranlıq dünya bizim işıqlı dünyamıza bənzəyir. Ancaq orada qara, sarı, ala və 

solğun rənglər üstünlük təşkil edir. Hətta Erlikin qızları da qapqaradırlar. Orta qatda 

həyatlarına ayrılan vaxt tamam olandan sonra insanlar burada yaşayır və onlarla bərabər 
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dəfn olunan əşyalardan və qidadan istifadə edirlər. 

Hələ 1931-ci ildə Tıvada 700-dən çox xam vardı. Adətən, analar istəyirdilər ki, 

övladları xam olsunlar. Xalq arasında belə bir fikir vardı ki, xamlar həmişə yağlı quyruq, 

döş əti yeyir, bəxşişlər alırlar. Buna bənzər fikir xristian Qaqauzlar arasında da vardı. 

Qaqauz anaları da çalışırdılar ki, övladları popaz (keşiş) olsunlar. Bu da təbiidir. Çünki 

popazın, xamın, kamın, mollanın, lamanın sosial durumunun daha yaxşı olduğunu görən 

hər bir valideyn övladının da gələcəkdə güzəranının yaxşı olması üçün onun molla, 

popaz, şaman və s. olmasını arzu edirdi. Xalq arasında iri torpaq, çoxsaylı qoyun-quzu, 

mal-qara sahibləri, bəylər, xanlar və başqa varlılar da vardı. Ancaq valideyn övladının 

bəy, xan olmasına çalışmırdı. Çünki bəy, xan, ağa olmaq yoxsul kəndli üçün əlçatmaz 

məqam idi. Nəsilliklə, vərəsəliklə keçən bu “rütbələr”i almağı sənətkarlar, tacirlər, 

çobanlar, nökərlər, əhalinin yoxsul təbəqəsi ancaq arzulaya bilərdi. Bu arzulamaların, 

xəyalların nəticəsində də nağıllar meydana gəlirdi. Belə nağıllarda keçəllər, çobanlar, 

kasıb, lakin güclü, cüssəli, yaraşıqlı oğlanlar hazırcavablıqları, qol gücləri və ya möcüzə 

vasitəsilə padşahın qızı ilə evlənir, padşah olurlar. Din xadimi olmaq üçün isə heç bir 

sərhəd yox idi. Hər bir kəs uşağını dini məktəbə qoya bilərdi. 

Araşdırmalar göstərir ki, şamanların özlərinəməxsus müalicə üsulları var. Əlbəttə 

ki, söhbət əsl şamandan gedir. Şamanın səyahətləri zamanı transa girməsini hipnoza 

bənzədirlər. Lakin fərq ondadır ki, terapevtin hipnoz etdiyi insan ondan tam asılı olur. 

Şaman isə istədiyi vaxt özü transa girə və çıxa bilir. Onun əsl qüdrəti ondadır ki, ruhu 

bədənini tərk etdikdən sonra da onu idarə edə bilir, geri döndükdə isə gördüklərini və 

eşitdiklərini ətrafdakılara danışır… 

Şamanlar həm də adi vəziyyətdə işləyirlər. Bir sıra hallarda onlar diaqnost, 

konsultant, loğman kimi çıxış edirlər. Hətta onların proyektiv testləri bu gün klinik 

psixologiyada geniş istifadə olunan və Rorşax testi adı ilə tanınan testlə çox yaxındır və 

qərbin bir sıra tibb müəssisələri və psixoloqları ondan uğurla istifadə edirlər. 

Başın qaldırılması testi (buna elmdə əzələ gərginliyinin variasiyaları kimi baxılır) 

və diaqnostik etiraf tək psixoloji deyil, həm də fiziki sağlamlığa gətirir. Şamanların 

istifadə etdikləri qrup halında psixoterapiya (qrup halında etiraf), proyektiv testlər elm 

tərəfindən qəbul olunur. Şamanlar həm də yaranı yuyur, masaj edir, fitoterapiya ilə 

məşğul olurlar. Lakin istənilən xəstəliyin müalicəsində onlar psixoloji üsullara daha çox 

önəm verirlər. Elm sübut edir ki, fiziki zəiflikdən şikayət edənlərin əksəriyyətinin 

psixoloji və psixosomatik problemləri var. Fiziki xəstəliyə düçar olanlar depressiyaya 

girə, ruhdan düşə, gələcəyə ümidlərini itirə və, beləliklə də, fiziki simptomların 

kəskinləşməsinə səbəb ola bilərlər. Belə hallarda psixoloji yardım fiziki əziyyətləri 

yüngülləşdirir. Burada platsebo effektinin, yəni xəstədə inam yaratmağın da böyük rolu 

var. Qara şamanlar (cindərlər - G.Y.) platsebo effektdən pis niyyətlə də istifadə edə 

bilirlər… 
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Şamanlar xəstəni qohumları və icma üzvləri arasında sağaldırlar. Bu vaxt 

ətrafdakıların mənəvi dayaqları, etirafları xəstəyə müsbət təsir edir. Son zamanlar bir 

sıra ölkələrdə doğuş zamanı qadının həyat yoldaşının prosesdə iştirakı da bunu təsdiq 

edir. Şaman musiqi və mahnılardan geniş istifadə edir. Bu işdə ona ətrafdakılar da 

kömək edir. Musiqinin müalicəvi əhəmiyyəti qədim Yunanıstanda da məlum idi. Müasir 

Qərb elmində də musiqili terapiya ən effektli terapevtik üsul sayılır. Şamanın ayinə 

ciddi hazırlaşması, atributların çoxluğu, qəlizliyi, prosesin uzun çəkməsi ətrafdakılarda 

və xəstədə ümidi artırır. Şamanlar ayin vaxtı təbiətdən əldə etdikləri bir çox daşdan, 

bitkilərdən, heyvan və quşların müxtəlif orqanlarından, sümükləri və tüklərindən, yəni 

bu gün xalq təbabətində işlədilən vasitələrdən də istifadə edirlər. Onların əksəriyyəti 

ağır xəstəlik (“şaman xəstəliyi”) keçirmiş insanlar olduqlarından müalicə edərkən özləri 

də müalicə olunurlar. 

Beləliklə, araşdırmalar göstərir ki, şamanizm dünya xalqlarının, demək olar ki, 

hamısının həyatının ilkin mərhələsində bu və ya digər şəkildə, ayrı-ayrı adlar altında 

mövcud olmuşdur. Şamanizm bir çox hallarda özündən əvvəlki etiqad formaları olan 

totemizmi, fetişizmi, zoomorfizmi, antropomorfizmi, animizmi də içinə alaraq 

yaşatmışdır. Türk xalqlarının bugünkü şamanizmi digərlərindən sistemliliyi, verginin 

verilmə qaydası və fəlsəfi dəyərlərinə görə seçilir. Müsəlman, xristian Türklər arasında 

şamanizm bu dinlərlə qarışıq yaşasa da, Çar Rusiyasının Cənubi Sibirdə apardığı 

xristianlaşdırma və Ruslaşdırma siyasətinə baxmayaraq bu ərazidə yaşayan Türk 

xalqları onu daha təmiz şəkildə yaşayırlar. 

Bu gün Cənubi Sibirdə şamanlıq dirçəldilir. Xüsusilə, Tıva Respublikasında bu 

proses daha sürətlə gedir. Tıvanın paytaxtı Kızıl şəhərində tanınmış etnoqraf, soylu xam 

Monquş Kenin-Lopsanın başçılıq etdiyi “Dünqür” Xam (Şaman) Cəmiyyəti fəaliyyət 

göstərir. Tıvada olarkən müəllif həmin cəmiyyətə getmiş, oraya gələnlərlə, xamlardan 

M.Kenin-Lopsan, Ay Çürek, Kançır-ool və digərlərilə söhbət etmiş, bir sıra ayinlərin 

keçirilməsinin şahidi olmuşdur. Cənubi Sibirə 1998-ci ilin iyulundakı səfərim zamanı 

Xakasiyada Valentina Tatarova, Aleksandr Kotojekov kimi kamlarla da görüşmüşdüm. 

Tıva xamları artıq dünya miqyasında tanınır və sayılırlar. Kançır-oolla görüşüm zamanı 

yanındakı düngürlərin üzərində niyə şəkillərin olmadığını soruşarkən, tanınmış xam bu 

düngürlərin yeni düzəldildiyini söyləmişdir. Onlar quruduqdan sonra üzərlərinə hami 

ruhların rəsmləri çəkiləcək və xam onları San-Fransisko şəhərində keçiriləcək seminara 

aparacaqdı. Vasili Qubanovun rəhbərliyi ilə Moskvadan gəlmiş bir qrup ekstrasensin bu 

cəmiyyətdə təcrübə keçməsi də Tıva şamanlarının sayılmasına və tanınmasına sübutdur 

(15). Eyni zamanda Macarıstandan etnofotoqraf Laslo Kunkovaçın və Türkoloq Devid 

Kavanın da burada olması şamanlara marağın nə dərəcədə böyük olduğundan xəbər 

verirdi. Xamlarla söhbətlərimdən məlum oldu ki, hər xamın, şamanın öz hami və 

yardımçı ruhları var. Ruhlar müxtəlif olduqları kimi, onların təsiri, göstərişi ilə fəaliyyət 

göstərən şamanların da bacarıqları, qabiliyyətləri müxtəlifdir. Bir şamanın bacardığını 

o birisi bacarmır. Xüsusilə ölünün ruhunun Tanrının dərgahına yola salınması 
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mərasiminə hər şaman dəvət olunmur. Ulu şamandan başqa bu işə heç kəs girişmir, yəni 

hər kəs öz yerini bilir. Onların fikrincə, naşı keşiş, naşı molla, naşı lama və ya naşı 

şaman ruhu bu dünyadan ayıra bilmir və, nəticədə, ruh evlərdə, bağlarda, insanlar 

arasında dolaşmağa başlayır, bir sıra hallarda zərər verir.  

Şamanların istər əvvəlki vaxtlarda, istərsə də bu gün saylarının əhalinin sayına 

görə münasib olmasının əsas səbəblərindən biri də güclərinin sınanması, psixoloji döyüş 

zamanı hansının güclü, hansının zəif olmasının üzə çıxarılmasının indi də qalmasıdır. 

Ona görə də, hər cüzi qabiliyyətə malik şəxs “şamanam” deyib fəaliyyət göstərmir. 

XVIII-XIX əsrlərdə aşıqlarımız arasındakı deyişmələr də buna bənzər bir sınaq idi. O 

vaxtlar hər adam əlinə saz alıb məclislərə girməzdi. Çünki deyişmə vaxtı bağlanıb 

sazının əlindən alınması qorxusu vardı. Ona görə də, aşıqlarımızın sayı az, sambalı, 

çəkisi ağır idi. Bu gün vəziyyət tamam başqadır. Bəlkə də hazırkı şəraitdə aşıqların 

sayının çox olması bu sənətin yaşamasına imkan yaradır. 

Əlbəttə ki, Azərbaycanın ekstrasenslərinin (baxıcılar, gəzəryilər, vergi verilənlər) 

də arasında həqiqətən firasət göstərməyə qadir olanlar, onlarla yanaşı bu işdən gəlir əldə 

etmək istəyən az qabiliyyətlilər də var. Onu da qeyd edək ki, şaman öz işinə görə heç 

vaxt alacağı haqqın dəyərini söyləmir. 

Qəzetlərin səhifələrindəki elanlarda təcrübəsiz, hər şeyə inanmağa hazır olan 

oxuculara, xüsusilə də qadınlara, qızlara müxtəlif xidmətlər təklif edilir. Bunlara kartla, 

daşla, kofe ilə, əllərdəki xətlərlə, bürclərlə fala baxmaq, bəxt açmaq, dil-ağız bağlamaq, 

göz dəymədən azad etmək, pul qazanmağı asanlaşdırmaq, biznes fəaliyyətində uğur 

gətirmək və s. daxildir. Əlbəttə ki, bütün bunların əsl şamanlıqla heç bir əlaqəsi yoxdur. 

O bacarıqların bir çoxunu oxumaqla, başqalarından öyrənmək yolu ilə qazanmaq olar. 

Animist dünyagörüşünün, ruhlarla əlaqənin, “şaman xəstəliyi”, “şaman işıqlanması”, 

“ətin sümükdən ayrılması”, “bədənin parçalanması” və s. kimi ağır yoldan keçib 

gəlməyən bu insanlara çox vaxt “şarlatan” deyirlər və bu sözdə bir həqiqət də var. 

Sadəcə asan yolla pul qazanmaq istəyən yalançı falçılar, dil-ağız bağlayanlar, bəxt 

açanlar günü-gündən çoxalır və bunun sayəsində də əsl şamanların varlığına inamsızlıq 

artır. Bu yerdə maraqlı bir məsələyə toxunmaq istərdik. 2005-ci ilin Milli Məclisə 

seçkilər zamanı falçı Tünzalə Arayeşkar da öz namizədliyini vermişdir. “Xəzər” 

qəzetinə müsahibəsində o, işləri müşkülə düşmüş insanların sadəlövhlüyünə istehza ilə 

yanaşaraq deyir: “Mən heç kimə fala inanmağı məsləhət görmürəm. Necə deyərlər, fala 

inanma, falçısız da qalma. Fal sadəcə ümid yeridir. Müştərilərimə də həmişə belə 

deyirəm. Amma ən qəribəsi budur ki, onların hamısı mənə inanır. Əgər işləri düzəlirsə, 

bunu mənim ayağıma yazırlar” (Həmidova 2005: 5). 

Şamanların xeyir və ya şər işlərlə məşğul olmaları, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, 

güclərini aldıqları ruh və yiyələrdən asılıdır. Onların qeyri-adi davranışları, hərəkətləri, 

göstərdikləri kəramətlər daim mənfi və müsbət tərəfdən maraq doğurmuşdur. 
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Əbdüləziz ibn Abdulla ibn Bəəzə görə, “Allah-təaladan başqa qeyrisinə – ölülərə, 

ağaclara, bütlərə və digər varlıqlara yalvarmaq Əziz və Cəlil olan Allah-təalaya ortaq 

qoşmaq, Allah-təalaya ibadətə qarşı çıxmaqdır” (Əbdüləziz 1994: 7). İslam dininin 

yarandığı, yəni “Quran-i Kərim”in nazil olduğu M.S. VII əsrə qədər dünyada çoxlu 

sayda mədəniyyətlər olmuş, insanlar yaşamış, müxtəlif dinlərə sitayiş etmiş, totemlərə 

tapınmışlar. Dünyanı dərk etmək iqtidarında olduqları ilk vaxtlardan insanlar təbiətin 

passiv üzvü olmamışlar. Onlar daim bu və ya digər şəkildə təbiət hadisələrinə təsir 

göstərməyə, onlardan öz istəklərinə uyğun olaraq istifadə etməyə çalışmışlar. Bunlardan 

biri də Ayın, Günəşin tutulması zamanı insanların Ayı və Günəşi xilas etmək cəhdləridir. 

Günəş və Ay tutulması, qədim insanların təsəvvürünə görə, əjdahanın və ya mifik 

qüvvənin onları udmasından doğan hadisə idi. Bu vaxt insanlar əllərinə aldıqları 

qazanlara, vedrələrə müxtəlif əşyalarla vurmaqla, qışqırmaqla, sonrakı dövrlərdə tüfəng 

atmaqla Günəşi və Ayı əjdahanın əlindən qurtarmağa çalışmışlar. 

Zaman dəyişir, elm inkişaf edir. Bu gün artıq Günəş tutulması əvvəlki kimi qorxu 

və dəhşət deyil, maraq doğurur. 1999-cu il avqust ayının 11-dəki Günəş tutulması 

zamanı insanların bu hadisəyə münasibəti də dediklərimizə sübutdur. Lakin bu Günəş 

tutulması hadisəsinə maraq nə qədər güclü idisə, ondan sonra Türkiyədə baş vermiş 

daha bir təbiət hadisəsi olan zəlzələnin yaratdığı dəhşət də bir o qədər güclü idi. Bütün 

bunlarla yanaşı, həmişə olduğu kimi, bu gün də fala baxanlar, ekstrasenslər, bu 

günümüzün şamanları öz proqnozlarını verməkdə davam edirlər. Onların dediklərinin 

həqiqətən olub-olmayacağını zaman göstərəcək, ancaq neçə ki, insan övladı var, onun 

ətrafda baş verənləri yalnız ibadət edərək passiv şəkildə müşahidə edəcəyinə inanmaq 

çətindir. Bu gün də pirlərə, ocaqlara, övliya məzarlarına, daşlara, ağaclara, falçılara, 

ovsunlara, üfləmələrə, tüstüləmələrə və s. inanmaqla, İslama və, Əbdüləziz ibn Abdulla 

ibn Bəəzə görə, Allaha şərik qoşanlar yerlərinin “cəhənnəm” olduğunu bilsələr də, 

onların ətrafda baş verənlərə, gələcəkdə baş verəcəklərə olan marağını əllərindən almaq 

mümkün deyil. Neçə əsr bundan əvvəl olduğu kimi, XXI əsrin əvvəllərində də 

şamanizm ünsürləri, ruhlara inam, hadisələrə müdaxilə etmək cəhdi var və gələcəkdə 

də olacaq, İslamla, xristianlıqla yanaşı addımlayacaq. Onu da qeyd edək ki, heç 

xristianlıq da bu gün əslində olduğu kimi fəaliyyət göstərə bilmir, öz üzərində 

şamanizmin ciddi təsirini daim hiss edir. Tərəfimizdən aparılan tədqiqatlar göstərir ki, 

bəzi hallarda şamanizmlə bağlı ayinlər və tabular sadə xalq arasında İslam və ya 

xristianlıqla əlaqələndirilir. 

2003-cü ilin iyul ayında Qaqauz Yerinə səfərim zamanı Volkaneşt rayonunun 

Tülüküyündəki kilsəyə Kişinyovdan Müqəddəs Məryəm Ananın qucağında balaca İsa 

olan ikonasını gətirmişdilər. Qaqauzların ikona ilə görüşünü izləmək üçün mən də 

kilsəyə getdim. Gördüklərim mənə şamanizmə xas mərasimləri, adətləri xatırlatdı. 

İnama görə, Müqəddəs Məryəm Ananın üç əlli ikonası (təsvirdə qadının üç əli var) 

şəfaverici özəlliyə malikdir. Qaqauzlar axın-axın kilsəyə gəlir, növbə ilə ikonaya 

yaxınlaşır, dilək diləyərək keşişin (popazın) iştirakı ilə üzərindəki şüşəni açıb 
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içərisindən çəkilmiş simlərə öz üzüklərini, bilərziklərini, sırğalarını, qızıl xaçlarını və 

digər əşyalarını taxır, bəziləri ikonanın üstünə təzə dəsmal (peşkir), şal, yaylıq salır, 

önünə pul qoyurdular. İkonanı öpdükdən sonra Qaqauzlar iməkləyə-iməkləyə ikonanın 

altından keçərək alınlarına fırça vasitəsilə müqəddəs su ilə xaç çəksin deyə, popaza 

yaxınlaşır, daha sonra da xaçı öpərək gözlərində inam yerlərini başqalarına verirdilər. 

Gələnlərin çoxu xəstələr və ya xəstə yiyələri idi (18). Azərbaycanda və digər müsəlman 

Türklər yaşayan ölkələrdə də pirlərə, ocaqlara inamla gedib qızıl əşyalar, pul qoyaraq 

niyyət tutmaq, dilək diləmək, qurbanlar kəsmək geniş yayılmışdır. Pir Allahü təalaya 

qovuşmaq üçün bir vasitədir. Süleyman bin Cəza deyirdi: “Hər işdə pirlərin mübarək 

ruhlarını vasitə edərək Allahü təalaya yalvarmalı və dua etməli”. Bir çox alimlər 

kəramətin caiz olduğunu yazırlar (Əbdüləziz 1994: 15-16). 

Müsəlman Türklər arasında şamanizmin mistik İslam şəklində yaşamasının əsas 

səbəblərindən biri də şamanların öz ayinləri zamanı “Quran-i Kərim”dən geniş istifadə 

etmələridir. Onların əksəriyyəti ayinlərini “Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə” formulu 

ilə başlayır, peyğəmbərin, imamların adlarını çəkir, təsbeh (təsbehdən şamanizmdə və 

buddizmdə də istifadə olunur) və s. kimi əşyalara geniş yer verirlər. Qaraçay Türklərinin 

“Bəxti gətirməyən” nağılındakı din xadimləri olan əfəndilər “dəlini sağalda, daşlarla 

fala baxa” bilirlər. “Bəxti gətirməyən” oğlanın əsl əfəndi olub-olmadığını yoxlamaq 

üçün xan tələb edir ki, daşlarla fala baxaraq onun qayınatasının yerini desin. Əgər deyə 

bilsə, deməli, o, əsl əfəndidir… (Çyornıy oryol 1981: 25-27). 

Bu gün Azərbaycan dilində kökü mərasim və ayinlərə dayanan bir çox atalar 

sözləri və zərb-məsəllər var. Onların köklərinin aşkar edilməsi üçün digər Türk 

xalqlarının, xüsusilə də azsaylı Türk soylarının folkloruna, adət-ənənələrinə, dini 

inanclarına müraciət etmək lazımdır. Məsələn, Tıva Türklərində ovaa kultu çox 

güclüdür. Ovaalar müxtəlif olur. Belə ovaalardan biri tayfanın, soyun adı ilə bağlıdır. 

Buna “ovaa daqıır” deyilir. Məsələn: Kuulların ovaazı, Ondarların ovaazı, Oorjakların 

ovaazı. Azərbaycanda buna “ocaq” deyilir: Hacı Əfəndinin ocağı (Qazax rayonunda), 

Seyid Həsən Babanın ocağı (Füzuli rayonu) və b. “Ovaa daqıır” ayini də xamın iştirakı, 

yemək, içmək, qurban və sairlə keçirilir. Burada diqqəti çəkən bir adət var: “ovaa 

dağıır”ın yiyəsinə qurban olaraq mütləq buynuzlu qoç kəsilir, başı ovaada qoyulur. 

Buynuzlar, inama görə, şər qüvvələri qorxutmaq üçündür. Ancaq heç vaxt bir ovaaya 

iki qoç başı qoymurlar. Çünki bu qoç başları bir-birilə vuruşar, ovaanın yiyəsini 

acıqlandıra bilərlər. Onda qurban kəsilən vaxt edilən niyyət də baş tutmaz. Bu səbəbdən 

də heç vaxt ovaaya iki qoçun başını bir yerdə qoymazlar.  

Azərbaycan Türkcəsində işlədilən “İki qoçun başı bir qazanda qaynamaz” atalar 

sözü əslində öz kökünü məhz şaman ayinindən alır. Məntiqlə yanaşdıqda bu atalar 

sözündə “yanlışlığın” olduğunu söyləmək olar, yəni çox asanlıqla iki və ya daha çox 

qoçun başını böyük bir qazanda yerləşdirərək qaynatmaq olar. Yuxarıda göstərilən 

şaman ayininə diqqət yetirilərsə, söylənilən fikrin doğruluğuna bir daha əmin ola bilərik. 

Bu günə qədər Azərbaycan Türkcəsində yaşayan həmin atalar sözü mənasını dəyişsə də, 
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tamam itirməmişdir. Tıvada isə bu inam günümüzdə də yaşayır. 

Onu da qeyd edək ki, Qazaxıstanın güneyində olarkən bir çox yerlərdə, əsasən də 

qədim məzarlarda, türbələrdə arxar (vəhşi dağ qoçu) buynuzlarının qoyulduğunun 

şahidi olmuşduq (16,17). Son zamanlar artıq arxarların kökü kəsilmək üzrə olduğundan, 

məzarlara ya sementdən düzəldilmiş arxar buynuzu qoyur, ya da məzar daşlarının 

üzərinə buynuz şəkli çəkirlər. Qazaxlar bunun həmin yerləri şər qüvvələrdən qorunması 

məqsədilə edildiyini söyləyirlər. Azərbaycanın da bir çox rayonlarında, o cümlədən də 

Naxçıvan bölgəsində, xüsusilə də Kəngərlilərin yaşadıqları ərazidə buynuzlu qoç 

başından şər qüvvələrdən qorunmaq məqsədilə geniş istifadə olunur. 

Bu yerdə onu da qeyd edək ki, Dərələyəz mahalının camaatı qoç buynuzuna 

“madax” deyirlər. Qazax rayonunda da bir kimsənin və ya bir əşyanın çox əzizləndiyinə 

işarə olaraq deyirlər: “filankəs və ya filan şey yaman matax olub”. Ermənilər isə ocağı 

eyni sözlə anırlar. İstənilən halda ocaq və qoç buynuzu (madax) bir-biri ilə sıx bağlıdır. 

Çünki yuxarıda göstərdiyimiz kimi, qoç buynuzunu ovaaya, yəni ocağa (pir, müqəddəs 

məzar, yer anlamında) qoyurlar. Uzaqdan dağın döşündə, səhrada, meşə kənarında qoç 

buynuzu qoyulan yer görərkən oranın ocaq olduğu anlaşılır. 

Adətən, iki barışmaz, daim söz-söhbətə səbəb olan, mübarizə aparan, didişən 

tərəflər haqqında deyirlər: “onlar səhərdən axşama qədər bir-birilərini yeyirlər”. Əlbəttə 

ki, insanın insan ətini yediyini inkar etmək olmaz. Ancaq burada prosesin uzun müddətli 

olması aydın görünür, yəni “bir-birilərini yedilər” və ya “kimsə kimisə yedi” yox, 

“yeyirlər”, yəni tədricən, bir günə, bir həftəyə, bir ilə. Burada didişmədən söhbət getdiyi 

aydındır. Azərbaycan dilində işlədilən “bir-birini yeyirlər” ifadəsi də məhz ət yemək 

deyil, çəkişmə, didişmə anlamındadır. Belə olduğu halda həmin ifadənin məhz bu 

mənada dildə yaşamasının səbəbini izah etmək üçün şamanların həyat tərzi, bir-birinə 

münasibətləri və s. dərindən öyrənilməlidir. Əsasən maldarlıq, xüsusilə də 

qoyunçuluqla məşğul olan, oturaq və köçmə maldarlıq formalarından geniş istifadə edən 

Tıva Türklərinin dağlıq, meşəlik ərazilərdə dağınıq, tayfa halında yaşadıqları vaxtlar 

bəzən hər tayfanın, bir çox hallarda isə bir neçə tayfanın bir xamı olurdu. Bu xam öz 

çörəyini müxtəlif ayinlər icra etməklə, xəstə sağaltmaqla, fala baxmaqla, müxtəlif qeyri-

adi, heyrətləndirici hərəkət və qabiliyyətilə çıxarırdı. Bəzən xam yaşadığı bölgə ilə 

kifayətlənmir, gəzə-gəzə başqa yerlərə gedib çıxırdı (Azərbaycanın şimal-qərb 

rayonlarında bu cür kəndbəkənd, elbəel gəzənlərə “gəzəryilər” deyirdilər). Bu vaxt 

həmin yerin xamı onu rəqib kimi qarşılayır, çıxıb getməsini tələb edir. Əgər “gəzəryi” 

getmək istəmirsə, özünün daha güclü olduğunu iddia edirsə, onda yerli xam onu “duel”ə 

çağırır. XIX əsr aristokratları duelə çağırış kimi əlcək atırdılar. Burada isə xam qarşı 

tərəfə meydan oxuyaraq deyir: “mən səni yeyəcəyəm”. Əgər qarşı tərəf razılaşırsa, “mən 

də səni yeyəcəyəm” deyərək çağırışı qəbul edir. Bundan sonra adamlar yığışıb bu iki 

xamın döyüşünə şahid olur, kimin daha güclü olduğunu müəyyənləşdirir və kənardan 

onlara baxıb deyirlər: “onlar (xamlar) bir-birilərini yeyirlər”. Əslində isə döyüşən 

xamlar heç də bir-birilərinin ətini yemir, bir-birindən müəyyən məsafədə duraraq 
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psixoloji döyüşə başlayır, Göydə, Yerdə, Yeraltı aləmdə müxtəlif heyvan və quşlar 

şəklində vuruşurlar (Monquş 1987: 79). Bu “duel” vaxtı xamlardan biri və ya hər ikisi 

ölə bilərlər. Nəticə onların gücündən asılıdır. 

Günümüzdə İslam dininin geniş yayıldığı Türk bölgələrində, o cümlədən də 

Azərbaycanda Allahın, peyğəmbərin, imamların, övliyanın böyüklərinin adı ilə pirlərə, 

ocaqlara, mollalara üz tutan, sağalacağına, övladı olacağına, bəxtinin açılıcığına və s. 

inananlar ağaclara al-əlvan iplər bağlayır, qayalara, daşlar yapışdırır, palçıq atır, 

qurbanlar kəsir, nəzir-niyaz paylayırlar. 

Göründüyü kimi, Azərbaycanda şamanizm olmayıb deyənlərin əksinə olaraq, 

zərdüştiliyin, xristianlığın, İslamın silib yox etmək səylərinə baxmayaraq, şamanlığın 

izləri bu gün də yaşamaqdadır. 

Təbiət hadisələrinə təsir edə bilən, onları tayfanın xeyrinə dəyişdirə bilən, qarğışı 

qarğış, alqışı alqış olan, təbii fəlakətlərin qarşısını ala bilən insanlara qorxu qarışıq 

hörmətlə yanaşılır, onların dediklərinə sözsüz əməl olunur və bu da o insanların tayfa 

başçısına çevrilmələrinə şərait yaradırdı. Qədimdə yadaçılar yada daşının köməyilə 

yağış yağdıra bilirdilər. Yaşlı Xakasların dediyinə görə, hər dəfə yağışı çağırma 

mərasimindən dönərkən elə yağış yağarmış ki, özlərini evə güclə çatdırarmışlar. Yanvar, 

fevral aylarında soyuq, şaxtalı küləklər olduğuna görə, Xakaslar bu aylara “çil ayı” (“yel 

ayı”) deyirdilər (“çillə” sözü və anlamı ilə müqayisəsi maraq doğururdu – G.Y.). Bəzən 

güclü yağışlar və küləklər xalqa fəlakət gətirirdi. Ona görə də, bu təbiət hadisələrinə 

təsir edə bilən şəxslərin – yadaçıların, şamanların cəmiyyətdə özəl yeri vardı. 

“Tanşu” xronikasının məlumatında deyilir ki, yetmiş qardaşdan biri olan Nişındu 

külək və yağış gətirmək kimi qeyri-adi qabiliyyətə malik idi. Onun iki arvadı vardı: biri 

yay yiyəsinin, o biri isə qış yiyəsinin qızı idi. Birinci arvadından olan böyük oğlu bir 

dəfə dağlıq yerdə havanı isidərək oradakıları soyuqdan xilas etmişdir. Buna görə də, 

insanlar qeyri-adi qabiliyyəti olan həmin oğlanı, Tukyunu özlərinə hökümdar seçirlər. 

Bu bir daha onu göstərir ki, təbiətlə üz-üzə qalan qədim Türklər qeyri-adi gücə malik 

insanları başçı seçirdilər. Sonralar tayfalar, xalqlar arasında savaşlar artdıqca, insanların 

yaşayış yerləri, təbiət hadisələrindən qismən qorunma vasitələri təkmilləşdikcə, fiziki 

gücə, döyüş qabiliyyətinə görə başçı, xan seçilsə də, şamanlar öz funksiyalarını yenə də 

yerinə yetirir, xanın, tayfanın məsləhətçisi, ağsaqqalı olurdular. Tarixi-etnoqrafiyanın 

ən zəngin mənbələrindən biri olan “Kitab-i Dədə Qorqud” dastanlarındakı ulu ozan və 

şaman, kam Dədə Qorqud buna misal ola bilər. 

Azərbaycanda şamanizm sovet dövründə araşdırılmadığından həmin boşluq bu 

gün doldurulur. Azərbaycan xalqının adət-ənənəsi, mərasimləri, mənəvi mədəniyyət 

nümunələri burada şamanizmin olması barədə fikir söyləmək üçün kifayət qədər 

material verir. Pirlər, ocaqlar, müqəddəs dağ, daş, dilək ağacı və qəbirlər, onlara kəsilən 

qurbanlar, bağlanan al-əlvan iplər, bir sıra qadağalar, inamlar da dediklərimizə sübutdur. 
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ÇAĞDAŞ GÜNEY AZERBAYCAN EDEBİYATI 
 

Doç. Dr. Pervane MEMMEDLİ 
 

Giriş 

Bu makalede Güney Azerbaycan’da çağdaş edebî süreç incelenmektedir. 

Güney Azerbaycan’da halkın dili, edebî ve manevi değerleri, uzun yıllar içinde sürekli 

gergin bir ortamda baskılı bir hayat yaşadı. Bu nedenle oluşan literatür daha çok direniş, 

uyanış, ayrılık, hasret, kendini tesbiti ve onayı gibi içeriklere sahiptir. 

1978-79 yılları İran devriminden sonra halkın uzun yıllar hafızalarında yaşayan 

âşık yaratıcılığına, destanlara, gazel formuna büyük imkan sağladı. 1980-90’lı yıllardan 

başlayarak edebî süreçte canlanma yaşandı. Literatüre yeni kuşak, yeni akın geldi. 

Azerbaycan tarih boyunca İran’da önde gelen fikirlerin vericisi olup bugün de 

geçen yüzyıllarda olduğu gibi, bu misyon devam ediyor. Yeni edebî kuşak bir varis gibi 

zengin edebî mirasa sahip çıkarak onu korumakta ve literatürde yeni sayfalar 

açmaktadır. 

1828’de, 16 yıl süren bir savaş sonrasında Rusya ve İran arasında imzalanan 

Türkmençay Anlaşması ile Azerbaycan ikiye bölünmüş; Araz nehrinin kuzeyi Çarlık 

Rusyasına, güneyi ise Kacar sülalesi yönetimindeki İran’a bırakılmıştır. Bu ayrılık 

Azerbaycan’ın kuzeyi ve güneyine tüm olumsuzluklarıyla yansımıştır. Kuzey 

Azerbaycan, Rusya’nın hanlıklara parçalayarak hakimiyet kurma stratejisinin kurbanı 

olmuş; Güney ise kendi ülkesinde kalmakla beraber kuzeydeki soydaşlarını kaybettiği 

için zaten hassas olan kozmopolit dengenin, hanedan Türk olsa dahi, iyice Farslar lehine 

dönmesi gerçeğiyle yüz yüze gelmiştir. Fars bölgelerinin daha merkezileşmesi, 

Türklerin İran’daki hakimiyetinin zayıflamasının ilk sinyallerindendir. 

 İran’da yaşayan ve Türkçe konuşan halklar, esas olarak İran’ın kuzey-

kuzeybatı, orta ve güney eyaletleri olmak üzere üç büyük bölgesinde yerleşmiştir. 

Asırlar boyunca göçebe bir hayat süren Türk boyları, İslâm’ı kabul ettikten sonra etki 

altına girmemiş; dillerini, gelenek ve göreneklerini korumuştur. Güney Azerbaycan 

Türkleri, IX. yüzyıldan 1924’e kadar, günümüz İran’ında belirli aralıklarla siyasi 

hakimiyete sahip olmuş (İran’ı yöneten 11 hanedanlardan 9’u Türk kökenlidir); ülkenin 

siyasi, ekonomik, kültürel ve manevi yaşamında ilerici fikirlerin yayılmasında öncü bir 

rol oynamıştır. Ancak yeni bir tarihsel döneme geçişte Azerbaycanlılar milli, siyasi ve 

kültürel bir ortam yaratamamıştır. 1925’te Rıza Han Pehlevi’nin iktidara gelmesinden 

sonra, İran’daki geniş çaplı merkezileşme ve ayrımcılık politikası sonucunda 

Azerbaycanlılar milli haklardan mahrum bırakılmıştır. O zamandan itibaren Güney 

Azerbaycan, sosyo-ekonomik olarak gerilemeye zorlanan bir vilayet ve millet haline 

getirilmiştir. Sonuç olarak, bölünmüş Azerbaycan’ın güney kesiminde milli hak ve 

özgürlükler uğruna bir mücadele başlamış; toprakları ve milleti birleştirmek için çareler 

aranmıştır. Azerbaycan Türkleri, İran’da etno-milli entegrasyonu ve diğer halkların 

 
 Azerbaycan Milli Bilim Akademisi, AZERBAYCAN.  
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oluşumunu engellemeye çalışan Pehlevi rejimine karşı savaşan halklar arasında 

özellikle öne çıkmaktadır. (1) 

 Tarihin acımasız hükmüyle ikiye bölünen Azerbaycan’ın kuzey ve güneyindeki 

sosyo-politik ve edebi-kültürel yaşam, içeriği ve gelişimi bakımından farklı yönlerde 

gerçekleşmiştir. Neredeyse iki asırlık bir süre boyunca, şovenist çarlık ve şahlık 

rejimlerinin tek bir milletin manevi iletişimine getirdiği yasaklar, kadim ve zengin bir 

edebiyata ve tarihe sahip olan bu milletin maneviyatına ağır bir darbe vursa da onun 

varlığını koruma ve gelecek nesillere aktarma iradesini, milli gururunu kıramamıştır. 

Azerbaycan’ın her iki tarafında “Araz” konusunda büyük bir edebiyat doğmuştur. 

Güneyli aydınlarla Kuzeyli aydınların küçük bir siyasi fırsat içinde yazışmaları, basın 

yayın aracılığıyla yayılmaları, her iki grupta yaşayan Azerbaycanlıların vatanın birliği 

ve bütünlüğüne olan inancını güçlendirmiştir. Güney’de Azerbaycan edebî dilinin 

gelişmesinde böyle bir iletişimin büyük etkisi olmuştur. 

Güney Azerbaycan’da halkın dili, edebî ve manevi değerleri son 90 yıldır 

sürekli gerginlik içinde, baskılı bir hayat yaşamıştır. Bu nedenle de ortaya konan 

edebiyat daha çok “direniş, uyanış, ayrılık, hasret, kendini bulma ve onaylama” gibi 

içerikler taşımaktadır. Zamanla harekete geçen milli uyanış, kendini her şeyden önce 

ana dilde yazılmış olan edebiyatta göstermiştir. Burada oluşan edebiyatla milli özgürlük 

hareketi her zaman birlikte ilerlemiştir. Her devrimden, halk hareketinden sonra kültürel 

hayatta da ilerlemeler olmuştur.  

Şah rejimi, uzun yıllar Azerbaycan Türklerinin sadece dil ve edebiyatlarını 

değil, aynı zamanda tiyatro, sinema, müzik ve sanat alanlarını da baskı altında tutmaya 

çalışmıştır. Pehlevi rejiminin devrilmesi ve İran-İslam Cumhuriyeti’nin kurulmasından 

sonra elde edilen kısa dönem özgürlük ortamında (1979 - 1981), Azerbaycan 

Türkçesiyle yazılmış kitap, gazete ve dergilerde müthiş bir artış olmuş; edebî ortamda 

özel bir canlanma yaşanmıştır. Ama bu kitap yayını ve basımının canlanma dönemi 

malesef 2-3 yıl kadar sürmüştür. 

 1990’lı yılların başında Sovyetler Birliği’nin çökmesi ve Kuzey Azerbaycan’ın 

bağımsızlığa kavuşması, Güney’de de etkisini göstermiştir. Dikenli sınır hatları tasfiye 

edilmiş, ayrılık ve hasrete son verilmiştir. Kuzey Azerbaycan ve Türkiye televizyonları 

uydu aracılığıyla İran’da da seyredilmeye başlanmıştır. Bu durum, edebiyata ve edebî 

ilişkilere de geniş bir meydan açmıştır. 

Günümüzde, Güney Azerbaycan edebî sürecinde, 1979 devriminden sonraki 

ruh hali ve yeni yüzyılın başlarındaki sanatsal bakış açısı arasında benzer ve farklı 

yönler ortaya çıkmıştır. 1979 devriminin yaratmış olduğu umutlar boşa gider. Arzu 

edilen manevi özgürlük ufukları görünmez olur. Onlarca yayın kuruluşu da kapatılınca 

edebî hayattaki mücadele ve çağırış ruhunun yerini, iç sarsıntısı ve kabullenememe alır. 

Kuzey Azerbaycan’ın bağımsızlığını elde etmesi ve dünyada söz sahibi olması, 

Güney’de milli uyanışa büyük bir destek vermiştir. Araz’ın her iki yakasında, ortak 

sanatsal bakış açılarının ve ortak edebî sürecin oluşum dönemi ortaya çıkar. edebî 

türlerin manzarasındaki farklılıklara rağmen bugün, Güney ve Kuzey Azerbaycan’da 

şiirsellikteki arayışlar, içerik ve sanat anlayışları bu görüşü desteklemektedir.  

Tüm siyasi kısıtlamalara rağmen, Güney’de son 15-20 yılda yaşanan olaylar, 

edebiyatın milli içeriğini belirlemiştir. “Güney Azerbaycan Edebiyatı” incelenirken 

kendisinden sonra literatürde iz bırakan bazı tarihi yürüyüşleri, hareketleri göz önünde 



TÜRK DÜNYASI DİL, KÜLTÜR VE EDEBİYAT İNCELEMELERİ | 79 

 
bulundurmak yerinde olur. Nedir bu tarihi yürüyüşler ve hareketler? Bunlar şöyle 

özetlenebilir: 

1997’de Hatemi’nin cumhurbaşkanlığına seçilmesi, Azerbaycan Türkçesinde 

yayınların artmasına zemin hazırladı. Milli problemlerin çözümündeki boşluklar, 

öğrenci hareketlerinin başlamasına ivme kazandırdı. Tebrizli Çehrekanlı’nın meclis 

adaylığının reddedilmesi, Azerbaycan öğrenci hareketinin daha da aktifleşmesine yol 

açtı. Tanınmış aydınların, cumhurbaşkanına gönderilmek üzere imzaladığı mektup ve 

başvurular, cevapsız kalsa da, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 

Halkın özgürlük sembolüne dönüşmüş olan Babek’in doğum gününün her yıl 

Babek Kalesinde kutlanması, halk toplantısına, yürüşüne, nihayet kurultayına çevrildi. 

Bu kitlesel yürüyüş eylemlerinde iç protestoların beyanı, özellikle milletin kendini 

bulma ve onaylamasıyla milli kimlik düşüncesini ön plana çıkardı. Devlet bunun önünü 

almaya çalışsa da bu itiraz eylemleri, sonradan başka biçimlerde ortaya çıkmaya devam 

etti. 

İran medyasında Türkleri rencide eden sunumlara, özellikle devlet gazetesinde 

çıkan karikatüre yapılan itirazlar, topluluk hareketine dönüştü; edebî ve politik arenada 

büyük yankı uyandırdı. 1970’te Tebriz’de kurulan ve adını şehirde bulunan traktör 

fabrikasından alan Güney Azerbaycan (İran) Türklerinin takımı Traktör Tebriz, 

Asya’nın en çok taraftarı olan takımı oldu. “35 Milyon Türk’ün Takımı” diye 

nitelendirilen Traktör, kırmızı-beyaz forması ve kendilerine “Kızıl Kurtlar” diyen 

taraftarları ile unutulmayacak kitlesel protestoları sahalara taşıdı. Milli hak ve 

özgürlükleri savunan binlerce taraftarın haklı sesi, Traktör’ün maçlarında trübünlerden 

yükselmeye ve bazen de 15 Mayıs 2015 karşılaşmasında olduğu gibi sokaklara taşmaya 

başladı.  

 Urmu Gölü ile ilgili itirazlar, uluslararası alanda da yankı uyandırdı. 2008 

yılından bu yana Urmu Gölünün suyunun yavaş yavaş azalması kendini ciddi şekilde 

gösterince, Azerbaycan aydınları ile milli aktivistler devlete bununla ilgili kaygılarını 

anlatıp uyarılarda bulundu. Gölün kurumasını önlemek için hiçbir önlem almayan İran 

hükümetine karşı halk: “Urmu Gölü can veriyor, Meclis onun katline ferman veriyor” 

sloganını her yerde gündeme getirdi. Bu çevresel tehlike artık yerel bir mesele olmaktan 

çıktı ve uluslararası kamuoyunun ilgisini çekti. 

Pişeveri’nin yalnız bir yıl süren demokratik hükümetinin mutlu günleri 

çocukluk ve gençlik dönemine denk gelenler, 20’li hatta 30’lu yaşları geride bırakmıştı. 

Bunlar, 60’lı yıllardan önceki kuşakların sanatının maruz kaldığı baskıdan haberdar 

oldular, kendileri için olumlu sonuçlar çıkardılar. Edebiyata, öncekilerden farklı 

düşünen bir kuşak geldi: Samed Behrengi, Gulamrza Saidi (Gövher Murat), Alirza 

Nabdil (Oktay), Merziye Üskiyi (Dalğa), Habip Sahir, Sehent vb.  

Samed Behrengi, bu yeni milli ruhlu gençlerden biridir. Edebiyata şair olarak 

kadem basmış; fakat dostu Behruz Dehgani ile beraber halk içinden topladığı 

masallarla, yazdığı hikâyelerle akıllarda yer etmiştir. Zengin nesir geleneği olmayan bir 

ülkede, genç bir yazarın nesre ağırlık vermesi, sıradan ya da tesadüfi bir durum değildir. 

O, büyümekte olan bu kuşağı, yaşlılara rağmen daha mücadeleci, haksızlığa ve 

adaletsizliğe karşı yılmaz bir ruh olarak görmeyi arzu ediyordu. Bu nedenle tüm 

dikkatini genç nesle yöneltti. Halk ağzından topladığı masalları, Avrupa’da olduğu gibi 

özel bir şekle soktu. Onlara edebî bir değer ve renklilik kattı, yeni bir ruh verdi. 
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Masalları ilk ağızdan derlediği dilde yazıp yayına verse de Türkçe oldukları için 

masalların basılmasına izin verilmedi. Onları, Farsça’ya çevirmek mecburiyetinde 

kaldı. “Küçük Kara Balık” adlı hikâyesini, ancak Samed’in ölümünden sonra tüm dünya 

çocukları kendi dillerinde okuyabildi. Çünkü eserleri en yüksek uluslararası ödüle layık 

görüldü ve birçok dile çevrildi. Samed Behrengi, milli ve siyasi harekette aktif yer alan 

meslektaşı ve yazar arkadaşı, şiirlerini “Dalga” lakabıyla yazan Merziye Üskuyi ile 

birlikte İran’da çocuk edebiyatının temelini attı. 

"Yurdunun derdini Farsça söyleyen” ölümsüz Şehriyar, 1950’li yıllarda ana 

dilinde yazdığı eserleriyle, uzun yıllar yasaklanmış olan Azerbaycan Türkçesine adeta 

yeniden can verdi. Şehriyar’ın “Heyderbabaya Selam”ı ve milli dilde (Türkçe) yazdığı 

diğer şiirler, Güney’de milli edebiyatın, milli düşüncenin uyanmasını sağladı. 

Güney Azerbaycanlı olup İran’a dünya çapında ün kazandıran bir yazar da 

Gulamhüseyn Saidi’dir. Ömrünün sonlarında göçmen olarak Fransa’da yaşamak 

zorunda kalan Gulamhüseyn Saidi’nin sessiz – pandomim- eserler yazması, mevcut 

rejimin soydaşlarımızın diline koyduğu yasakla ve buna gösterilen tepkiyle ilgilidir. 

Senaryo yazarı olduğu filmler uluslararası düzeyde ses getirmiş; İran sinematografisinin 

“Altın Fon”una dâhil edilmiştir (Bugün İran filmlerinin Avrupa’da yüksek ödüller 

kazanması da onun açtığı çığırla, yarattığı okulla doğrudan alakalıdır. – P.M). Saidi’nin 

yazdığı eserlerle Gabriel Garcia Marquez, Franz Kafka, Samuel Beckett ve Guy de 

Maupassant’ın yazdıkları arasında bir benzerlik vardır. Bu eserler fanatizm, cehalet, 

korku ve felaket girdabına mahkum edilmiş insanların durumunu tarif eder. Onun 

eserlerinde Marquez üsluplu, yarı efsane, yarı canlı varlıkların insanlarlarla ilişkisi, 

Maupassant’ın hikâyelerinde rastlanan keskin sarkazm, insanın en çıkılmaz durumlarda 

tenazzülü, Kafka üsluplu “dönüşümler", şizofren hastaların dünyaya özel bakışları vb. 

çoktur. Gulamhüseyn Saidi, yazdığı eserlerle İran’da mistik (büyülü) realizmin temelini 

atar.  

Günümüzde Kanada’da (Kanada “Pen” kulübünün eski başkanı) siyasi mülteci 

olarak yaşayan dünyaca ünlü yazar, “İran’da edebî eleştirinin babası” sayılan Tebrizli 

Rıza Berahani, çoğu zaman İngilizce ve Farsça yazmakla birlikte, eserlerindeki 

kahramanlarının ismini, oradaki şiir parçalarını, zor durumlarında yaşadığı hisleri, acı 

tatlı rüyalarda gördüklerini Azerbaycan Türkçesiyle kaleme alır. Ana dilinin terennümü, 

bu dilde yazmak, yalnızca derin ulvi sevginin göstergesi değil, aynı zamanda Güney 

Azerbaycan’da özünü koruma içgüdüsü; kimliğini, ana dilini yasaklayan, onu 

aşağılayan kuvvetlere, rejime direnişin sembolüdür (Memmedli 2015: 164). 

Pehlevilerin hakimiyeti zamanında, ana dilin yasaklanmasına karşı aydınlarda 

bir iç direniş, itiraz vardır. Bu, daha sonra zaman zaman alt şuura yerleşerek çeşitli 

tezahürlerle filizlenip ortaya çıkar. İran’daki kandaşlarımız ana dilde eğitim alıp okuyup 

yazmasa da günlük hayatta, düğünde dernekte, yas törenlerinde ana dili kullanıyorlardı. 

Böylelikle de beşikten mezara kadar ana dil, onlara yoldaşlık ediyordu (Bebekken anne 

ninnisini işitir, yaşamla vedalaştıktan sonra ise ana dilinde söylenen ağıtlarla yolcu 

edilir – P.M).  

Alirza Nabdil (Oktay), 1960’lı yıllarda, çok genç olmasına rağmen Güney 

şiirine hem biçim, hem de içerik açısından yenilik getirdi. A. Nabdil Oktay’ın “Tozlu 

Piyano", “Yurt", “Işık", “Setterhan’ın Atlıları” gibi eserleri orijinal söyleyiş tarzı ile ilgi 

çekti. Güney Azerbaycan şiirinde, konulu lirik şiirin güzel örneklerini oluşturdu. 
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Bununla literatürde yeni bir çığır açtı, yenileşme ve modernleşmeyi sürdürdü. Habib 

Sahir ve Bulut Garaçorlu Sehend, 29 yaşında hayata veda etmiş olan bu talihsiz şairin 

yolunu sürdürdüler.  

Tebrizli Habip Sahir yüksek öğrenimin ardından Türkiye’ye gitti. İstanbul’un 

edebî ortamını, Celal Sahir’i, Tevfik Fikret’i, Charles Baudelaire’i yakından tanıması; 

Türk edebiyatına, Fransız dili ve edebiyatına vakıf olması onu, “Çağdaş Güney 

Azerbaycan Edebiyatı”nda modernist bir şair olarak tanıttı. O, edebiyata taptaze 

tasvirler ve ifade şekilleri getirdi. “Sabah Aydınlanıyor", “Kövşen” vb. eserleri bunun 

parlak örnekleri arasında yer alır. 

Bulut Garaçorlu Sehend, Güney edebiyatına halktan ve geçmişten gelen, 

yenilenmiş, orijinal karakterler ve dolgun sosyal-siyasi anlam katmanın yanında; insani 

değerlere sadakat, “başka birisinin varlığını anlamak” (Hümmet Şahbazi) gibi yeni 

içerikler getirdi. O, sadece kendi halkının değil, aynı zamanda Vietnam’dan İspanya’ya 

ve oradan Küba’ya kadar hürriyet mücadelesi için ayaklanmış tüm halkların 

kahramanlık ve şehitlik tarihinden sahneleri şiirlerine taşıdı. Aynı şekilde Sehend’in 

ortak Türk abidesi “Dede Korkut” boylarına dayanarak yazdığı “Sazımın Sözü” (1965) 

ve “Dedemin Kitabı” (1971) adlı eserlerinin halkın milli ruhunun uyanmasında büyük 

etkisi oldu. 

Sahir ve Sehent, şiire yenilik getirdiler: Sahir, şiiri biçimce yenileştirmeye; 

Sehent ise yeni, çağdaş içerikli şiirler yazmaya yöneldi. Sahir’in şiirleri romantizmi, 

Sehent’in şiirleri siyasi motifleri ile öne çıktı. Öte yandan Alirza Nabdil, klasik şiir 

geleneklerinden tamamen uzaklaşarak şiire yeni bir düşünce tarzı, muhteva, serbest yapı 

ve biçim getirdi. Günümüzün tabiriyle söylersek, Güney’de şiiri modernleştirdi. 

Geçtiğimiz yüzyılın yirmili yıllarında, çağdaş Türk edebiyatının İran’da takipçisi olarak 

kabul edilen Tağı Rıfat’ın, sanat ve edebiyat anlayışında yenileşme yarattığını ve bunun 

da daha sonra oluşacak yeni şiirin ilk kıvılcımları olduğunu hatırlatmak gerekir. İran’da 

yeni şiirin temeli, “Tacettüt” (Arapça: “yenilenme") gazetesinin etrafında toplanan Tağı 

Rıfat, Cafer Hamaneyi, Şems Kesmai gibi Azerbaycan şairleri tarafından atılmıştır.  

1978-1979 yıllarındaki İran devrimi, karakter bakımından çok benzersiz oldu. 

Ülkeyi neredeyse Amerika’nın eliyle yöneten Şah’a, İslamcı dindarların ve sol görüşlü 

kitlenin nefretinin birçok sebebi vardı. İran, dünyanın çok uluslu devletlerinden olduğu 

için ulusal sorunları da çoktu. İşte halkın ayaklanması ve sokaklara dökülmesi, bu 

sosyal, siyasi, kültürel katmanlardaki çatlaklarla ilgiliydi. Söylenen sloganlarda, 

konuşmalarda, yazılan bildirilerde bunu açıkça görmek mümkündü. Ama kritik noktada 

bu, monarşiye karşı yönelmiş demokratik halk hareketi, birden yönünü keskin bir 

şekilde değiştirip İslam eğilimli oldu. 

İran’da din unsuru hep güçlü olmuştu. Humeyni gibi nüfuzlu bir din adamı halkı 

ardından sürükledi. 1978 yılı öncesinde Şah’a, rejime baş kaldırmış antiemperyalist, 

antimonarşist halk hareketi, sonunda “İslam Devrimi” olarak tarihe geçti. (Birçok 

kaynakta haklı olarak, ilk başlangıçta olduğu gibi, 1978-79 yılları İran Devrimi olarak 

adlandırılır.) 

Güney Azerbaycanlılar, sosyal ve siyasi alanda ulusal istek ve arzularını 

gerçekleştiremeseler de 1978-1979 İran Devrimi, kültürel hayatta özel bir canlanma, 

yeniden doğuş aşamasının oluşmasını sağladı. 1978-79 İran Devriminden sonra, Güney 

Azerbaycan’da sanki bir basın patlaması yaşandı. Öyle ki sanat eserlerinin çoğu, 
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kitaplardan çok gazete ve dergilerde yayımlanıyordu (Böyle bir durum meşrutiyet 

devrimi yıllarında da olmuştu. – P.M). Birbiri ardınca yayımlanan gazete ve dergilerde 

esas yeri, şiir tutuyordu. Çünkü şiirler, başka türlere oranla daha büyük imkânlara sahip 

olduğu için güncel konulara hemen müdahale ediyordu. Genel olarak Güney 

edebiyatında şiir, tüm Doğu’da olduğu gibi, başka türlere kıyasla hep hakim konumda 

olmuştur. 

1940’lı yılların ortalarında ilk defa eline kalem almış olan genç yetenekler, otuz 

yıldan fazla bir süre sonra, İslam Devriminin zaferiyle birlikte Azerbaycan dilinde 

yayımlanan çeşitli dergilerin sayfalarında yaratıcılıklarını sürdürmeye imkân buldular. 

1978-79 yılları “İran Devrimi”nden sonra sanatçılarda, aydınlarda 

milletseverlik ve Türklük duyguları daha da güçlendi. Halkın uzun yıllar hafızasında 

yaşayan aşık edebiyatına, destanlara, gazel formuna geniş yer açıldı. 1980-90-lı 

yıllardan başlayarak edebî süreçte canlanma yaşandı. Edebiyata yeni bir kuşak, yeni bir 

akın geldi. 

Güney Azerbaycan edebiyatında, istibdad dönemindeki ağır terör ve baskılara 

rağmen, halkın kızgınlık, nefret ve öfke duygusunu yansıtan şiirler, hikâyeler vb. ana 

dilde yazıldı; folklor örnekleri toplandı. Tabi ki bu eserlerin çoğu yayımlanmadı, 

bazıları ise imha edildi. Onlardan ele geçenler, yeri geldikçe basılıp halka ulaştırıldı. 

Güney Azerbaycan edebî fikrinin önde gelen temsilcileri, çevrede yaşanan olayları 

yansıtan yayın organlarına halkla iletişim tribünü gibi bakmıştı. Şairler, 1979’daki 

devrime kadar ve ondan sonraki dönemde yazdıklarını yayımlayarak halka özüne dönüş, 

kendini anlama ruhu aşılamaya; milli birlik oluşturmaya çalıştı. Halk devrimi olarak 

başlayıp sonradan başka mecraya yönelen devrim, halkı aydınlık günlere çıkarmadı. Bu 

durum, H. Sahir, H. Terlan, Çayoğlu, F. Hesari, S. Salis ve M. Mehzun’un yazdığı 

eleştirel yazılarda sanatsal yerini buldu. Devrimin yarattığı akın, sonra 8 yıl süren İran-

Irak Savaşı, daha sonra devrimci güçlerin yenilgisi yayınları da etkiledi. O dönemin en 

başarılı yazar ve şairleri takiplerden eziyet çekti, birçoğu öldü.  

1979 devrimi sonrasında, Güney edebiyatı üzerinde etkisini sürekli hissettiren 

Şehriyar’dan sonraki isim Bulut Garaçorlu Sehent’tir. Sehent, Pehlevi rejiminin kesin 

yasaklar döneminde, ana dilinde yazdığı eserleriyle, özellikle “Dede Korkut” destanları 

üzerine yazdığı “Dedemin Kitabı” eseriyle geniş şöhret bulmuştur. Bu kitap, 

kendisinden sonra yeni şiirlerin; Sönmez’in “İsa’nın Son Mumu", Barışmaz’ın “Nağme 

Dağı", Savalan’ın “Han Çoban ve Sara", Haydar Ketibi’nin “Fıstık Büyükanne", İmran 

Selahi’nin “Ağbulak Kahramanı” vb. şiirlerin yazılmasına ilham kaynağı olmuştur. 

Sehent’in, Şehriyar’ı bile ana dilinde eserler yazmaya çağırması, Şehriyar’ın ona büyük 

sevgi ile ithaf ettiği “Sehentiye” şiiri, Sehent’i edebî ortamın en önemli şahsiyetlerinden, 

üstatlarından biri haline getirmiştir. Şehriyar ve Sehent milli ruha, milli varlığa 

duydukları aşırı sevgileriyle genç nesli kendilerine çekmiştir.  

Güney Azerbaycan şairlerinin sanatında gazel her zaman önemli bir yere 

sahiptir. Bu gazellerde çoğu zaman Arap-Fars sözleri, terkipleri ile yüklenmiş 

geleneksel muhabbetler ve dini konularla beraber gerçek yaşamsal sorunların işlenmesi 

de geniş yer tutar. Artık şairler, kişisel problemlerinin dar çerçevesinden çıkıp toplumun 

ihtiyaçlarını dikkate alır; hayattan doğan asıl heyecanları şiirlerinde ifade ederler. Bu 

özellikler Savalan, Sönmez, Hamid, Mehemmedtağı Zehtabi ve Behruz İmanı’nın 

sanatında daha çok görülmektedir. Klasik Doğu şiirinin geleneklerine sadık kalan bu 
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şairler, onu canlandırarak yeniler; eski üslup ve biçim yaklaşımlarını modern ortamda 

beceriyle kullanıp kanonik biçim ile güncel konuyu ustalıkla birleştirirler. 

Yeni genç kuşağın temsilcileri Bariz, Resul Yunan, Hüsrev Barışan gazele yeni 

bir ruh ve içerik getirir. 

Dönemin önde gelen şairleri arasında: Şehriyar, Sehent, Habip Sahir, Yahya 

Şeyda, Sönmez, Mehemmedtağı Zehtabi, Savalan, Hamit Nutki, Haşım Terlan, Alev, 

Savalan Valeh, Muzaffer Direfşi, Kaflantı, Sap, Şehrek, Mehemmedeli Mehzun, 

Türkoğlu, Aydın , Taşkın vb. sayılabilir. Edebiyatın önemli bir türü olan şiir, geniş halk 

kitleleri arasında yayılır; çok sayıda okuyucu bulur. 

Güney Azerbaycan’da nesir, şiire oranla zayıf kalmıştır. Birtakım belli nedenler 

yüzünden (neşredilme imkânının kısıtlılığı, geleneksel Doğu’nun şiirselliğe öncelik 

vermesi vb.) nesir örnekleri az yazılmıştır. Aslında Doğu halklarının birçoğunun 

edebiyatında, aynı zamanda Azerbaycan’da da nesrin tarihi yakın yüzyıllarda başlar. 

Bilimsel edebî dilin yavaş gelişmesi de Güney’de epik eserlerin oluşumunu 

yavaşlatmıştır. Nesirde, şiire göre fikirlerin çoğu zaman açık, doğru verilmesi gerekliliği 

ve ülkedeki siyasi durumun bunu imkânsız hale getirmesi başlıca nedenler arasında 

sayılabilir.  

1990’lı yıllarda edebiyata gelen öncü kuşak, sanat prensiplerini slogan, talep, 

beyanatlarla ileri sürüyor; taşlaşmış, kireçleşmiş anlayışları bir bir kökünden koparmaya 

çalışıyordu. Çağdaş, modern şiire köprü kuran önemli isimlerden biri Seher Hanım 

Reiszade’dir. Bu şiirsel hareketi açık biçimde ilk önce Hüseyn Süleymanoğlu, Nigar 

Kiyavi, Nasır Merkati, Nadir Ezherî, Hadi Karaçaylı, Aziz Selami, Memmedrıza 

Levayi, Atilla Maralanlı, Lale Cavanşir, Kiyan Kiyav, Said Muğanlı, Haydar Bayat, 

Salih Etayi ve daha sonra İlgar Müezzinzade, Meliha Ezizpur, Hüsrev Barışan, Elşen 

Böyükvend, Ramin Cahangirzade, Aydın Aras, Resul Yunan, Solmaz Memmedrizayi, 

Türkan Urmulu, Ramin Cabbarlı, Mesut Haray, Ülker Uckar, Şelale Cavanşir, Ersan 

Erel, Duman Erdem, Aydın Aras, Zaman Paşazade, Ziba Kerbasi yaratmaya gayret 

gösterir ve adını anamadığım birçokları da açılan bu yolda “Çağdaş Güney Azerbaycan 

Şiiri”ni inşa etmeyi sürdürür. 

Neredeyse tüm Güney şairlerinin eserlerinde, şiir dilinin halkın konuştuğu dil 

olması gerektiği düşüncesi hâkimdir. Bu yüzden de Güney Azerbaycan’da “direniş” ve 

“direniş edebiyatı” ön plandadır. Eserlerin esas motifi “ana dil” ve “vatan”dır. Bundan 

sonra “kimlik arayışı, özgürlük, kızgınlıklardan doğan iç isyan” gibi konular yer alır.  

Güney Azerbaycan’da yeni edebî kuşak, güçlükle de olsa oluşmuştur. Özellikle 

son on yılda, internetin de yaygınlaşmaya başlamasından sonra, gençler arasından 

edebiyata eğilim gösteren ve gerçek anlamda modern tarzda eserler yazan bir genç 

kuşak yetişmiştir. Çok sayıda edebiyat portalı ve blog yayımlanmıştır. Avrupa’da ve 

Amerika’da yaşayan ve çok değerli eserler yazan yazarlar vardır. 

Genç yazarlar, modernizm anlayışından ileri gelen “küresel düşünüp lokal 

yaklaşma” yönteminden yararlanırlar. Yeni kuşak, ana dilinde yeni bir edebiyat yaratma 

konusunda ısrarcıdır. Genç yazarlar, dünya edebiyatını benimsemeye, onun en güzel 

örneklerini ana diline çevirmeye ve yeni tarz şiirler yazmaya gayret gösterir. Kısacası, 

çağdaş fikir ve düşünceleri öğrenerek dünyanın sanat ve estetik alanındaki 

birikimlerinden yararlananmaya çalışırlar. 
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Bugün Güney’de, tüm çağlara ait “babalar ve oğullar” sorunu, yeni edebî 

kuşakla yaşlı kuşağın tartışması, yaşanmaktadır. Devrimden sonra folklora, milli şiir 

geleneğine dönüş hareketi, özellikle “Heyderbabaya Selam” şiirinden sonra, klasik 

şiirden ve divan edebiyatından gelen gelenekleri yavaşlattı. Yıllarca şiirsel dile hakim 

olan kanonların yerine, halkın yaşam tarzı ve milli düşüncesinin yansıması olan sanatsal 

ifade tarzı benimsendi. Kuzey Azerbaycan şiiri ile yakın iletişim, şiir dilini 

şematiklikten, yersiz edebiyattan uzaklaşmaya teşvik etti. Bunlarla birlikte Güney 

aydınlarının Avrupa’ya mühacireti ve modern bilgi alışverişi de Güney şiirinde modern 

şiir arayışlarına yön verdi. Kalıplaşmış edebî anlayışı kırmak isteyen gençler, öncekileri 

inkâr edip kendilerini “postmodernist akımın temsilcisi” olarak adlandırdılar. 

Güney’de modern şiirin kurucularından olan Dr. Hamid Nutki, modern bir 

edebiyat oluşturmak için, modern bir dil olması gerektiğini söyledi. Dr. Hamid Nutki 

bu düşüncesini dille ilgili çalışmalarında, şiirlerinde ortaya koydu. 

Edebi sürecin mevcut durumuna ve bu durumun temel özelliklerine 

baktığımızda şöyle bir manzara ile karşılaşmak mümkündür: Edebiyatın temel görevi, 

ana dilde yazmak ve onu işlek bir edebî dile çevirmektir. Almanya’da yaşayan ünlü şair 

H. Süleymanoğlu der ki: “Dil varlığın eviyse, Güney’de Azerbaycanlılar uçurulmuş bir 

evde yaşamak zorunda kalmışlardır.” O, çıkış yolunu bu evi, varlığı yeniden yapmak 

olarak görür. Bunun da şair ve yazarların görevi olduğunu söyler. 

Günümüzde, Güney’de edebî dil problemi var. Herkes ayrı bir lehçede, şivede 

yazıyor. Bazen de kim hangi lehçede konuşuyorsa, onu öylece kağıda aktarıyor. 

Lehçelerin çokluğu ve sözlü konuşmada bunları kullanmak doğaldır. Fakat tek bir edebî 

dil üzerinde uzlaşılmalıdır. 

Güney’de son yıllardaki yazılar, Anadolu veya İstanbul Türkçesi, Kuzey 

Azerbaycan Türkçesi ve ortak Türkçe’de yayımlanmaktadır. (Merhum dilbilimci Dr. 

Hamit Nutki de 32 yıl önce ortak Türkçe’yi teklif etmiş ve Cevat Heyet’le birlikte 

“Varlık” dergisinin şahsında bunun mümkün olduğunu göstermişti. – P.M) . Son 

yıllarda genç yazarlar arasında Anadolu ve İstanbul Türkçesi yazma geleneği daha çok 

yayılmıştır. 

Güney şiirinin genç neslini birleştiren ortak faktör, onların vatan ve milli dil 

konusunda aynı duruşu sergilemeleridir. Bu şiirin içeriği, sınırları da oldukça geniştir. 

Azerbaycancılık ve Turancılık düşüncesi, yeni Güney şiirinin fikir zirvesine oturmakla 

birlikte, aynı zamanda onun şiirsel ifade olanaklarını, üslup türlerini de 

zenginleştirmektedir. Kuzey Azerbaycan şiirinin üslup eğilimlerine yön veren Samed 

Vurgun, R. Rza, B.Vahabzade, M. Araz’ın Güney şiirinin yenileşmesinde özel bir yeri 

olduğu gibi, “Çağdaş Türk Şiiri”nin etkileri de hemen fark edilir. Yazılan şiirlerde, 

özellikle Nazım Hikmet şiirinin tınısını duymak mümkündür. Diğer yandan şairler, 

Avrupa şiirini de benimsemekte, hatta bugün moda olan postmodernizmin 

temsilcilerinin etkilerini şiirlerine taşımaktadırlar. 

Profesyonel edebiyatın oluşmaması, sadece dil sorunuyla değil, eleştirmenlerin 

olmamasıyla da ilgilidir. Son yılların olağanüstü sanat olaylarından biri de edebî 

eleştiriye ilginin artmasıdır. Himmet Şahbazi, Cafer Bozorgemin, Ahmet Ateş, Hasan 

Yıldırım, Eyvaz Taha, Nadir Ezheri, Meliha Ezizpur’un yanı sıra Eldar Muğanlı, Hadi 

Karaçay, Kerim Kurbanzade, Bulut Muradi, Hamid Arğış gibi bir eleştirmen ordusunun 

yetişmesi, muhtemelen asıl edebiyatın oluşmasına ortam hazırlayacaktır.  
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Güney’de çeşitli nesir türleri kullanılmaktadır. Bazı Güneyli yazarların roman, 

anı, deneme ve diğer türlerde ara sıra yayımlanan edebî ve sanatsal yazıları istisna kabul 

edilirse, çoğu zaman hikâye türünün tercih edildiği görülür. Bunun başlıca sebebi, her 

şeyden önce yazarların hikâye türü aracılığıyla yaşam hadiselerine daha esnek tepki 

vermeleridir. 

Yazarlar genellikle aynı konular üzerinde düşünür: dünya, yaşam, ölüm ve ölüm 

felsefesi, dil, milli ve manevi geçmiş, sosyal sorunlar, sevgi... Sorunların sanatsal 

çözümü ise farklı düzeylerdedir. Profesyonel yazma alışkanlığının yerini, bazen 

duygusal imgeleme, doğrudan bir çağrı yöntemi alsa da bu örnekler büyük edebî ve 

tarihsel öneme sahiptir. Nesir dilinin cilalanması anlamında her eserin edebî süreçte özel 

bir yeri vardır. 

Nasır Menzuri, Rukeyye Kebiri, Kiyan Kiyav, Hamid Arğış, Murtuza Mecidfer, 

Melihae Ezizpur, Rukeyye Seferi, Vali Gözeten, Tuğrul Atabay, Salih Etayi, Kadir 

Cafari, Resul Melikoğlu, Vukar Nimet, Davud Dustar, Rza Kazimi, Nigar Kiyavi, Ziba 

Menüçöhri, Memmedrza Tebrizli, Araz Ehedoğlu gibi isimler nesirde kendine özgü 

ifade becerisi ve konu yelpazesinin genişliğiyle dikkat çeker. Örneğin Rukeyye Kebiri, 

hikâyelerinde zaman zaman Kafka’nın “Dönüşüm”ünün farklı epizodlarını yaşatır; 

ancak burada dönüşüme maruz kalan personaj daha öznel (subjektif), daha umutlu, daha 

heyecanlı ve başka bir deyişle, yaşam dolu bir kadındır . 

Roman, Güney Azerbaycan’ın şimdiki durumunun aynasıdır. Güntay Gencalp 

ve Sayman Aruz’un hacimli eserlerinde cemiyetin yaşam tarzı, sosyal, siyasi ve dini 

problemleri yansıtılmıştır. Son yıllarda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin literatüründe 

roman patlaması yaşanmaktadır. İyi tanıdığımız yazarların yanında adını ilk kez görüp 

duyduğumuz yazarların da çok sayıda hacimli romanı çıkmaktadır. Araz’ın ötesinde ise 

nesirle uğraşan genç yazarlar, Kuzey’in aksine daha derli toplu, daha kısa formları tercih 

etmektedirler. Bugün Güney’de, Avrupa’da 1960’lı yıllarda şekillenen “Flash Fiction” 

tarzında ortaya çıkan minimalizme, küçük hacme dayalı nesir eserlerine yöneliş vardır. 

Böyle küçük boyutlu nesir eserlerine “fikir açıkçası”, “mikro hikâye”, “kısa hikâye” 

gibi çeşitli isimler verilmiştir. Güney’de ise böyle eserleri “hibrit hikâye” diye 

adlandırırlar. Kapasitesi 2000 kelimeyi aşmayan, az kelime ve cümlelerle süjeti belli 

olan yetkin bir eser yaratmak hüner ister. Bu akımın öncüleri Murtuza Mecidfer, Hamid 

Arğış, Tuğrul Atabay, Meliha Ezizpur, Muhammed Sübhdil’dir. Onların da dediği gibi 

“bir kurşunla iki tavşan” vurmuş olurlar. Öncelikle Güney’de edebî dille ilgili, belli 

nedenlerle oluşmuş ve halen çözüm bulunamayan sorunlardan biraz uzaklaşıyor, az 

sözle çok şey anlatabiliyorlar. Aynı zamanda hem biçim hem de içerikte yeni ve modern 

bir tarz ortaya koyuyorlar. Kısacası, “hibrit hikâye” (flash fiction) Güneyliler için 

bugün, bir buluş gibidir. 

Genç yazarlar arasında bu tür deneysel yaklaşımlar az değildir. H. 

Süleymanoğlu “Bilimsel”, Nadir Ezherî “Donuk Şiir Planı”, Ziba Kerbasi “Nefes” ve 

Arestu Mücerred “Nano” adlı özel tarz şiirleriyle Güney’de dinamik gelişen şiir alanına 

ortak olmuştur. 

Görülmektedir ki devrimci hareket döneminde kendini yeniden bulan halk, 

edebî ve sanatsal dil varlığının tüm biçimlerini maksimum kullanmaya çalışır, eski 

biçimin yeni yeteneklerini ortaya çıkarır. Bugünkü genç kuşak gülden, bülbülden 

uzaklaşmış; özlem, ayrılık, gözyaşı konularının vaktinin geçtiğini anlamıştır. Urbanistik 
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konular ve postmodern estetik temayül, onların eserlerinde önemli bir yere sahiptir. 

Netice olarak Güney’de, edebiyat tüm gücüyle inkişaftadır. 

Eski kuşaklar, Türkçe düşünüp Farsça yazarken; sonraki kuşak, onların aksine, 

Farsça düşünüp Türkçe yazıyordu. Bu, halkın trajedisi, kaderin kara hükmüydü ve 

ondan kaçmak mümkün değildi. Güney’de her dönemin aydınlarının kendi görevi, 

kendi işlevi olmuştur. 1978-79 “İran Devrimi”nin beraberinde gelen aydınlar, başta 

Cevat Heyet, Hamit Nutki, Memmedeli Ferzane, Memmedtağı Zehtabi olmak üzere, 

halka ana dilinde konuşmayı, yazmayı öğrettiler. “Varlık” dergisi bu yönde bir okul 

oldu. Sonraları “Yaprak” (Eyvaz Taha), “Dilmanc” (Alirza Sarraf) “, “Yaşmak” (Said 

Muğanlı) bu yola çıktılar ve yeni edebî kuşağı yönlendirdiler. Bu okulun yetenekli 

öğrencileri de çoktu. Onlar önceki kuşaktan çok şeyler öğrendiler; ama onlara 

benzemediler. Bu da doğaldır. Yeni neslin dünya edebiyatından çevirileri, ana dilin 

derinden benimsenmesine, yeni edebî akımların izlenmesine, çeşitli düşünce ve 

fikirlerin oluşmasına hizmet etmektedir. Azerbaycan tarih boyunca İran’da, önde gelen 

fikirlerin kaynağı olmuştur. Bugün de geçmiş yüzyıllarda olduğu gibi bu misyonunu 

devam ettiriyor. Yeni edebî kuşak, bir varis olarak zengin edebî mirasına sahip çıkıyor, 

onu koruyor ve literatürde yeni sayfalar açıyor. 

Bugün, nesir ve tebliğ imkanlarının sınırlılığına rağmen Güney’deki edebî 

fikrin manzarası çok rengarenktir. Mevcut edebî sürecin dil ve işçilik açısından 

sorunları olsa da edebiyat, milli varlığını yeni bir güçle geliştiriyor; dünya edebiyatının 

yeni eğilimlerine kavuşmak için arayışlarını sürdürüyor. 
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AZƏRBAYCAN DİLİNİN ŞƏRQ QRUPU DİALEKT VƏ 

ŞİVƏLƏRİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

Dr. Fidan YUSİFOVA 

 Uzun sürən tarixi inkişafın nəticəsində Azərbaycan dilinin zəngin dialekt 

leksikası yaranmışdır. Dilin qədim leksik qatına aid sözlərin dialektlərin lüğət tərkibində 

daha çox qorunub saxlanıldığı müşahidə edilir. Buna görə də canlı danışıq dilinin təbii 

xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən dialektlərdən dilçilik araşdırmalarında etibarlı 

mənbə kimi istifadə edilir. Müxtəlif semantik sahələrə aid sözlərin həm dialektlərdə, 

həm də ədəbi dilimizdə olduğu məlumdur. Dialektlərin lüğət tərkibində ədəbi dili 

zənginləşdirə bilən xeyli söz ehtiyatı var. Şərq qrupu dialekt və şivələrində həyat, 

məişət, adət, təsərrüfat və. s. ilə bağlı olan sözlərə rast gəlirik. Şərq qrupu dialekt və 

şivələrində işlənən sözlərin heç bir qrammatik forma qəbul etmədən bir-birinə 

yanaşması ilə yeni sözlərin əmələ gəlməsinə də rast gəlinir. Şərq qrupu dialektlərinin 

leksikasına daxil olan söz və terminlər, əsasən, təsərrüfatın müəyyən sahəsi ilə bağlıdır. 

Bu qəbildən olan söz və terminlər bəzən təsərrüfatın digər sahələrində də işlənir. Məhz 

bu baxımdan Azərbaycan dili dialekt leksikasının da öyrənilməsi, burada hələ də öz 

varlığını qoruyub saxlayan, xalqın yaddaşında yaşayan dialektizmlərin toplanması 

dilçiliyimizin qarşısında duran mühüm və aktual məsələlərdən biridir.  

Azərbaycan dili dialektlərinin təsnifatını M. Şirəliyev tarixi-coğrafi prinsipə 

əsaslanaraq vermişdir. Həmin təsnifatda dialektlər 4 qrup ətrafında cəmlənir: şərq 

qrupu, qərb qrupu, şimal qrupu və cənub qrupu. M. Şirəliyev dialektlərin şərq qrupuna 

Quba, Bakı, Şamaxı dialektlərini, Muğan və Lənkəran şivələrini, qərb qrupuna Qazax, 

Qarabağ, Gəncə dialektlərini və ayrım şivəsini, şimal qrupuna Şəki dialektini və 

Zaqatala-Qax şivəsini, cənub qrupuna isə Naxçıvan, Ordubad, Təbriz dialektlərini və 

İrəvan şivəsini daxil edir. Son illərə qədər Azərbaycan dilinin dialekt bölünməsində M. 

Şirəliyevin bölgüsü əsas götürülmüşdür. M. Şirəliyev Azərbaycan dili dialekt və 

şivələrinin təsnifini tarixi-coğrafi prinsip əsasında 4 qrup ətrafında cəmləşdirmişdir. 

Daha sonralar bu prinsip əsasən qorunub saxlansa da, E. Əzizov tərəfindən bölgü 3 qrup 

ətrafında birləşdirilərək şimal və şərq qrupları bir yerdə təsnif olunmuşdur. 1960-cı 

ildən başlayaraq Azərbaycan dili dialektlərinin M. Şirəliyev tərəfindən verilmiş 

bölgülərində keçid şivələr də nəzərə alınır. O, “Dilin dialekt üzvlənməsi problemi” 

(1960) məqaləsində Azərbaycan dilində keçid tipli üç 6 şivənin olduğunu göstərir: 1) 

dialektlərin şərq və qərb qruplarının xüsusiyyətlərini birləşdirən Göyçay şivəsi; 2) 

dialektlərin şərq və şimal qruplarının xüsusiyyətlərini birləşdirən Ağdaş şivəsi; 3) 

Azərbaycan dili dialektlərinin qərb və cənub qruplarının xüsusiyyətlərini birləşdirən 

Cəbrayıl şivəsi (Əzizov, 2015: 7).  

 
 Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, AZERBAYCAN. 
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Azərbaycan dili dialekt və şivələrinin təsnifini tarixi-coğrafi prinsip əsasında verən 

Məmmədağa Şirəliyev dialekt və şivələri 4 qrupa ayırmışdır: 

1. Dialekt və şivələrimizin şərq qrupudur ki, buraya Quba, Bakı, Şamaxı, Muğan, 

Lənkəran şivələri daxildir.  

2. Dialekt və şivələrimizin qərb qrupudur ki, buraya Qazax, Qarabağ, Gəncə dialektləri 

və ayrım şivəsi daxildir.  

3. Dialekt və şivələrimizin şimal qrupudur ki, buraya Şəki dialekti, Zaqatala və Qax 

şivəsi daxildir.  

4. Dialekt və şivələrimizin cənub qrupudur ki, buraya Naxçıvan, Ordubad, Təbriz 

dialektləri və İrəvan şivəsi daxildir (Şirəliyev, 2008: 19).  

Şərq ləhcəsi Xəzərin qərb sahili zonasının müəyyən hissəsini (Dərbənd-Tabasaran, 

Quba-Xaçmaz-Dəvəçi, Şamaxı-İsmayıllı, Ağsu-Kürdəmir, Bakı, Salyan-Sabirabad-

Saatlı) əhatə edir. Şərq ləhcəsi bir sıra şivə qruplarına bölünür: 1) Dərbənd-Tabasaran; 

2) Quba qrupu (Quba, Xaçmaz, Dəvəçi); 3) Şamaxı (Şamaxı, Ağsu, Kürdəmir); 4) 

Abşeron; 5) Muğan Əli Bayramlı, Salyan, Sabirabad, Saatlı) (Əzizov, 1989: 12).  

Azərbaycan dilinin şərq qrupu dialektlərinin lüğət fonduna daxil olan sözlərin 

aşağıdakı leksik-semantik söz qrupları var:  

1. Ev əşyaları və qab-qacaq adları: bilmə “boşqab”, bəsti “güyüm”, satıl “mis 

su qabı”, qaqala “saxsı banka” ləif “yorğan”, nolin “döşək”, abgərdun “abgərdən”, 

nəəlbəki “nəlbəki”, məştəfə “aftafa”, aşpəlö “aşsüzən”, ərsin “ərsin” (xəmiri kəsmək 

üçün alət), istikon “stəkan”, qəməti “ət baltası”, azərb. dial. qəməlti “iri bıçaq”, korda 

“bıçaq”, qeyçi “qayçı”, qaşuğ “qaşıq”, qaçqını “qazan”, bolış “balış, yastıq”, xolinçə 

“xalça”, miz “stol”, ustul “stul”, qəndob “qənddan”, qəfədon “çaynik”, dəmkeş 

“dəmkeş”, bisg “kabab şişi”, kirsin “kətil”, Ayna “güzgü” (B., Ş., S., Şir., Sal. ) 

(Hüseynova, 2013: 159). Məişətdə işlədilən əşyaların adlarını bildirən sözlərə 

aşağıdakıları da əlavə etmək olar: qablama: 1-2 adamlıq xörək bişirmək üçün istifadə 

olunan dəyirmi mis qab; birəlli- su qabı, satıl- vedrəyə oxşayan mis qab, qəndişkə “qənd 

doğrayan qayçı, qəfəqõran, hövəngdəstə, masqura”, çuxur “dərin boşqab, səruş, çanağ, 

yegə, ambur”, zivə “paltar asılan ip”, sülüm “nərdivan”, kənalay “pərdə bağı və s.” 

(Buz., Bilg., Maş. ) (Vəliyeva, 2001: 129). çərə “pəncərə”, çalpak “çömçə”, çırx 

“çınqıl”, təkkə “ləyən”, nalça “döşəkçə və s.” (Quba). Quba dialektində məişətdə 

işlədilən əşya adları: balta, bardağ, buşqab, qeyçi, qiməkeş, kəfkir, kütdi, əleg, badyə, 

oxlo, çaynik, nimçə, heybə, xurcun, sərnic, siyəzi, sini, tabağ, çuval və. s. (Rüstəmov, 

1961: 108). Azərbaycan dilində müxtəlif səslərin yasılanmasını bildirən hissələrlə- dağ 

//dəq morfeminin birləşməsindən bir neçə söz düzəldilmişdir. Bunlardan batdaq, 

çatdaq, çırtdaq sözlərini misal gətirə bilərik ki, cürdək, bardaq sözləri də bu 

qəbildəndir. “Cürdək” adlanan qaba Şamaxı rayonunun Köylər kəndində qurt deyirlər. 

Bu da yamsılamadır (Məmmədov, 2008: 131). Mərfəş: Bu söz Bakı, Ordubad 

dialektlərində “içərisinə yorğan-döşək yığmaq üçün xüsusi toxunmuş əşya” mənasında 

işlənir. Nimdar // nimdər sözü Azərbaycan dili şivələrində (Astara, Bakı, İsmayıllı, 

Lənkaran, Salyan, Şamaxı) “döşəkçə” mənasında işlənir: Oturmo:un, qoyın nimdar 
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gətirim (Şamaxı); A:z, Səknə xanım, nimdarı at ora, aton ossun (Salyan). Nimdər 

sözünə Dərbənd rayonu dialektlərində “üstündə oturmaq üçün yerə salınan köhnə nazik 

döşək” mənasında təsadüf olunub (Teymurlu, 2017: 74). Kirit “açar”: Azərbaycan 

dilində fonetik dəyişikliyə uğrayaraq kilid “qıfıl” şəklində işlənir. Dərbənd şivələrinə 

xasdır: –Kilitnən qıfılı açıllar (Ordubad); –Kiliti vər qapuni açım (Dərbənd). Dialekt 

leksikasında kilit leksemi “qapıya daldan keçirilən uzun dəmir” (Quba, Qax) mənasında 

da işlənir (Əzizov, 2016: 250).  

2. Bağ və bostanla bağlı sözlər: Qaysı//Qəysi (Teymurlu, 2017: 69). Bu söz 

Azərbaycan dilinin Bakı dialektində “ərik”; Ağcabədi şivəsində “qurudulmuş ərik” 

mənasında işlənir. Cağala//cağla: Azərbaycan dili şivələrində (Çənbərək, Dərbənd) 

“kal, yetişməmiş meyvə” mənasını ifadə edir: Mən mişmişi yiğmağ istədüm, cağladı 

(Dərbənd) (Teymurlu, 2017: 70). Ərik: Azərbaycan dilinin Dərbənd, Quba dialektində 

“cır alça” mənasında işlənir (Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti. 2007: 164). Yemiş: 

Bu sözə Azərbaycan dili leksikasında (Dərbənd, Tabasaran) “meyvə” mənasında 

təsadüf olunur: Alma teregin kəsdim, yemiş vermiyədi (Dərbənd) (Azərbaycan dilinin 

dialektoloji lüğəti, 2007: 547). Tabasaran və Dərbənd rayonlarının bir çox şivələrində 

yemiş sözü “meyvə” mənasında işlənib (Azərbaycan dilinin Dərbənd dialekti, 2009: 

369). Bəzi dialekt və şivələrdə (Cənubi Azərbaycan, Şamaxı) “quru meyvələrin 

qarışığına və üzüm qurusuna” da yemiş deyilir.  

Quba dialektində bağçılığa aid terminlər daha müxtəlif və daha çoxdur. Burada 

xüsusən alma və armud adları həm yerli, həm də alınma sözlərlə ifadə olunur. Almanın 

növləri: ağ tabağ, qızıl əhməd/qizil əhməd, eybalma, əhmədxan cıri, mayıs güzəli, kük 

turş, meytiquli cıri, şanpan, şafran, şirvan güzəli, tabağ alma, mirabba alması və. s. 

Armudun növləri: ağ armud, ağ tala, axun armudi, bal armudi, sərçə budi, tikan 

armudi, şəkər armud, əsədulla ciri, tezdeyən armud və. s. (Bakı), abasbəki armıt, ağ 

armıt, daş armıt, gilabı armıt, nar armıdı, palçıq armıt və. s. (Salyan). Alçanın növləri: 

ağ əlçə, bəxşi əlçə, qara əlçə, qəbzin (Qəzvin) əlçəsi, amsar əlçəsi, payız əlçəsi və. s. 

Gavalının növləri: albuxara gavali/əlbuxara gavali, payız gavalisi, qara gavali, 

pispisə gavali, əlçə gavali və. s. Heyvanın növləri: daş heyva, əpbek heyva, cir heyva 

və. s. Tutun növləri: qara tut, Quba tuti, xartut, şirvan tuti və. s. (Rüstəmov, 1961: 

204). Şəfdəli, hüli, xətmi, lumi, şabalıt, qov, qaysı//qeysi (Salyan).  

3. Yemək, içki, qab-qacaq adları: nimik “duz”, şir “süd”, şirəvo “südlü sıyıq”, 

tiivəlo “quymaq”, siyə həlva “qara halva” (səmənidən hazırlanır), tara həlva “un 

halvası”, həsi “əriştə” və. s. alınma mənşəli yemək adları vardır. Azərbaycan dilinin 

Salyan dialektində də bir çox xörək adları işlənir ki, bunların əksəriyyəti ədəbi dildə də 

eynilə var. Lakin tələffüzcə fərqlər müşahidə olunur: “aş, ağ aş, döymə aş, ərişdə aşı, yarma 

aşı, sütdü aş, umac aşı, hədik aşı, başəyaq, bozbaş, boz aş, soğan bozbaşı, qaysava, qovurma, 

iç qovurması, səbzi qovurma, quymac, qıyma, dındı, dilim boranı, əzmə boranı, əgirdək, 

dolma, badımcan dolması, kələm dolması, yarpaq dolması, döşəmə, kabab, dögmə kabab, 

lülə kabab, tava kababı, şiş kababı, kifdə, küki, səzzi küki, kütab, ət kütabı, dətlit, mütəncəm, 

piti, pılo, boranı, pılo, qıyma, pılo, daşma pılo, döşəmə pılo, mərci pılo, mütəncəm pılo, 

paxla pılo, çığırtma pılo, cücə pılo, turşbərə-düşbərə, umac, qara umac, firni, xəşil, xingəl, 

qovurma xingəl, qaşıq xəngəli, ləzgi xingəli, halva, qara halva, qurı halva, tər halva, qoz 
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halvası, kündüc halvası, məcum halvası, horra, çığırtma, cırbır, şəşəndaz, şorpa”. Quba 

dialektində işlənən yemək adları: quz halvası, quymağ, dürmeg, ləzgi xingali, kəvər qutabı, 

müsəmbə, pəl qutabi, piti, tavakabab və. s. (Rüstəmov, 1961: 108).  

Aş: “yemək, xörək”. Azərbaycan dilinin Arpaçay kəndləri (Türkiyə) şivələrində 

aş sözü “yemək, xörək” mənasında işlənir. Bu sözə Muğan qrupu və Cəlilabad rayon 

şivələrində “duru xörək” mənasında təsadüf edilir. Məsələn, bəzi xörək adları bunu 

sübut edir: Xəmraşı, süddüaş, ayran aşı (dovğa) və s. Bu qədim leksemin ziyafət, 

qonaqlıq sözləri ilə bağlılığını xalq danışıq dilində işlənən bəzi etnoqrafik səciyyəli 

sözlərin tərkibində də görmək olur. Məs: Oruc aşı, alla:şı, imamaşı, həcaşı (Şərqi 

Abşeron). Həmin sözün “yemək, xörək” mənası Azərbaycan ədəbi dili nümunələrində 

müşahidə edilir: Yapağlu qocayı Təpəgözə verüη, aşın pişürsün–dedi; Ayğır atum 

boğazlayub, aşum vergil (KDQ). Nəsiminin şeirində də aş sözünə “yemək, xörək” 

mənasında rast gəlirik: 

Eşqün odi pişürmişdi dürlü aşlar,  

Xəstə olalı könül eşqündən, ey can parəsi.  

İçərəm ğəm mətbəxindən dürlü-dürlü aşlar (Nəsimi) (Əzizov, 2016: 231).  

 

Aş sözü müasir Azərbaycan dilində “plov” mənasında işlənir. Məs: Südlü aş. 

Lobyalı aş. Çığırtmalı aş. Qiyməli aş və s. (Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti, 2007: 

149). E. Əzizov aş sözünü ilkin mənasını və fonetik tərkibini saxlayan sözlər sırasında 

qeyd edir. Qüdsiyyə Məmmədova Salyan şivəsində aşxana sözünün “mətbəx” 

mənasında işlənməsini maraqlı fakt kimi qeyd edir. Riçal: Azərbaycan dilinin Bakı 

dialektində “əncirdən bişirilmiş mürəbbə” mənasını ifadə edir (Azərbaycan dilinin 

dialektoloji lüğəti, 2007: 352). Sə:ləb: Bu söz Azərbaycan dilinin Bakı dialektində 

“şərbət” mənasında işlənir (Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti, 2007: 426). Yoğurt: 

“qatıq”. Azərbaycan dilinin dialekt leksikasında yoğurt (Dərbənd, Tabasaran), yovurt 

(Təbriz) şəkillərində eyni mənada işlənir (Əzizov. 2016: 242). Bazlamac /bozlamac: 

variantına da təsadüf edilir. Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində bazlamac sözü 

müxtəlif variantlarda və fərqli mənalarda yemək məfhumu bildirir: Bozdamac (Bakı, 

İsmayıllı) // bozzamac // Şamxor- şəmkir - sac üstündə bişirilən çörək. -Bozdamac, əlim 

xəmir, qarnım ac (Bakı); -A: Şanisə xala, bozdamacı bişirib qurtardun, mən də bir-iki 

dənə bişirəcəm (İsmayıllı). Quba-Xaçmaz bölgəsində isə pənckeş, çörək, bozlamac, 

yağlı kal, şirin fətir, lavaş /yayma, çörək, xamralı çörək, xərək çörəyi, bəyim çörəyi 

bayramlarda bişirilir, mərasim çörəyidir, qoz çörəyi, badam çörəyi, kəsdi çörəyi, fəsəli, 

kömbə, cad /arpa, qarğıdalı və darı cadı çörək növləri, şor, suxarı, tıxma, kələm 

kömbəsi, kükü kimi müxtəlif qutablar bişirirlər. Abşeron bölgəsində isə təndir çörəyi, 

bozlamac, bəyim çörəyi, süd çörəyi, fətir, fəsəli, yayma kimi çörək növləri bişirilir ki, 

bəziləri Quba - Xaçmaz bölgəsindəki çörəklərə uyğundur. Şirin bişmişlər sırasında isə 

şorqoğalı, şəkərbura, paxlava əsas yer tutur. Qazmaq:  qazımaq felindəndir. Plovun, 

aşın altında yumurta və düyüdən bişirilmiş bərk təbəqə – qazmaq sözü Quba, Bakı, 

Şamaxı dialektlərində – küt gedən çörəyin təndirdə qalan nazik hissəsi mənasında da 

işlənir (Məmmədov, 2008: 76). Qağla (Bülbülə, Maştağa, Buzovna, Nardaran) - 1. Piti 

bişirmək üçün yastı qab; -Bazarda qağla gördim, bir odamlığdi, almadım (Maştağa); 2. 
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Gödəkboy adam; - Qağleycən boyi var, hökkesinə bax a (Nardaran); Kömbə (Buz. ) - 1. 

Mayasız bişirilən çörək; - Un qalıb, dirəm göresen kömbə pişirim?; 2. Kök qadın; -

Zəhraxa`m uğarta kökəlib ki, olub kömbə, tərpənə bilmir (Vəliyeva, 2001: 64).  

Səbzi: Lənkəran və Astara şivələrində işlənən termindir (Mirzəyev,. 2010: 104). 

Nümunələrə nəzər salaq: səbzikükü “doğranmış göyərti məhsulları ilə yumurta 

qarışığından ibarət olan və yağda qızardılan yemək”. –Səbzikükü həm ploynən, həm də 

çörəglə yeyilir (Lən. ); səbziqorma “xırda-xırda doğranmış ətə müxtəlif göyərti 

məhsullarını vurmaqla hazırlanan yemək” (əks. şiv. ). –Qızə, ətin yumuşağ yerinnən 

saxla, axşama səbziqorma bişirərəm; səbzipolo “tərkibinə göyərti məhsulları əlavə 

edilərək bişirilən plov növü” (əks. şiv. ). - Günortıya Möhübbətgildə səbzipolo yedüğ 

(Ast. : Giləşə).  

4. Paltar, parça və ayaqqabı adları: şe “köynək”, ruşey “üst köynəyi”, zir şey 

“alt köynəyi”, zir şalvar “alt şalvarı”, ostin “köynəyin qolu”, piistin “şuba”, kisə “cib”, 

çarşö “çarşab”, çaxşiir “corab”, olat “paltar”, ləçəy “ləçək”, şalvor “şalvar”, çit “çit”, 

giilmaxmar “gülməxmər”, qeyiş “qayış, toqqa”, paltok “palto”, yəylığ “yaylıq”, dəsmol 

“dəsmal”, sədəf “düymə”, ipəy “ipək” və s. Şatal (Şamaxı) - yun corab, belbağı (Bakı) 

- toqqa – təkbant (Şamaxı) – kəmər. Ağ: Bu söz Azərbaycan dilinin Xaçmaz, Salyan, 

Şəmkir şivələrində “alt tumanın və ya şalvarın ortası” mənasında işlənir (Teymurlu 

2017: 63). Bağırdağ: Bu söz Azərbaycan dilinin Quba, Salyan, Şəki, Zaqatala 

şivələrində “bələkbağı, uşağı beşiyə bağlamaq üçün parçadan hazırlanan enli bağ” 

mənasını ifadə edir: Uşağın belinə bağırdağı bərk çək ki, yü:rüx`dən yıxılmasın (Salyan) 

(Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti, 2007: 35); Uşağı bələyəndə bağırdağları bərk 

çək, uşağ yıxılmasun (Quba). (Teymurlu, 2017: 64). Dizdıx`//Dizziy: Bu leksik vahid 

Azərbaycan dili şivələrində “qadın alt və üst tumanı” (Bakı, Qax, Tərtər, Füzuli), “kişi 

alt tumanı” (Lənkəran, Hamamlı, Şəki) mənalarını ifadə edir. Mərmərşə: Bu söz 

Azərbaycan dilinin Salyan şivəsində “parça adı” mənasını ifadə edir: Humay ağı nazik 

olur mərmərşədən (Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti, 2007: 352). Məs//Məst: 

Azərbaycan dili şivələrində (Qardabani, Qazax, Quba, Şəki, Biləsuvar, Şəmkir) 

“xromdan tikilmiş yumşaq ayaqqabı” mənasında işlənir: Məs: qabaqlar ulardı, üzü də 

dügməli ulardi (Quba).  

5. Mərasimlərlə bağlı söz və terminlər: Şülən/şilan (Şağan, Zirə, Buzovna). Bu 

leksik vahid Azərbaycan dilinin şərq qrupu dialektlərində “böyük qonaqlıq” mənasını 

ifadə edir. Şağan, Zirə, Buzovna şivələrində etnoqrafik səciyyəli bu söz “qonaqlıq, 

ziyafət, həm də qədim bir adət və mərasim” mənasında işlənir: Qızqeytin oğlı 

əsgərrigdən gəlib, şılan qıyametdü ularda (Buzovna); Ruğyegilün nezri var, 

şılannığçun ərkegi də, dananı da keseceklər (Şağan) (Teymurlu, 2017: 36). M. Şirəliyev 

bu sözün Bakı dialektində “toy, qonaqlıq” mənalarında işləndiyini qeyd edir: Şilən 

(Bakı) -toy, qonaqlıq. Bu sözün “Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsinin dilində “böyük 

qonaqlıq, toy yeməyi” mənalarına təsadüf edilir: Ağ ayılda ağca qoyunı sorar olsan, 

Ağam Beyrəgin şüləniydi, Ağam Beyrək gedəli şülənim yoq (KDQ, 61); Beyrək şülən 

yeməginin üzərinə gəldi (KDQ, 64). “Kitabi-Dədə Qorqud”da şülən yeməyi birləşməsi 

“toyda (düyündə) verilən yemək” mənasında da işlənmişdir. Beyrək Yalançı oğlu 

Yalancuğun toyunda Qazan bəydən belə bir xahiş edir: Sultanım, məni qosan da şülən 
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yeməgin yanına varsam. Qarnım acdur, toyursan – dedi (KDQ, 64). “Kitabi-Dədə 

Qorqud” boylarında, ümumiyyətlə, qonaqlıq mənasında daha çox toy, toylamaq, 

qonaqlamaq sözlərindən istifadə olunmuşdur: –Xanlar xanı xan Bayındır yildə bir kərrə 

toy edib, Oğuz bəglərin qonaqlardı. Genə toy edib, atdan-ayğırdan, dəvədən buğra, 

qoyundan qoç qırdırmışdı; Dəpə kibi ət yığ, göl kibi qımız sağdır! Ulu toy elə, hacət 

dilə; Dirsə xan dişi əhlinin sözilə ulu toy elədi, hacət dilədi; Qalın Oğuz bəglərini 

çağırdı, qonaqladı; Oğlancığımınǀ ilk avıdır; qanlu oğuz bəglərin toylıyayım! – dedi; 

Xan dəxi Bəkili qonaqladı; Taş Oğuz bəglərinə ağırlıq edüb toyladı. Qədim Türk dilində 

toy sözü “böyük qonaqlıq” mənasını ifadə etmişdir. Maraqlıdır ki, “Kitabi-Dədə 

Qorqud”da təsvir olunan oğuz elinin adətinə görə, şülən zamanı qoyun (ağca qoyun), 

toy, qonaqlıq üçün isə atdan ayğır, dəvədən buğra, qoyundan qoç kəsilir. Bu, bir daha 

şülən sözünün adi qonaqlıq mənasında olmadığını, daha çox qədim bir adət və 

mərasimlə bağlı olan və bütün xalq üçün verilən ümumi ziyafət mənasında işləndiyini 

göstərir. Şülən sözü “Kitabi-Dədə Qorqud”dan sonrakı dövr ədəbi dilimizin lüğət 

tərkibinin aktiv fonduna girə bilməmiş, yalnız müəyyən şərti məqamlarda işlənmişdir.  

Bərdə rayon şivəsində şülən sözü “bol (yemək)”, şülən eləməxꞌ birləşməsi isə 

“talan etmək” mənalarını ifadə edir: – Ə: yeməxꞌ şüləniydi; –Şülən eləməxꞌ yanı o 

deməxꞌdi kin, malının qədrin bilmirsənǀ, paylıyırsanǀ; –Şülən elədim, yanı malımı 

dağıtdım; –Canavar qoyunu şülən elədi (Bər. -Lənbəran k. ). Gədəbəy rayonunun Şınıx 

bölgəsində şülən sözü “müftə yemək”, şülən çəkməxꞌ ifadəsi isə “yeyib dağıtmaq” 

mənalarında işlədilir: –Getdim gördüm şülən düşüf, mən də qoşuldum bir yandan; –Nə 

şülən çəkirsənǀ, sa:fsızdı nədi? Göyçayın Bığır kəndində şilan sözü “bol, bolluq” 

mənasında qeydə alınmışdır: –Məclisdə hər şey şilandı. İmişli rayon şivəsində şülən 

sözündən əmələ gəlmiş şülənniy “bolluq” sözü var: Bü:n bir şülənniyə düşmüşdüm. 

Qədim şülən sözü Azərbaycan dili şivələrindən talış dilinə də keçmişdir: şülən “çox, 

bol”. Şülən leksemi müasir Türk dilində şölen “ziyafət” şəklində işlənir (Əzizov, 2016: 

235).  

Vəzo`ud (əks. şiv. ): Nişan mərasimindən sonra qız evindən oğlan evinə gətirilən 

şirniyyat şeylərindən ibarət xonça. -Xəccegili sabaları oğlan öünə vəzo`ud apariceklər 

(Hövsan) (Vəliyeva, 2001: 110).  

Çəğnə (Maştağa, Zabrat, Nardaran): “Əl çalmaq, şənlik” mənasında işlənən bu 

sözə qeyd olunan dialektlərdə rast gəlinir. -Qo`şidə toydi, çəğnə sesinnən sə`reycən 

yatmomişik (Maştağa). Bu sözün Nəsimi dilində “çalğı alətinin adı” kimi işləndiyi 

göstərilir:  

Dəfü-çəngü çəğanə, nayü tənbur,  

Düzülsün ankəhi, zilü bəm olsun. (Vəliyeva, 2001: 112).  

 

Sərtaxti: gəlin köçənin yeddinci günü onu görməyə gələnlərin gətirdikləri xonça 

və ya hədiyyə; həca`şi-novruz bayramında qız evinin bişirib qaynata üçün göndərdiyi 

plov; üzgögçegligi-qaynana və qaynatanın toy səhəri gəlinə verdikləri bəxşiş; ö`dannığ: 

gəlinin cehizi; bağboşi//nügbər: oğlan evindən qız evinə göndərilən ilk bağ sovqatı; 

şa`ndazdığ elemeg: hər hansı bir şənlikdə özünü göstərmək, seçilmək; 
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şappaxeyir//adqoydi: körpə uşağa ad qoyma mərasimi; sərpayi: oğlan və ya qız toyunu 

idarə edən adam, tamada, əyağaşdi: gəlin gedən qızın ilk dəfə anası evinə qonaq getməsi 

və ya qız anasının birinci dəfə qudagilə gəlişi; paltarkesdi//xınana`n: gəlinin əlinə və 

başına xına qoyulan şənlik; meslə`t axşami: oğlan toyundan bir gün qabaq keçirilən 

yığıncaq; düşərrig: qız toyunda gəlinin ata-anasının, qohumlarının çalğıçılara etdikləri 

hədiyyə, xələt-barat və. s. (Vəliyeva, 2001: 113).  

5. Bəzək şeylərinin adları. Sırğa növləri: gül sırğa, pülpülegli sırğa, ayparə 

sırğa, üşdügmə sırğa, qaş sırğa, mərcan sırğa, badami sırğa, minali sırğa, pürzəqaş 

sırğa, yaqutqaş sırğa və. s. (Vəliyeva, 2001: 131). Qolbağ növləri: şebekə qolbağ, 

çemedanni qolbağ, əncümə qolbağ, cəfdəli qolbağ, gül qolbağ, sa`t qolbağ, həsili 

qolbağ və. s. (Bakı). Üzük növləri: maşali üzig, paxlava üzig, badami üzig, tekqaş üzig, 

pürzəqaş üzig, zümrütqaş üzig, yaqutqaş üzig və. s. (Bakı) (Vəliyeva, 2001: 131). Quba 

dialektində bəzək əşyalarının adları: arpa, barmağça, sirğə, silsilə, başduğ, qabağluğ, 

qərzinkə sirğə, təqqaş üzük və. s. (Rüstəmov, 1961: 108). Qilindənə: -tat dilində 

“boyunbağı” mənasındadır. Bu söz Azərbaycan dilinin bəzi dialektlərində qilindənə 

(Bakı) - “boyunbağı” şəklində işlənir: - Qızım, qilindənə almışam sə:nçün. Lahıc 

tatlarının dilində bu söz qilində şəklində işlənir. (Yəqin ki, in qədimiyə qilində ə nənetı 

munde. “Yəqin ki, bu qədimi boyunbağı nənəndən qalıb”). Lülə: tat dilində “boru” 

mənasındadır. Dialektlərdə “lülə” sözü işlənir. Beş dənə arşınnıx lülə aldım; Dağdan 

suyu lüləynən gətirdilər – (Şəki). Bakı və Salyan dialektində lül sözü üç mənada işlənir. 

Bunlardan ikisinin lülə ilə bağlılığı aşkardır. Lül - “dar”. Paltar əynində çox lül görünür 

– (Salyan). Lül - “boru şəklində”. İki püt lül qəley aldım – (Bakı) (Hüseynova, 2013: 

184).  

6. Qohumluq terminlərinin semantik sistemi: Dilin qədim leksik laylarından 

birini təşkil edən və əsas lüğət fonduna daxil olan qohumluq terminlərinin leksik-

semantik xüsusiyyətlərinin tədqiqi bütövlükdə müəyyən dilin daşıyıısı olan bu və ya 

digər xalqın inkişaf tarixinin ayrı-ayrı cəhətlərini müəyyənləşdirməyə imkan verir. 

Tayfa və nəsil məfhumu müəyyən bir şəxsin adı ilə adlanır. Küflet, tum, həyet, ölad 

sözlərinin əvvəlinə tayfanı, nəsli təcəssüm etdirən şəxsin adı da artırılır. Məs: Eyvazəli 

küfleti, Xudabəxş küfleti dedikdə, heç də Eyvazəlinin, Xudabəxşin öz ailəsi nəzərdə 

tutulmur. Burada həmin şəxslərin nəslindən olanlara işarə edilir. Tum, heyət, ölad 

sözlərində də belədir. Məs: Eynalı tumi, Feyzi öladı, Ağeysən öladı, Qədir tumi, 

Məmedxan küfleti, Həcsemed küfleti və. s. Məhəllə adları da bir qrup şəxslərin adı ilə 

bağlıdır. Məs: Seyiddər məlesi, Keçən məlesi, Xonxar məlesi (Maştağa), Ağareşti 

məlesi (Zabrat), Ənnağlı məlesi (Məhəmmədli), İbreyimlilər məlesi (Bülbülə), Əşaği 

mələ, Yuxari mələ (Bilgəh, Buzovna), Şomiyənnər, Gögərtiyiyənnər (Buzovna), Dağlı 

məlesi (Türkan).  

Şərqi Abşeron şivələrində ana sözünə sinonim olaraq memə, boci, ata sözünə 

sinonim olaraq qədeş və əmi leksemləri işlənir. Nənə isə bö`ügmemə adlandırılır. Atanın 

bacısı yaşlı olduqda ağabibi, cavan olduqda isə gülbibi deyilir. Yaxın qohumlara 

müraciət məqamında hörmət əlaməti olaraq xanım boci (ən gözəl, nazlı bacı), püstə 

boci, gelin boci (təzə gəlin) və. s. sözləri işlədilir. Xatun qeyinxatun sözünün tərkibində 

işlənərək “qayın arvadı” mənasını bildirir.  
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Bacanağ//bacanəğ “bacanaq”: Bütün Azərbaycan ləhcələri üçün 

xarakterikdir. Bu söz, Azərbaycan dilində olduğu kimi, bacıların ərlərinin bir-birinə 

müraciət formasıdır. Müasir Azərbaycan dilində bacanaq (bacanax, bacanağ) “bacı” 

sözünə uyğun gəlir. Ə. Dəmirçizadə -anaq və ya -naq şəkilçilərini müqayisə edir. Türk 

dilində bu sözə bacınak şəklində rast gəlinir (Hüseynova, 2013: 193).  

Uruğ: toxum; qəbilə, nəsil; uruğ “toxum; tayfa”; urığ-turığ “qohumlar, 

həmtayfalar”. Uruğ ümum Türk səciyyəli leksemlərdəndir. Bu sözə -lu sözdüzəldici 

şəkilçi əlavə olunduqda uruğlu leksemi yaranır. “Qohum-əqrəbalı”, “əsil-nəcabətli” 

mənasını əks etdirir. Məs: -Yəhyegili uruğludular, maşalla bir-birini tutub diyanıblar 

(Buzovna) (Vəliyeva, 2001: 104). Azərbaycan dili şivələrində uruğ, uruğ-turuğ 

sözlərinin “nəsil” mənası geniş yayılmışdır: uruğ “nəsil” (Göyçay, Qax, Sabirabad, 

Biləsuvar); urux “nəsil” (Oğuz, Meğri); uruğ-turuğ “nəsil” (Ağdam, Şuşa, Şamaxı, 

Bakı). –Heş bütöy uruğ-turuğunǀ uzda belə ağıllı uşağ olmuyuf (Şuşa). Ağcabədi rayonu 

şivələrində uruğ//urux sözünün “çoxdoğan” mənası da var. Dialektlərdə uruğ sözündən 

əmələ gəlmiş uruğlu “qohum” (Bakı), uruğcul “doğar, qısır qalmayan” (Gədəbəy) 

sözləri də işlənir. Azərbaycan dilinin Meğri rayonu şivələrində urux//urıx sözü adətən 

mal-heyvan nəsli, bəzən isə insan nəsli mənasında işlənir. Həmin şivədə bu sözün insan 

nəsli ilə bağlı olan mənası atalar sözündə öz əksini tapmışdır: –Uruğum olsun, Urumda 

olsun. Uruq sözü “Kitabi-Dədə Qorqud”un dilində də “nəsil” mənasındadır: Aslan 

uruğı, sultan qızı, öldürməgə mən səni qıyarmıdım? (Əziziov, 2016: 237). Azərbaycan 

dili şivələrində uruğ, uruğ-turuğ sözlərinin “nəsil” mənası geniş yayılmışdır: uruğ 

“nəsil” (Göyçay, Qax, Sabirabad, Biləsuvar); urux “nəsil” (Oğuz, Meğri); uruğ-turuğ 

“nəsil” (Ağdam, Şuşa, Şamaxı, Bakı). –Heş bütöy uruğ-turuğun uzda belə ağıllı uşağ 

olmuyuf. Ağcabədi rayonu şivələrində uruğ//urux sözünün “çoxdoğan” mənası da var. 

Dialektlərdə uruğ sözündən əmələ gəlmiş uruğlu “qohum” (Bakı), uruğcul “doğar, qısır 

qalmayan” (Gədəbəy) sözləri də işlənir. Azərbaycan dilinin Meğri rayonu şivələrində 

urux//urıx sözü adətən mal-heyvan nəsli, bəzən isə insan nəsli mənasında işlənir. Həmin 

şivədə bu sözün insan nəsli ilə bağlı olan mənası atalar sözündə öz əksini tapmışdır: –

Uruğum olsun, Urumda olsun. Uruq sözü “Kitabi-Dədə Qorqud”un dilində də “nəsil” 

mənasındadır: Aslan uruğı, sultan qızı, öldürməgə mən səni qıyarmıdım? (Hüseynova, 

2013: 237).  

Damad (Ab., Q., Xaç., Lah. ) / dömöd “kürəkən”. Umruz damad və xuneyni 

amarabü. “Bu gün kürəkən evimizə gəlmişdi” (Ab. ). Damad sözü fars mənşəlidir. Bu 

söz Qazı Bürhanəddinin dilində (Hüseynova, 2013: 193). Quba rayonu şivəsində, 

müasir Türk dilində eyni mənada qeydə alınmışdır. Gəlin/gelin, qaynana/qeynana, 

baba/boba, xala, kötücə, qayın/qeyin (Bakı), bacanağ, kürəkən, əmidostu, dayidostu, 

quda (qız və oğlan valideynlərinin bir-birinə verdiyi ad, günü (bir kişinin iki arvadının 

bir-birinə verdiyi ad), yengə (gəlini bəy evinə ötürən qadın və ya qardaş arvadı), elti 

(qardaş arvadları). Müasir Azərbaycan dilində dost fars dilindən alınma sözdür. 

Ədəbi dildə ”dost, yoldaş” məfhumunu ifadə edən bu söz Azərbaycan dilinin 

şivələrində yeni məna kəsb etmişdir. Bakı dialektində və Lənkəran şivəsində əmidosdi, 

dayıdosdi sözlərinin tərkibində və eləcə də ayrılıqda (dosdi) işlənərək dildə “əmiarvadı” 

və ya dildə “dayı arvadı” mənasını bildirir. –Dosti bugün bizə gəlmişdi (Bakı). “Dayı 
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dostu”, “əmi dostu” sözlərinin tərkibində əmi və dayı arvadlarına müraciət məqamında 

rast gəlinir. Əmi və dayı arvadları cavan olduqda onlara güldosti, şirindosti, yaşlı 

olduqda isə mirzədosti, minədosti, ağadosti, dosdican deyə müraciət edilir (Vəliyeva, 

2001: 109). Yengə:  böyük qardaşın və ya əminin arvadı (qədim uyğur yazısı abidələri). 

İbn Mühənna lüğətində “böyük qardaşın arvadı” mənasındadır. Bu söz eyni fonetik 

tərkibdə Azərbaycan dilinin Qazax, Tovuz, Goranboy, Qax, Zaqatala, Başkeçid, 

Basarkeçər, Böyük Qarakilsə şivələrində “qardaş arvadı” mənasında, Balakən rayon 

şivəsində isə yenga şəklində “əmi arvadı” mənasında işlənir: – Qardaşımızın arvadına 

yengə deyərixꞌ (Qazax) (Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti, 2007: 548). Yengə sözü 

müasir Türk dilində “gəlin, qardaşarvadı; gəlini ər evinə ötürən qadın” mənalarını ifadə 

edir. Bu söz “Kitabi-Dədə Qorqud”un dilində “qardaş arvadı” mənasında işlənmişdir: 

Qarındaşım Qıyanı öldürmişəm, Ağca yüzli yengəmi tul eləmişəm. Qohumluq termini 

olan qədim yengə sözünün “gəlin köçürülən zaman onun yanınca gedən qadın” 

mənasında işlənməsi sonralar meydana çıxmışdır. Azərbaycan dilinin Gəncə 

dialektində mürəkkəb struktura malik “yengəyolu” sözünün də əsasında “yengə” leksik 

vahidi dayanır. Bu söz “toyda yengəyə verilən bəxşiş” mənasını ifadə edir. ─ Yengəyolu 

qıymatdı şeylərdən verilir (Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti, 2007: 246). Bu söz 

Türkiyə, Azərbaycan, Qaxaz, Özbək, Türkmən, Uyğur Türkcələrində yenge, yengə, 

yinqā, yenqe, yānqā, yeŋŋe, yānqa) formalarında, “iki qardaşın arvadı” anlamında 

işlənərək inteqrativ münasibətdə olmuşdur. Qırğız və Tatar Türkcələrində seŋe və sinqā 

şəkillərində bu söz işlənərək həmin anlamı özlərində ehtiva etdirir.  

7. Yaş-cins bildirən sözlərin semantik sistemi: Bəbə (Ş. ) 1. körpə uşaq, çağa; 

2. gəlincik: - Öyə bəbə gələnnən dişdix` / yoxdu. – Bəbənnən oyniyənnən so:ra yatarsan, 

nəna: incitmiyəsən. Bəbə ismi məcazi məna əsasında çoxmənalılıq kəsb etmişdir. Sözün 

ifadə etdiyi nominativ məna “çağa”dır. Çağaya aid olan xüsusiyyət, ilk növbədə, onun 

çox balaca olmasıdır. Bu əlamət məcazi məna kəsb edərək “gəlincik” mənasının 

yaranmasına səbəb olmuşdur. Tam xarici bənzərliyinə əsasən metaforanın ən sadə 

növlərindən (Verdiyeva, Ağayeva, Adilov, 1979: 131) hesab olunur.  

8. Dərman bitkiləri: Gezənə -tünd yaşıl rəngli yerə səpələnmiş enli yarpaqlı 

bitki. Pəmbərgilo gül yovşanının bir növüdür. Bu bitki təbabətdə “şalfey”kimi tanınır. 

Hövə-cüvə yarpaqları yaşıl, kökü isə qırmızı rəngli bitkidir. Gülxətmi, solğun, çəhrayı 

rəngli çiçəkləri olan bitkidir. Bəğəyarpaqi-uzun saplaqlı bitkidir. Cirə ağ rəngli çiçəkləri 

var. Rozyənə xırda, sarı rəngli çiçəkləri olan bitkidir. Zəhfəran gözəl ətirli bitkidir. 

İnab-xırda, sıx yarpaqlı ağacdır (Vəliyeva, 2001: 122).  

9. Bitki adlarını bildirən sözlər: Tədqiq olunan şivələrdə təsadüf edilən bitki 

örtüyünün istifadə formasına görə aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 1. Yabanı bitkilər; 

2. Dərman bitkiləri.  

Çetənə -ən çox bostanlarda bitən qara toxumlu hündür alaq otudur. Xatın 

bormaği -yeməli, enliyarpaqlı bitkidir. Cincilit -kol və çəpər diblərində bitən, açıq-yaşıl 

rəngli otdur. Qutaba, dovğaya qatılır. Cığcığa -yerə sərilmiş şəkildə, yaşıl rəngli bir 

otdur. Biyan, nalbənd, cəğələ, pişig quyruği, səlm ağaci, eşşegoti, piçənə, damoti, 

xəşələ, səlm ağaci, pişpişə, ilanoti, qalağan, pərnə və. s. (Vəliyeva, 2001: 120). 
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Qazəyaği, yağlıca, qazdili, it yemişi, qara qanqal, yarpız, qaraqiyağ, yoşan, qarğadili, 

irin otu və. s. (Salyan).  

Gül və çiçək adları: şamdangüli, yaseməni şamdan, cəfərgüli, soğangüli, 

həmşəbahar, naz-naz güli, qızıl gül, gilabgüli, sərmaşıq güli, kərtofgüli, gülşəbəşəngüm 

və. s. (Vəliyeva, 2001: 122)  

10. Maldarliğa aid sözlər: Şərq qrupui dialektlərində maldarlığın qoyunçuluq 

və atçılıq sahələri ilə bağlı sözlər daha çoxdur. Quba dialektində maldarlığa aid söz və 

terminlər daha çox özünü göstərir. Burada ev heyvanlarının müxtəlif xüsusiyyətlərini 

ifadə edən sözlər vardır. Məs: Cinsinə görə at adları: dayça, (bir yaşa qədər), day (bir 

yaşdan sonra), ərkek ət (üç yaşdan sonra) və. s. (Rüstəmov, 1961: 204) 

Dübərtə//bicekliginə doğan qoyun (bir yaşı tamam olmamış, quzu vaxtında doğan 

qoyun), haqqına doğan qoyun (bir yaşı tamam olandan sonra doğan qoyun), əmlik 

(yenicə doğulmuş quzu), quzi (6 aylıq bala), toğli (1 illik dişi qoyun), ərkeg toğli (1 illik 

ərkək qoyun), şişeg (ilk dəfə doğacaq qoyun), qoç (2, 3. 4. illik erkək qoyun), ana qoyun. 

Rənginə və nişanına görə at adları: ağ, ala, açıq kəhər/ kər, boz/ buz, kürən, səmənd 

və. s. (Quba), ağ qoyun, qərə qoyun, ala qoyun, çal qoyun, karə (qulaqları azca buruq 

olan qoyun), qərəqulağli, bənöüşqulağli, qərə kürə, pələng, qərəbılaş, qərə əbreş 

(bədəni qara, başında müxtəlif rənglər olan qoyun), sallağquyruğ, itquyruğ və. s. 

(Abşeron). At yerişlərinin adları: atdırma, bərk yurğa, qurt yerişi, dördəyağ və. s. 

Cinsinə görə qoyun adları: Buxari quyuni, Qarabağ quyuni, ləzgi quyuni və. s. Yaşına 

və cinsinə görə qoyun adları: quzi (altı aya qədər erkək və ya dişi), toğli (birillik), ərkek, 

qoç/quç (ərkək qoyun), şəx (doğmayan dişi qoyun) ana quyun, qaradiş, ügəc və. s 

(Quba, Bakı). Rənginə görə qoyun adları: ağ kərə, qara kərə, çal quyun, ağ üküz, çal 

üküz və. s. (Rüstəmov, 1961: 205). Quş adları: bilbil/bülbül, ələbəxdə, yapalağ, 

daşdügən və. s. dördəyağ, çaparağ, yurğa, çaparağ və. s. (Rüstəmov, 1961: 206). Quba 

dialektində ev quşlarını ümumi adları ilə yanaşı, əhilləşdirilməmiş, meşədə, çöldə 

yaşayan quşların adları verilir. Balıq adları: qılıc balığ, azatmayi, leş, siyənəg, bobla 

balığ, ördəg balığı, qaya balığı, toplı balığı, qəzbin balığı, darağun balığı və. s. 

(Muğan) (Şirəliyev, 2008: 332).  

 

Nəticə 

Dilin leksik sisteminin ünsürləri olduqca müxtəlif məna münasibətlərinə girir. 

Paradiqmatik münasibətlər bunlardan yalnız birini təmsil edir. Leksik-semantik 

sistemin tədqiqi sözlərin ayrı ayrı paradiqmlər içərisində və lüğətin başqa qrupları ilə 

əlaqələrinin aşkar edilməsi şərti ilə mümkündür. Bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, 

leksik-semantik sistem üçün eyni sözün müxtəlif semantik qruplara daxil olması 

səciyyəvidir. Azərbaycan dili dialektlərində qarşılaşdığımız leksik vahidlərin böyük 

əksəriyyəti Türk mənşəlidir. Ancaq bu sözlər içərisində Ərəb, Fars, Yunan mənşəli 

sözlərə də təsadüf olunur. Azərbaycan dilinin dialekt leksikasına aid olan sözlərin 

müəyyən hissəsi daha məhdud dairədə, müəyyən hissəsi isə nisbətən geniş dairədə 

işlənir. Bu sözlərin bəziləri nisbətən geniş dairədə işləndiyinə, bəziləri isə termin 
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səciyyəli olduğuna görə Azərbaycan ədəbi dilində də özünü göstərir. Təsadüfi deyil ki, 

bu leksik vahidlərə Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğətində də yer verilmişdir. Dialekt 

sözlərin bir qismi isə ədəbi dilə daxil olmamış, xalqın danışıqməişət nitqinin malı olaraq 

qalmışdır.  
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ÇAĞININ PROMETHEUS’U 

HESEN BEY MELİKZADE ZERDABİ  

 
Recai ÜNAL 

 

  Kimi kişiler vardır, bir ulusun, dahası; tüm insanlığın kültür, uygarlık birikimini 

çok derinden, çok yönlü olarak etkiler, o kültür, uygarlık birikimlerine çok büyük katkı 

sağlar. Tıpkı Eski Yunaneli söylenliğindeki (mitolojisindeki) söylenlerden (mitlerden) 

birinde Prometheus’un kutsal ateşi çalıp insanları o ateşin kutsal ışığıyla aydınlatması 

gibi. İşte Hesen Bey Melikzade (Melikov) Zerdabi de çağının Prometheus’u olarak 

eğitim-öğretimsel, bilimsel emekleri, çalışmaları aracılığıyla yaydığı o kutsal ışıkla, 

aydınlıkla anıtçasına ortaya çıkan, çok önemli, büyük etkili, çok yönlü, görkemli bir 

kültür kişisidir; gerçek anlamda bir toplum eğitimcisidir. Bu yazıda Hesen Bey 

Melikzade Zerdabi birçok yönüyle tanıtılmaya çalışılacaktır.  

 

Hesen Bey Melikzade Zerdabi’nin Yaşamöyküsü  

  Azerbaycan’ın ve Türk dünyasının görkemli kültür kişisi Hesen Bey Melikzade 

Zerdabi Azerbaycan’ın eski Bakı ilinin Göyçay ilçesinin Zerdab köyünde (şimdiki 

Zerdab kentinde) 28 Haziran 1842’de varlıklı bir ailede dünyaya gelmiştir 

(Abdullayeva-Tahirov-Sǝfǝrǝliyeva, 2012: 5). Dedesi Rehim Bey ile babası Selim Bey 

yaşadıkları dönemde saygın, hayır işleriyle uğraşan kişilerdi; dönemlerinin eğitimsever 

kişilerinden olup Göyçay ilçesinde mesenlik yaparak bilime, eğitime, güzel sanatlara 

koruyuculuk etmişlerdir (Hesenov, 2013: 75; Göyüşov, 1960: 8). Hesen Bey’in babası 

Selim Bey aynı zamanda Rusya Çarlığı ordusunda sürekli subay (praporşik) rütbesiyle 

uzun süre çalışmış olan bir askerî görevlidir (Hesenov, 2013: 52). Çocuk yaştaki 

Hesen’in eğitimi-öğrenimi konusunda ilkin Selim Bey özel çaba harcamıştır. O, 

ölümsüz tarihî kahramanlar üzerine yazılmış kitapları oğlu Hesen’e okurdu. Böylece 

Selim Bey daha küçük yaşlarından başlayarak çocuğuna bilim, eğitim-öğrenim, yurt ve 

ulus sevgisini aşılamıştır (Hesenov, 2013: 75). Anlaşıldığınca Hesen Bey Zerdabi’nin 

ailesi yoksul değil, varlıklıdır; aynı zamanda eğitimsever, bilimsever ve sanatseverdir. 

 Azerbaycan halkının kültür ve uygarlık tarihinde görkemli eğitimci, 

doğabilimci bilgin Hesen Bey Zerdabi onurlu bir yer tutar. O, 40 yıldan uzun bir süre 

Azerbaycan halkının mutluluğu ile ilerlemesi uğrunda yorulmak bilmeden azimle büyük 

bir savaşım vermiş, zengin ve çokyönlü bir hayat yolu yürümüştür. Azerbaycan halkının 

maddî ve manevî yaşamının; bu büyük eğitim, kültür savaşçısını akla getirmeyen hiçbir 

etkinlik alanı yoktur. Hesen Bey Zerdabi kendisine Azerbaycan halkını yoksulluktan, 

bilisizlik (cehalet) ve aymazlıktan kurtarmak gibi yüce bir amaç edinmiş, bunun için de 

eğitimi asal araç olarak seçmişti. Boş inançların, karanlık çağlar geriliğinin hüküm 

 
 Yıldız Teknik Üniversitesi; DİLMER Dil Okulu, İstanbul, TÜRKİYE. 
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sürdüğü, Azerbaycan halkının bilisizlik ve karanlık içinde boğulduğu bir dönemde 

Zerdabi eğitim meşalesini yakanlardan biri olmuş, ömrünün sonuna değin de bu 

meşaleyi elinden bırakmamıştır. Hesen Bey Zerdabi’nin bütün yaşamı toplumun 

eğitilmesi işiyle geçmiştir. O, haklı olarak “Azerbaycan’da -anadili olarak- Azerbaycan 

Türkçesinde eğitim-öğretimin, kadın eğitimi-öğretiminin başlatıcısı, Azerbaycan 

tiyatrosunun ve basınının kurucusu” olarak kabul edilir (Göyüşov, 1960: 7). 

 XIX. yüzyılın ikinci yarısında Azerbaycan’da toplumsal, düşünlemsel (felsefî) 

ve bilimsel anlayışın görkemli temsilcilerinden biri olan Zerdabi o dönemdeki 

Azerbaycan aydınlarının bütün bir kuşağını yetiştirmiştir. Çağdaşlarının Hesen Bey 

Zerdabi’yi “Kafkaslar’ın Müslüman Aydınlarının Öğretmeni ve Manevî Babası” olarak 

adlandırmaları hiç bir biçimde denkgelimsel değildir (Göyüşov, 1960: 7). 

 

Eğitimi-Öğrenimi 

Hesen Bey Zerdabi’nin babası Selim Bey oğlunu 1852 yılında Şamaxı’da yeni 

açılmış olan, çağcıl yöntemle (müasir üsulda, yeni üsulda) Rus dilinde eğitim veren 

okula yazdırmıştır. Hesen Bey bu okulda Rusçayı derinlemesine öğrenip çok değerli 

bilimsel bilgiler ve bakış açıları edinir. O 1858 yılında bu okulu büyük bir başarıyla 

bitirdikten sonra okul bitirme sınavlarında denetmen olarak bulunan devletin resmî 

görevlisi, Kafkas Öğretim Kurumu Müdürü Baron Nikolay’ın değerlendirmesi, 

yönlendirmesi ve önerisiyle doğuştan özel yeteneği olduğu göz önünde tutularak aynı 

yıl devlet bursuyla Tiflis Gimnaziyası’nın (Lisesinin) 5. sınıfına alınır (Göyüşov, 1960: 

8; Hesenov, 2013: 75). O sıralarda Hesen Bey’in babası artık sağ değildi. O yüzden 

ağabeylerinin koruması altındaydı. İlkin ağabeyleri Hesen Bey’in Tiflis’e gitmesine razı 

olmamışlarsa da, babasının dayısı, o zaman Tiflis’te yaşayan, Özel Kafkas Ordusu 

Müslüman Alayı Komutanı Orgeneral Ferec Bey Ağayév kısa bir süre sonra bu durumu 

öğrenince onun işi sıkı tutması ve ağabeyleri yola getirmesiyle Hesen Bey 1858’de Tiflis 

Gimnaziyası’nın 5. sınıfına başlar (Göyüşov, 1960: 8). 1861 yılında bu eğitim-öğretim 

kurumunu gümüş madalya alarak bitiren Hesen Bey Melikzade bu büyük başarısından 

ötürü o yılın Ağustos ayında sınavsız olarak yine devlet bursuyla Moskova Üniversitesi 

Fizik-Matematik Fakültesi Doğa Bilimleri Bölümü’ne girer (Hesenov, 2013: 75; 

Göyüşov, 1960: 8, 11).  

  Hesen Bey Melikzade’nin 1865 yılında Moskova Üniversitesi’ni üstün 

başarıyla bitirmesi ve örnek ahlâkı dolayısıyla o yıl 10 Haziran’da Üniversitenin Bilim 

Kurulu ona “doğa bilimleri üzerine felsefe doktoru” bilim sanını verir. Moskova 

Üniversitesi’ni bitirirken kendisine bu yüksek öğretim kurumunda kalıp öğretim üyesi 

olarak çalışması önerilmesine karşın Hesen Bey Zerdabi bu öneriyi kabul etmez 

(Hesenov, 2013: 75; Göyüşov, 1960: 11). Hesen Bey büyük ülküler ve emellerle öz 

yurdu Azerbaycan’a döner, bütün ömrünü halkını gerilikten ve zulümden kurtarmak 

uğrunda bilinçli bir savaşıma verir (Göyüşov, 1960: 11). 

 

İş-Meslek Yaşamı  

  Hesen Bey üniversiteyi bitirdikten sonra ilk işine Tiflis’teki Toprak Sınır 

Belirleme Kurumu’nda başlamış olup aynı zamanda bu kurum içinde bulunan Sınır 

Belirleme Komisyonu’nda mahkeme üyesi olarak görev yapar. Kendisi Borçalı’da 

(Gürcistan) yer (arazi, toprak) yapılandırması uzmanı göreviyle; iyileştirme, düzenleme 
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sürecinde toprakların köylüler arasında gerektiği gibi düzgünce, adaletli bir biçimde 

bölüştürülmesi işine, toprak ilişkilerinin hukukî düzenlenmesine çok yardımcı olur. 

Ancak Çarlık Hükûmeti’nin kurduğu bu kurumun yönetimi toprak ağalarının, büyük 

toprak sahiplerinin koruyucusu, savunucusu olarak iş görür. Bununla doğrudan ilgili 

olmak üzere de orada (Borçalı’da) yerli toprak ağalarınca Hesen Bey’e karşı suikast 

girişiminde bulunulur. O sırada Tiflis’te devletin Kafkaslar’daki mülkî-askerî yüksek 

bir görevlisi olarak bulunan görkemli Azerbaycanlı aydın, büyük devlet insanı Mirze 

Feteli Axundov’un doğrudan müdahalesi sonucu bu suikast girişimi başarısız olur 

(Hesenov, 2013: 75-76). 

28 Aralık 1866’da Hesen Bey Bakı İlçe Hükûmet Konağı’nda işe başlar. Bir 

süre pasaport-kimlik masası şefi ve yazman görevlerinde çalışır. Ancak Hesen Bey 

Zerdabi’nin burada çalışması da Hükûmet’in işine gelmez (Hesenov, 2013: 76). 

Bu yüzden Hesen Bey Zerdabi Quba’ya gider ve 28 Şubat 1868’de Uzlaşma 

Mahkemesi’nin raportörü görevine atanır. Yine benzer haksızlıkları görüp onlara karşı 

savaşım verir. Sonunda yerli ağalar Zerdabi’yi öldürmeye karar verirler. Böyle bir 

durumda doğallıkla Zerdabi Quba’da da uzun süre çalışamaz. 4 Ekim 1869’da 

Mahkeme’nin raportörü görevinden uzaklaştırılır. Kasım 1869’a değin işsiz kalan 

Hesen Bey Şamaxı’da özel savunmanlık (avukatlık) yapar (Hesenov, 2013: 76). 

Hesen Bey Zerdabi sonunda 18 Kasım 1869’da Bakı Réalnı Gimnaziyası’nda 

(lisede) doğabilimi tarihi dersi öğretmenliğine başlar (Hesenov, 2013: 76; Abdullayeva-

Tahirov-Sǝfǝrǝliyeva, 2012: 5). 

Azerbaycan’da ve İslâm Dünyasında Kurumsal Olarak Yardımseverlik-

Hayırseverlik Hareketlerini Başlatması, Ulusal Azerbaycan Tiyatrosunu Kurması 

Hesen Bey Melikzade Zerdabi öğretmenliğe başladıktan sonra yalnızca ders 

vermekle yetinmez, ayrıca Azerbaycanlıları okulda okumaya çekmek, onlara yardım 

etmek için Cemiyyeti-Xeyriyye kurma işleriyle de ilgilenir. 1872’de Hesen Bey Zerdabi 

yoksul öğrencilere maddî yardımda bulunmak, kimi kültürel etkinlikleri 

gerçekleştirmek için Xeyriyye Cemiyyeti’ni kurar, bu amaçla da Şamaxı’dan Gence’ye, 

Qarabağ’a değin neredeyse Azerbaycan’ın bütün kentlerini ve köylerini gezer 

(Göyüşov, 1960: 12; Hesenov, 2013: 76). 

  Zerdabi’nin en büyük hizmetlerinden biri de 1873 yılında onun girişimi, 

yönetimi altında Bakı Réalnı Gimnaziyası’nın binasında Azerbaycanlı görkemli aydın, 

düşünür ve oyun yazarı (dramaturg) Mirze Feteli Axundov’un Hacı Qara güldürüsünün 

sahneye koyulmasıdır. O, yani Hesen Bey Melikzade Zerdabi bu işle de Azerbaycan’da 

ulusal tiyatronun özülünü koymuş, ulusal Azerbaycan tiyatrosunun kurucusu olmuştur 

(Hesenov, 2013: 76). Hesen Bey Zerdabi Hacı Qara oyununu; lisedeki öğrencileriyle, 

özellikle de onlar arasında bulunan geleceğin büyük edebiyatçı yazarı-oyun yazarı 

Necef Bey Vezirov’la, yine geleceğin önemli yazarı, aktörü, tiyatrobilimi uzmanı, 

çevirmeni, gazetecisi Esger Ağa Adıgözelov-Gorani’yle birlikte sahneye koymuştur. 

Böylece Hacı Qara Azerbaycan’da Azerbaycan dilinde sahneye koyulan ilk tiyatro eseri 

olmuştur ve Hesen Bey Melikzade Zerdabi halkın eğitilmesinde, bilimsel bilgiyle 

donanmasında çok güçlü bir araç olarak gördüğü ulusal tiyatroyu Azerbaycan’da 
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kurmuştur (Hesenov, 2013: 76; Göyüşov, 1960: 12-13; Abdullayeva-Tahirov-

Sǝfǝrǝliyeva, 2012: 6). Zerdabi bütün bunları şöyle anlatır:  

“Bakı Gimnaziyası’nda Bakı halkından olup okuyan çocuklar artmıyorsa da, Bakı 

dışından gelenler artıyordu. Doğallıkla onların içinde yoksulları da vardı ve onlara 

yardım etmek gerekiyordu. Böyle bir durumda ne yapmalı? Cemiyyeti-Xeyriyye tutmadı. 

Dışarıdan bir gepik veren yok, bir yandan da okuyan çocuklar artıyor; kimisinin 

giyeceği, kimisinin kalacak yeri, kimisinin yiyecek yemeği ve kimisinin Gimnaziya’ya 

verecek eğitim parası yok ve yardımsız da geçinmek olanaksız.  

Ben Tiflis’te çalışırken rahmetlik Mirze Feteli Axundov kendi güldürü kitabının bir 

cildini bana vermişti. Gimnaziya’da 50 kadar Müslüman öğrenci vardı. Onların 30’u 

pansiyonda (okulun yatılı ve yatısız bölümünde) çarlık ödeneğiyle okuyordu. Onlardan 

da 10-15’i son sınıftaydı. Birkaç gün onları bir araya toplayıp Mirze Feteli’nin 

güldürülerini onlara okuyarak o eserlerden birini seçip oynamalarını istedim. Hacı 

Qara’yı seçtiler. Sonra onlara rolleri dağıtıp, bayram günleri öğrencileri toplayıp 

rollerine çalıştırmamın ardından duyurular yazdık, dağıttık. Duyurularda; şu gün, 

şurada Müslümanlar tiyatro oyunu oynayacak, diye yazıyordu… Oynayanlar çok güzel 

oynadı. Özellikle Esger Bey Adıgözelov Hacı Qara’yı. 40-50 manat dolayında para 

toplandı. Oynayan çocuklara toplanan tutarı verip kendi yoksul yakınlarına 

paylaştırmalarını söyledim” (Göyüşov, 1960: 13).  

Bakı’da Azerbaycan dilinde tiyatro oyunu oynanması o dönemde olağanüstü bir 

olaydı. Azerbaycan’da tiyatro sanatının özülünün koyulmasının; dâhî Azerbaycan 

düşünürü ve oyun yazarı Mirze Feteli Axundzade’yi ne büyük ölçüde etkilediğini yine 

Hesen Bey Zerdabi kendisi şöyle anlatır:  

“Bizim Bakı’da Müslüman tiyatro oyunu oynamamız Tiflis gazetelerinde haber olarak 

çıkmıştı. Rahmetlik Mirze Feteli o haberi okuyup bana uzun bir mektup yazmıştı ve 

kendisi sağken onun güldürüsünü Müslümanların öz Türk dilinde oynamalarına çok 

sevinmişti. Ancak aynı zamanda; benim kendisine tiyatro oyunu oynanmadan önce 

zamanında yazarak haber vermediğime, gelip oyunu kendi gözleriyle görmediğine çok 

üzülmüştü. Bir de; Hacı Qara’nın artık kendisine öbür güldürülerinden daha güzel 

geldiğini yazmış ve Tiflis’e gittiğimde ona herkesin kendi rolünü nasıl oynadığını tek 

tek anlatmamı istemişti” (Göyüşov, 1960: 13-14).  

 

“Ekinçi” Gazetesini Yayımlaması: Ulusal Azerbaycan Basınının Kuruluşu  

Genellikle Hesen Bey Zerdabi’nin çalışmaya başladığı dönemde Azerbaycan’ın 

kentlerinde, köylerinde hâlâ derebeysel-ataerkil ilişkiler, boş inançlar ve bilisizlik 

hüküm sürmekteydi. Bu yüzden de Zerdabi yalnız bir iki kültürel etkinlik 

gerçekleştirmekle işin bitmediğini çok iyi anlıyordu. Zerdabi kendisinin dediği gibi 

uykudaki kardeşlerini aymazlık uykusundan uyandırmak ve bütün halkın gönlüne 

girmek için daha etkili bir araç arar. O böyle bir aracı halkın manevî gelişiminde bilimin 

ve eğitimin genişçe yayılmasında eşsiz çok büyük önemi olan, halkın öz anadilinde 

çıkan bir gazete olarak görüyordu. Bu konuda Zerdabi şöyle yazıyordu: 

“Bizim önceki Cemiyyeti-Xeyriyye tutunamadığından, kalıcı olamadığından, tiyatro 

oynanan oda boş kaldığından Müslüman kardeşlerimizi bir yere toplayıp, çağa uygun 

okullar açtırıp sokaklarda, pazarlarda kalan çocukları okutmak işinin 



TÜRK DÜNYASI DİL, KÜLTÜR VE EDEBİYAT İNCELEMELERİ | 103 

 
gerçekleşmeyeceği apaçık ortaya çıktı. Bilimsiz de bu çağda geçinmek, yaşamak 

olanaksız…  

Böyle bir durumda ne yapmalı? İnsanları çağırıyorum, gelmiyorlar; gösteriyorum, 

görmüyorlar; anlatıyorum, anlamıyorlar. Sonunda onlara seslenip onları çağırmaktan, 

onlara anlatmaktan başka, ayrı bir çözüm yolu olmadığını gördüm. Benim sözümü 

işitenlerden anlayan hiç bir kimsenin bulunmaması olabilir mi? Nasıl ki bir pınarın 

suyunun altına ne denli sert taş koysan, birkaç yıl sonra o su döküle döküle o sert taş 

zamanla eriyip delinir, onun gibi söz, özellikle doğru söz de zamanla anlamayanın 

başını delip onun beynine işler… Böyle bir durumda gazete çıkarmaktan başka, ayrı bir 

çözüm yolu yoktur; kâğıt üstüne yazılmış doğru sözler kapı pencerelerden o inanç 

evlerine ulaşabilir. Doğru sözün durduğu yerde durması olanaksızdır. Her yıl on gazete 

okuyandan biri okuduğunu anlasa, onların sayısı yıldan yıla artar. Tıpkı bir bendin 

suyun önünü kesmesi ve suyun akmasına izin vermemesi durumunda suyun sonunda bir 

yol bulup zamanla bendi yıkıp atması, sürüklemesi gibi” (Göyüşov, 1960: 14, 17).  

  Hesen Bey Zerdabi 1872’de gazete yayımlamak için çalışmalara başlamış, 

İstanbul’a gelip dizgi-baskı düzeneği için gerekli araç-gereç almış, Rusya Çarlığı 

yönetiminden izin alıncaya değin üç yıl gibi uzun bir süre geçmiştir. Sonunda ekin-

biçin, tarım, hayvancılık gibi konulardan söz edeceğini belirtip gazetesinin adını da 

Ekinçi koyarak izin alabilmiştir (Akpınar, 1994: 89; Göyüşov, 1960: 17).  

 1872 yılının başlarında Zerdabi düşlemini gerçekleştirmek, Türk dilinde, 

Azerbaycan Türkçesinde gazete çıkarmak için doğrudan çalışmalara başlar. O bu yolda 

büyük güçlüklerle karşılaşır. En sonunda; 1875 yılı Temmuz ayının 22’sinde Rusya’da 

Türk dilindeki, Azerbaycan Türkçesindeki ilk gazete olan Ekinçi gazetesini yayımlamayı 

başarır (Göyüşov, 1960: 17).  

 Ekinçi gazetesinden önce 4 Ocak 1845’te Tiflis’te Zakafkazskiy Véstnik 

gazetesinin bir bölümü olarak Qafqazın bu terefinin xeberi yayımlanmıştır. Ancak; 

yalnızca bir sayısı bilinen bu gazete özel bir gazete olmayıp Rus dilinde Çarlık 

fermanlarının yayımlandığı Zakafkazskiy Véstnik’ten Babacan Lazarév tarafından 

çevrilmiş ve sadece 50 nüsha çıkmıştır (A. Z. Abramişvili, İz istorii Azérbaycanskoy 

péçati, S. M. Kirov adına ADU’nun Élmi Eserleri, 1956, No: 10, seh. 69-89’dan akt. 

Göyüşov, 1960: 17-18). Dolayısıyla; bu bilgiye göre Ekinçi gazetesini “Azerbaycan’da 

ve Rusya’da Türk dilinde, Azerbaycan Türkçesinde yayımlanan ilk gazete” saymak 

bütünüyle doğru ve yerinde olacaktır.  

Anadilinde [Azerbaycan Türkçesinde-R.Ü.] gazete yayımlamanın kesinkes 

gerekliliğini düşünen Hesen Bey Zerdabi sonunda; birçok çileden eziyetten sonra 22 

Temmuz 1875’te yayımladığı Ekinçi’nin asal yazarı olmak yanında hem de gazetenin 

yayıncısı, genel yayın yönetmeni, başyazarı, teknik görevlisi, düzeltmeni olarak 

çalışmıştır (Hesenov, 2013: 76). 

İlk Azerbaycan gazetesi olarak Hesen Bey Melikzade Zerdabi tarafından onbeş 

günde bir çıkarılan Ekinçi gazetesi aynı zamanda Çarlık yönetimi altında “Rusya’da 

yaşayan Türklerin çıkarmayı başardıkları ilk ulusal Türk gazetesi” olma özelliğini de 

taşır. Ekinçi’nin 1875’te 1-12. sayıları, 1876’da 13-36. sayıları, 1877 yılında ise 37-56. 
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sayıları çıkmıştır. Gazete dönemin toplumsal, siyasî, iktisadî, yazınsal sorunlarına yer 

vermiş, çok yalın bir dille, yani halk diliyle yayımlanmıştır (Akpınar, 1994: 89; 

Akpınar, 1997: 362; Göyüşov, 1960: 226-233).  

  Ekinçi gazetesinin kurucusu Hesen Bey Zerdabi’nin bu gazeteyi 

yayımlamaktaki asal amacı halk arasında bilimi, kültürü yaymak, geliştirmek, tarım-

hayvancılık konusundaki yenilikleri, bilgileri duyurmak, öğretmek ve ulusunun her 

yönden kalkınmasını sağlamaya katkıda bulunmaktı (Hesenov, 2013: 76). Bu cümleden 

olmak üzere Zerdabi’nin gazeteyi çıkarması, gazetede yazılar yazması toplumun 

eğitilmesi içindi; başka çeşitli gazetelerde, dergilerde yazması da yine toplumun 

eğitilmesi amacına yönelikti. Hesen Bey Melikzade Zerdabi şöyle yazıyordu: 

“Maarifden, élmden mehrum bir xalq işıqdan mehrumdur” (Hesenov, 2013: 76).  

 Ekinçi gazetesinin yayımlanması Azerbaycan uygarlık tarihinde son kertede 

önemli bir olaydır. Azerbaycan’ın uygarlıkça yükselişinde, birçok toplumsal sorunun 

tartışma ortamına getirilmesinde, Azerbaycan aydınlarının ilk kez bir gazetenin çatısı 

altında bir araya gelip halkçılık amacını güderek görüşlerini belirtmelerinde Ekinçi’nin 

büyük bir işlevi olduğu kuşkusuzdur (Akpınar, 1994: 89).  

 Ekinçi yalnızca Azerbaycan’da değil, bütün Rusya Türkleri arasında da ilgiyle 

karşılanmıştır. Ancak bunun yanında gazetenin düşmanları da çoktu: En başta sansür 

yönetimi, bilisiz halk yığınları, bağnaz din görevlileri, çıkarlarını güden ağalar, 

beyler,…bg. Bunlardan sansür yönetimi zaten kendisi başlı başına bir tehdit ögesiydi, 

öbürleri ise gazeteye sürekli tehdit mektupları yolluyorlardı (Akpınar, 1994: 90).  

 Bütün bu baskılara karşın Ekinçi gazetesi üç yıl içinde onurlu, büyük bir işi 

başarmış, aymazlık uykusundaki Türklerin gözünü açmakta büyük yol almıştır. Bu 

başarı; başta Zerdabi’nin olmakla birlikte, aynı zamanda onun gibi gazetede şiirleri, 

çeşitli yazıları çıkan Seyid Ezim Şirvani, Necef Bey Vezirli (Vezirov), Mirze Feteli 

Axundzade (Axundov), Ehsenül-Qavaid (Hacı Mehemmed Sadiq), Esger Ağa Gorani, 

Elizade Şirvani, Mahbus Derbendi adlı çok değerli Azerbaycanlı aydınlarındır 

(Akpınar, 1994: 90; Göyüşov, 1960: 18-19). 

 Ekinçi’nin ilk sayıları 4, sonraki sayıları ise 8 sayfadır. Gazetede başlıca şu 

bölümler yer alıyordu: 1. Daxiliyye, 2. Ekin ve ziraet xeberleri (daha sonra bu bölümün 

adı Ef’ali-ehli-dehat olarak değiştirilmiştir), 3. Élm xeberleri, 4. Teze xeberler, 5. 

É’lanlar, 6. Mektubat (7. sayıdan sonra koyulmuştur). İlk sayıdaki Daxiliyye başlıklı 

yazıda Hesen Bey Zerdabi gazeteyi çıkarma nedenlerini açıklamış, hangi başlık altında 

hangi konulardan söz edileceğini bildirmiştir. Bu yazı Hesen Bey Melikzade’nin 

gazetecilik anlayışını, halkçılık üzerine düşüncelerini dile getirmesi yönünden 

önemlidir (Akpınar, 1994: 90). 

 Gazetede; toplam 56 sayıda 1100’den çok makale, mektup, haber,…bg. 

yayımlanmıştır. Bunlar arasında 21 habercinin 36 imza ile 200’den çok yazısı yer alır. 

Bu da gazetenin bölgesinde ne denli gözde tutulduğunun göstergesidir. Hesen Bey 

Zerdabi başka kentlerden yazı, haber gönderenlerin metinlerini; yazım, biçem 
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özelliklerini kendi anlayışı doğrultusunda değiştirerek yayımlamaktaydı (Akpınar, 

1994: 90).  

 Ekinçi gazetesinin ilerici, çığır açıcı nitelikte olmasının en büyük nedeni Hesen 

Bey Zerdabi’de büyük bir yurt sevgisi, derin bilgiler bulunması, bunlara ek olarak onun 

ileri görüşlü idealist bir kişi olmasıdır. Hesen Bey Melikzade Zerdabi ölünceye değin 

Azerbaycan Türklerinin örgütlenmesi için çalışmış, toplumsal yardım derneklerinde 

etkin olarak çalışmalar yapmıştır (Akpınar, 1994: 89). 

 Azerbaycan’da yeni üsul mekteblerin [usûl-i cedîd mekteblerinin, cedidci 

anlayışta eğitim-öğretim veren okulların-R.Ü.] yaygınlaşmasında, toplumsal yardım 

dernekleri kurulmasında, yazı dilinin oluşmasında, dinin boş inançlardan arınmasında, 

halkın bilisizlikten ve aymazlık uykusundan uyandırılmasında Ekinçi’nin büyük başarı 

elde ettiği apaçıktır. Özgürlük, demokrasi, kadın hukuku gibi konulardan geniş toplum 

yığınlarına ilk kez söz eden kişi Zerdabi’dir. Siyasî, toplumsal sorunlara bakışı, halkın 

toplumsal etkinlikler için bile olsa örgütlendirilmesi Çarlık Hükûmeti’ni korkutmuş, 

gazete birkaç kez kapatılmıştır (Akpınar, 1994: 89-90).  

 Azerbaycan basın tarihinden bilindiğince Ermenilerin jurnallemeleri, 

şikâyetleri, karşı çıkışları sonucunda Ekinçi gazetesi kapatılmış, yayıncısı Hesen Bey 

Zerdabi’nin Kafkaslar’da çalışması yasaklanmıştır. Bilindiği gibi Ekinçi gazetesinin 

basımevinde işçi olarak çalışan Ermeni Minasov’un jandarmaya sözde ihbarı, şikâyeti 

gazetenin kapanmasına sözde gerekçe olmuştur. Onun kara çalmalarla dolu jurnalleri, 

şikâyetleri açıklandığında Minasov bütün fütursuzluğuyla, cüretiyle Hesen Bey 

Zerdabi’nin yüzüne karşı haksızca, küstahça suçlayıcı sözler söyleyebilmiştir. Ancak 

Hesen Bey kıvrak zekâsıyla, sağduyulu tutum ve davranışlarıyla bütün güçlükleri 

ortadan kaldırmış, böylece Ermenilerin kötücül işleri, edimleri, kötülükleri açıkça 

ortaya koyulmuştur (Hesenov, 2013: 77).  

 Zerdabi’nin toplumsal-siyasî çalışmalarından hiç hoşnut olmayan Bakı valisi 

onu sürekli izleyerek “siyasî yönden güvenilmez ve tehlikeli” sayar. Sonunda 1877 

yılının Eylül ayında Ekinçi gazetesi Çar Hükûmeti’nce kapatılır. 1878’de Zerdabi sözde; 

Yékatérinodar (Krasnodar) Kent Gimnaziyası’na öğretmen olarak gönderilmek üzere 

Bakı Gimnaziyası’ndaki öğretmenlik görevinden alınır, gerçekte ise onun hiç bir 

biçimde Bakı’da kalmaması gerektiği düşünülür (Hesenov, 2013: 77).  

 Ekinçi gazetesinin kapatılma gerekçesi olarak ayrıca 1877-1878 Osmanlı-Rus 

Savaşı’nda Osmanlı tarafı lehine haberler yayımlaması da gösterilir (Akpınar, 1994: 90; 

Akpınar, 1997: 362).  

 Ekinçi gazetesinin yayımlanmaya başladığı 22 Temmuz 1875 tarihi; 

Azerbaycan’da ve Rusya’da Azerbaycan Türkçesinde ilk gazetenin yayımlanmaya 

başladığı tarih, aynı zamanda ulusal Azerbaycan basınının kuruluş tarihi olarak kabul 

edilir. 

 Hesen Bey Melikzade Zerdabi “dil” konusuyla, o kapsamda anadilinde 

(Azerbaycan dilinde, Azerbaycan Türkçesinde) eğitim-öğretim, bilim ve basım-yayın 
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konularıyla çok yakından ilgilenmiştir. Onun bu konulara, özellikle de Türkler arasında 

ortak bir iletişim Türkçesine ilişkin olarak yazdığı İttihadi-Lisan [(Dil Birliği)-R.Ü.] 

başlıklı yazısı çok önemlidir. Bu yazıda Gaspıralı İsmail Bey ile onun ünlü Tercüman 

gazetesinden söz edilmesi de çok değerlidir. Sözkonusu yazıdan bir bölüme burada yer 

vermek uygun olacaktır: 

“Bilim öğrenmek, bilim alanında çalışmak anadilinde olduğunda 

ilerlemeyi sağlar; kitaplar, okullar, gazeteler ile başka araçlar 

anadilinde olduğu için toplumun birden davranmasına, devinmesine 

olanak verir. 

Biz Rusya Devleti’ne tabi olan Müslümanların hepsi Türk’üz. Bizim 

özgün dilimiz Türk dilidir. Ancak bu dil ayrı ayrı yerlerde geçerli 

olduğundan her yanda bir başka tür söyleyişe [sesçe, biçimce, 

sözvarlığınca,…bg. ayrı değişkelere-R.Ü.] dönüşüp öbürlerinden 

uzaklaşarak doğallıkla daha önce sözü edilen kural ile bu Türk halkları 

bilim öğrenmeye başlayıp, yani karanlık odadan dışarı çıkıp ilerleme 

yoluna düştüğünde birbirlerinden de artık uzaklaşacaklardır. Böyle bir 

durumda bir süre sonra onlar yalnızca birbirlerinin konuşmalarını 

değil, hatta yazdıklarını da anlayamayacaklardır. Biz Türklerin; bir 

dilde, bir dinde olduğumuz halde birbirimizden uzaklaşıp daha da 

güçten düşmemize neden olmamız hiç insafa sığar mı? O yüzden bizim 

için şimdi çok zaman geçmeden dil birliğinin ardından gidip ortak bir 

dil kurarak bu ortak dilde okuyup yazmak şarttır. Bu cümleden; 

zamanla o ortak dilin de hepimizin okuyup yazma dili olması kesinlikle 

gereklidir. Böyle bir durumda Rusya’da olan Türk halkları gittikçe 

birbirine daha çok yakınlaşıp birleşmekten ziyade de güçlenip 

ilerleyebilirler, ayrıca kardeşlikleri de sağlamlaşır.  

Bu bağlamda bizim Türk dilinde Bağçasaray’da [Bahçesaray’da-R.Ü.] 

çıkan Tercüman gazetesi ile Peterburg’da çıkan Nur gazetesi bu ortak 

dilden söz ediyor. Tercüman 30 yıldır çıkıyor. Bu 30 yıl boyunca her 

yandan Müslümanlar [Türkler-R.Ü.] başka gazete olmadığından onu 

alıp okuyorlar. Bundan ötürü biraderimiz İsmail Bey [Gaspıralı İsmail 

Bey-R.Ü.] Tercüman’ın dilinin ortak dil olmasını istiyor. Ancak Molla 

Bayézidov [Molla Ataullah Bayézidov-R.Ü.] Nur gazetesini Tatar 

şivesinde [Tatar dilinde, Tatar Türkçesinde-R.Ü.] çıkarıyor ve her Türk 

halkı gazetesinin kendi şivesinde [dilinde-R.Ü.] çıkmasını istiyor.  

Çünkü Rusya’da olan Türk halkları için ortak dil kullanmak bir 

gerekliliktir ve ancak bu durumda böyle bir ortak dil kurmak çok 

çetindir. O yüzden her halkın [her Türk halkının-R.Ü.] kendi çıkarını 

gözetip bir süre, daha çok çalışarak çocuklarına bilim öğretirken öbür 

Türk şivelerini de [Genel Türk dili kollarını da-R.Ü.] unutmaması salık 

verilir. Böylece bu çocuklar gelecekte öz din kardeşlerini de tanıyıp 
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onlar ile daha çok yakınlaşarak gerçekten kardeş olmalarından dolayı 

kendileri için ortak bir dil de oluşturabilirler. 

Bizim Kafkaslı kardeşlerimizden; gelecekte ortak dil oluşturmayı 

başarmaları, bu durumda da gazeteyi halkın okuması için yazarken 

halkın anadilinde yazmaları, böylece onları her okuması yazması 

olanın anlayabilmesi, ayrıca da Farsça sözcükleri ellerinden 

geldiğince, olabildiğince az yazmaları beklenir. Gerçekten bizim, 

özellikle bizim kimi habercilerimizin, mollalarımızın yazdığı Türk dili 

değil, bir başka [dildir-R.Ü.], ne Türk, ne Fars dilidir; herkes 

kendisinin daha çok okuduğunu göstermek ister. İnsanın şerefli 

oluşunun bir kanıtı da konuşmadır, sözdür. Herkesin; olabildiğince 

bilisizlerin de anlayabileceği bir biçimde konuşup yazması gerektir. Bu 

durumda gazetede yazanlar şunları unutmasınlar: Gazete okuyanların 

çoğu, özellikle bizim ülkemizde bilisizdir, öz Türk şivesinden başka dil 

bilmezler. Bütün gazetelerimizin yönetimlerinden; başka Müslüman 

[Türk-R.Ü.] halklarının şivelerinde yayımlanan yazıları; orasını 

burasını bir ölçüde bizim şive ile düzeltip sonra yayımlamaları 

beklenir. Böylelikle o yazıları okuyanlar anlayabileceklerdir. 

Gerçekten gazete halk içindir. Halk gazete için değildir” (Hesen 

Zerdabi, Heyat gazetesi No: 9, 11 Ocak 1906’dan akt. Göyüşov, 1960: 

243-245).  

 Ekinçi gazetesinin bütün nüshaları tıpkısıyla Turan Hesenzade tarafından Kiril 

harflerine aktarılarak Ekinçi (1875-1877) adıyla 1979 yılında Bakı’da bastırıldı. Sadiq 

Hüséynov ise Ekinçi Gezétinin İzahlı Bibliyografiyası adlı eseri 1977 yılında yine 

Bakı’da yayımlatmıştır (Akpınar, 1994: 90). 

 Hesen Bey Zerdabi’nin yaşamı, çalışmaları ile çalışmaları kapsamında Ekinçi 

gazetesi üzerine Türkiye’de bir doktora tezi hazırlanmıştır: Hasan Melik Zerdabi’nin 

Hayatı ve Faaliyetleri, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Tarih Anabilim Dalı, 2003 (Hazırlayan Okan Yeşilot, Tez Danışmanı Prof. Dr. 

Abdülkadir Donuk). Ancak sözkonusu tezde Hesen Bey Melikzade (Melikov) 

Zerdabi’nin adının özgününden oldukça değişik olarak Hasan Melik Zerdabi biçiminde 

geçirilmesi çok dikkat çekicidir, son kertede ilginçtir, öte yandan da pek yerinde değildir 

(Yeşilot, 2003). 

 

Savunmanlığın (Avukatlığın) Yanısıra Yazı Yazma İşleri de Sürüyor  

 Bakı Gimnaziyası’ndaki öğretmenlik görevinden Çarlık Hükûmeti’nce alınan 

Hesen Bey Melikzade Zerdabi sözde; öğretmen olarak görevlendirilmek üzere, ancak 

gerçekte “tehlikeli ve siyasî yönden güvenilmez bir kişi” sayılarak Bakı’dan 

uzaklaştırılmak amacıyla gönderilmek istendiği Kırım yakınlarındaki Yékatérinodar 

(Krasnodar) Kent Gimnaziyası’na gitmeyip Bakı’da kalmıştır. 1 yıl işsiz kaldıktan sonra 

vefalı hayat arkadaşı Henife Hanım’ın önerisini kabul eden Hesen Bey 1880’de ailesiyle 
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birlikte kendi öz köyü Zerdab’a taşınır, 1896’ya değin Zerdab’da yaşar, Ucar 

istasyonunda savunman olarak çalışıp 16 yıl boyunca Göyçay ilçesinin bütün 

köylerindeki başına buyrukluğa, kargaşaya karşı savaşımını sürdürür (Hesenov, 2013: 

77; Akpınar, 1997: 362).  

 Zerdabi öz köyünde yaşadığı bu dönemde de basından ayrı kalmamış, Ekinçi 

gazetesini çıkarmadan önce ve Ekinçi gazetesini çıkarırken yaptığı gibi Ekinçi gazetesi 

kapatıldıktan sonra da sürekli olarak eleştirel ve başka nitelikte, içerikte yazılar yazarak 

o yazıları Tiflis’te çıkan Kavkaz, Tiflisski Listok, Novoyé Obozrényié, Ziya (Ziyayi-

Qavqaz), Bakı’da çıkan Kaspi,…bg. gazetelerde yayımlatmıştır (Hesenov, 2013: 77). 

 

Eğitim-Öğretim İşleri ve Yaptığı Başka Çok Önemli İşler, Görevler 

 Hesen Bey Zerdabi’yi en çok sevindiren olaylardan biri de ilkokul öğrenimi 

gördüğü kendi köyü Zerdab’da hayatının olgun çağında yeni bir öğretim kurumunun 

açılmasını sağlamasıdır. O sırada var olan bütün güçlüklere karşın Hesen Bey; 

Zerdab’da yaşadığı yıllar boyunca tarımla, bitki yetiştirmekle uğraşmış, topraktan 

verimli olarak yararlanma yollarını halkına anlatmıştır (Hesenov, 2013: 77). 

 Hesen Bey Zerdabi, Ucar’daki işinden ayrıldıktan sonra 1896’da ailesiyle 

birlikte Bakı’ya döner ve daha hareketli bir hayata atılır. Hesen Bey Zerdabi’nin büyük 

yardımıyla 1898’den başlayarak Rus-Tatar okulları açılır. Hesen Bey Hükûmet’e 

başvurup Azerbaycanlı kızlar için okul açmaya izin ister. Hayat arkadaşı Henife 

Hanım’la birlikte bir tasarı hazırlar, 1901 yılında Hacı Zéynalabdin Tağıyév’in girişimi 

ve desteğiyle Bakı’da kızlar için ilk Rus-Müslüman okulunun açılmasını sağlar. Henife 

Hanım bu okulun müdürü olarak atanır, Hesen Bey ise okulun yönetim kurulu üyesi 

olur (Hesenov, 2013: 77-78). Hesen Bey Zerdabi eşi Henife Hanım’la birlikte çocuk ve 

kadın eğitimine çok önem vermiştir.  

Hesen Bey Zerdabi kendisi yeni ya da müasir mekteblerde, usûl-i cedîd 

mekteblerinde okuduğu gibi Azerbaycan’da da yeni üsul mekteblerin, usûl-i cedîd 

mekteblerinin yaygınlaşması için çalışmıştır; çok önemli cedidci bir eğitimci ve 

aydındır (Akyol, 1993: 212; Hesenov, 2013: 75, 77-79). 

Onun verdiği büyük emeklerle 15 Ağustos 1906’da Azerbaycan 

öğretmenlerinin birinci kurultayı toplanır. Hesen Bey Zerdabi bu kurultaya başkanlık 

eder. Görkemli toplumsal-siyasî bir kişilik olan Hesen Bey Melikzade Zerdabi on yıl 

boyunca Bakı Duması’nın üyesi olarak, 1905 yılından itibaren ise Eğitim-Öğretim 

Komisyonu Başkanı görevine atanarak bu görevlerde ömrünün sonuna değin 

çalışmıştır. O; ayrıca Kaspi gazetesinde çalışarak değerli fikirleriyle halkına hizmet 

etmiştir (Hesenov, 2013: 78). 

 

Yaşamının Sonu  

Halkını çok seven Hesen Bey Melikzade Zerdabi ölüm döşeğinde şunları 

söylemiştir: “Sizden rica ediyorum, gösterişli cenaze töreni düzenlemeyin; beni çok 

sade bir biçimde toprağa verin. Cenaze töreni için harcanacak parayı Müslümanlar 
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arasında bilimsel bilgi yayan bir kuruluşa verin. Bu; benim başı belâlar çekmiş halkım 

için daha yararlı olur” (Göyüşov, 1960: 52). 

 Hesen Bey Melikzade Zerdabi 28 Kasım 1907’de Bakı’da hayata gözlerini 

yumar. Azerbaycan aydınlarının “manevî babası” sayılan Hesen Bey’in ölümü 

Azerbaycan halkına gerçekten çok acı gelmiştir. Cenaze törenine Azerbaycanlıların 

yanı sıra Bakı’da yaşayan bütün halkların temsilcileri de katılmıştır (Hesenov, 2013: 

78). 

 Büyük kültür kişisi Zerdabi’nin mezarının yeri ne yazık ki üç kez değiştirilmiş, 

sonunda onun naaşı lâyık olduğu yerde, Fexri Xiyaban’da toprağa verilmiştir (Hesenov, 

2013: 78).  

 Doğuştan çok büyük yeteneği olan böyle bir dâhî Azerbaycan’ın ve büyük Türk 

dünyasının gelecekte yazılacak tarihinde sonsuza değin kalacaktır. Azerbaycan 

tarihinde; ilk yüksek öğrenimli öğretmen, ulusal Azerbaycan tiyatrosunun, ulusal 

Azerbaycan basınının kurucusu, İslâm dünyasında hayırseverlik-yardımseverlik 

hareketlerinin yaratıcısı, İslâm dünyasının ilk doğabilimci-tohum ve hayvan ıslahı 

uzmanı (selektör) bilgin olan, doğa bilimlerinin gelişmesinde çok büyük rol oynamış ve 

ileri dünya görüşüne sahip toplumsal-siyasî kişilik olan Hesen Bey Melikzade Zerdabi 

ölçüsünde üstün nitelikli bir insan yetişmemiştir (Hesenov, 2013: 78). 

 Hesen Bey Zerdabi düşünleme (felsefeye) ilişkin özel bir yapıt bırakıp 

gitmemiştir. Ancak bilimyazılarının, eserlerinin çözümlenmesi onun yalnızca toplumun 

yararına çalışan bir eğitimci değil, üstelik de görkemli bir düşünür olduğunu gösterir 

(Göyüşov, 1960: 28). 

 Geniş dünya görüşü, genbilgilikçi (ansiklopedist) denebilecek ölçüde çok geniş, 

çok derin bilgisi olan Hesen Bey Zerdabi’nin eserleri okundukça; onun çok yönlü ve 

çok alandaki tarihî yararlıklarıyla, benzersiz çalışmalarıyla, yaratıcılığıyla yakından 

tanışıldıkça bu dâhî kişiliğin doğuştan, Tanrı vergisi büyük bir yeteneği olduğu apaçık 

görülmektedir (Hesenov, 2013: 78).  

Eşi, Çocukları 

Eşi Henife Hanım Melikzade (Melikova)-Abayéva (1856-1929). Hesen Bey 

Melikzade Zerdabi’nin eşi Henife Hanım Aslan Bey kızı Melikzade-Abayéva 5 Mayıs 

1856’da Kuzey Kafkasya’daki Nalçik kentinde doğmuştur. Türk dünyasının ilk eğitimci 

kadınlarından biri olan Henife Hanım Tiflis’te Azize Nina Kız Okulu’nda öğrenim 

görmüştür. O zamanlarda Balkar-Kabardin, genel olarak da Müslüman kızlarının 

Hristiyan ülkesinde öğrenim görmesi çok nadir bir olaydı (Hesenov, 2013: 79). Ayrıca 

Henife Hanım yüksek öğrenimlidir; varlıklı bir bey kızıdır. Henife Hanım; Hesen Bey 

ile evlendikten sonra onun her işinde hep yanında yer almıştır. Hesen Bey Zerdabi için 

yalnızca hayat arkadaşı değil, dava yoldaşı da olmuştur. Henife Hanım güzel, aydın, 

eşine sadık, dindar bir hanımefendi olarak Azerbaycan halkı ile ailesi uğruna büyük 

özveride bulunmuş, gerçekten birçok sıkıntıya katlanmıştır (Hesenov, 2013: 79). 

Henife Hanım 1875, 1877 yılları arasında eşi Hesen Bey’le birlikte Ekinçi 

gazetesinin yayımlanmasına çok emek verdi, çok sıkıntı çekti. Bu aydın hanımefendi 
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ile eşi Hesen Bey Zerdabi, Zerdab’da yaşadıkları sırada 1880 yılından başlayarak kendi 

evlerinde parasız okul açtılar. Karı-koca Melikzadeler yerli din görevlileri ile o sırada 

Zerdab’a yerleşmekte olan Ermenilerin baskılarına, sıkıştırmalarına karşın 

hemşehrilerine; hiç bir karşılık beklemeden eğitim-öğretim ve çok değerli bilimsel 

bilgiler verdiler (Hesenov, 2013: 79). 

Öğretmen Henife Hanım 1904, 1908 yılları arasında da okullarda gençlere ve 

yaşlı kuşağa çok değerli bilimsel bilgiler öğretmiştir. O; Bakı’daki ünlü Nicat 

Cemiyyeti’nin kadın kolunun kurucularından biri olarak Azerbaycan kadınlarının 

yazgısını değiştirmekte çok önemli işler görmüştür. Henife Hanım Bakı’daki ilk kız 

okulunun kurucusu olarak da tarihe düşmüş, 1901, 1905 yılları arasında Bakı’daki ilk 

Müslüman kız okulunun müdürü olmak üzere çalışmıştır. 1909 yılından 1919 yılına 

değin, tam 10 yıl Bakı Kenti Devlet Birinci Rus-Tatar (anlamdaşıyla Rus-Azerbaycan) 

Kız Okulu’nda müdür görevinde çalışmış, kız öğrencilere eğitim-öğretim vermiş, çok 

değerli bilimsel bilgiler öğretmiştir. Kendisi 1920, 1926 yılları arasında Azerbaycan 

Halk Eğitimi Yüksek Kurulu’nda yetkili görevde çalışmıştır (Hesenov, 2013: 79). 

Henife Hanım Melikzade-Abayéva 1929 yılında Bakı’da hayata gözlerini 

yummuştur. Önce kent mezarlığında toprağa verilmiş, verilen kimi sözlü bilgilere göre 

sonradan onun naaşı; hayat arkadaşı Hesen Bey Melikzade Zerdabi’nin Fexri 

Xiyaban’daki mezarına konmuştur. Ancak bu sözlü bilgilerin varlığına karşın burada 

yine de özellikle belirtilmelidir: Çok geniş dünya görüşlü, Azerbaycan’ın ilk eğitimci 

kadınlarından olan böylesine değerli bir insanın mezarının yeri ne yazık ki tam olarak 

bilinmemektedir (Hesenov, 2013: 79).  

En büyük çocuğu Peri Hanım Topçubaşova-Melikzade’dir. (Melikova) (1873-

1947). Peri Hanım Melikzade 1873 yılında Bakı’da Hesen Bey Melikzade Zerdabi ile 

Henife Hanım Melikzade-Abayéva çiftinin ilk çocukları olarak dünyaya gelmiştir. 

Tiflis’te annesi Henife Hanım’ın yıllar önce öğrenim gördüğü Rus Kız Gimnaziyası’nda 

okuyan Azerbaycan aydını Peri Hanım da babası ile annesi gibi öğretmendi (Hesenov, 

2013: 80-81-82).  

 Peri Hanım Melikzade Tiflis’te 1893 yılında; Azerbaycan’ın görkemli devlet 

insanı, çok değerli edebiyatçısı Elimerdan Bey Topçubaşov ile evlenerek Topçubaşova 

soyadını almıştır. Bu evlilikten Peri Hanım Topçubaşova ile Elimerdan Bey 

Topçubaşov’un 5 çocuğu olmuştur (Hesenov, 2013: 81-82). 

 Peri Hanım Topçubaşova 1947 yılında Paris’te dünyasını değiştirmiştir. Naaşı 

Fransa’da, Paris yakınındaki St. Cloud Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir (Hesenov, 

2013: 82).  

Damadı (kızı Peri Hanım Topçubaşova’nın eşi) Elimerdan Bey Topçubaşov 

(1862-1934). Hesen Bey Zerdabi’nin kızı Peri Hanım’ın eşi Elimerdan Bey 

Topçubaşov, Azerbaycan’ın görkemli bir kişiliği, çok büyük devlet kişisi, çok değerli 

edebiyatçısı, yazarı, çok önemli siyasetçisi ve diplomatıdır. O, 1897, 1917 yıllları 

arasında Kaspi gazetesinin yayın yönetmeni, Birinci Devlet Duması’nın milletvekili, 

yine orada Müslüman Topluluğu Başkanı, IV. Rusya Müslümanları Kurultayı’nın 
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delegesi, İttifaqi-Müslimin Partisi’nin (1905 Devrimi’nin başlayıp yayıldığı dönemde 

İttifaqi-Müslimin olarak adlandırılan Ümumrusiya Müselman İttifaqı siyasî örgütü 

kurulmuştu) kurucularından ve bu partideki Merkezî Komite’nin üyesi, 1917, 1920 

yılları arasında Bakı Müslüman Şurası Geçici Yürütme Kurulu’nun Başkanı, 

Azerbaycan’ın ilk meclisinin başkanı olmuş, Paris Barış Konferansı’nda Azerbaycan 

delegasyonuna başkanlık etmiştir (Hesenov, 2013: 81-82). 

 Elimerdan Bey Topçubaşov 4 Mayıs 1862’de Tiflis’te doğmuştur. Elimerdan 

Bey Topçubaşov 28 Mayıs 1918 ile 27 Nisan 1920 tarihleri arasında yaşayan bağımsız 

Azerbaycan Xalq Cümhuriyyeti’nin kurucularından biri olup aynı zamanda bu devletin 

çok önemli, çok yüksek makamlarında görev yapmıştır. 23 Ağustos 1918’de 

Azerbaycan Xalq Cümhuriyyeti’nin Olağanüstü Yetkili Bakanı ve Büyükelçisi olarak 

geçici başkent Gence’den İstanbul’a, daha sonra da oradan Paris’e gönderilmiştir. 

Paris’te dünyanın yeni siyasî haritasını çizen Paris Barış Konferansı’nda Azerbaycan 

delegasyonunun çalışmalarına başkanlık etmiştir. Azerbaycan Xalq Cümhuriyyeti’nin 

bundan sonraki 20 aylık varlığında, bu genç devletin Paris Barış Konferansı’nca da 

edimli olarak (de-facto) tanınmasında ve uluslararası hukukun bir öznesine 

dönüşmesinde Elimerdan Bey Topçubaşov’un çok önemli, çok büyük yararlıkları 

olmuştur (Hesenov, 2013: 83).  

 Elimerdan Bey Topçubaşov, Peri Hanım Melikzade ile Tiflis’te 1893’te 

evlenmiştir. Elimerdan Bey ile Peri Hanım’ın bu evlilikten 5 çocukları olmuştur. 

Elimerdan Bey Topçubaşov küçük yaşlarında annesini, babasını yitirmiştir. Kaynatası 

Hesen Bey Melikzade Zerdabi’yi ikinci babası, kaynanası Henife Hanım Melikzade-

Abayéva’yı ikinci anası olarak görüp onları gerçekten çok saymış, çok sevmiştir 

(Hesenov, 2013: 82). 

 Azerbaycan’ın büyük devlet insanı Elimerdan Bey Topçubaşov 8 Kasım 

1934’te Paris’te hayata gözlerini yummuştur. Toprağa verildiği yer Paris yakınındaki 

St. Cloud Mezarlığı’dır (Hesenov, 2013: 85). 

Zerdabi’nin büyük oğlu Midhed Bey Melikzade’dir (Melikov) (1879-1937). 

Hesen Bey Melikzade Zerdabi’nin büyük oğlu Midhed Bey Melikzade (Melikov) 1879 

yılında Bakı ili, Göyçay ilçesinin Zerdab köyünde (şimdiki Zerdab kentinde) dünyaya 

gelmiştir (Hesenov, 2013: 92-93). 

Midhed Bey Melikzade Almanya’da mühendislik öğrenimi görmüş, Gence 

Kent Toplu Üretim Kurumu Toprak Planlama Bölümü’nde toprak görevlisi olarak 

çalışmıştır (Hesenov, 2013: 93). Midhed Bey Melikzade 1925 yılının Ekim ayında 

Azerbaycan Réspublikası Halk İçişleri Yönetimi Yerli Üretim Üst Kurumu’nun 

Elektriklendirme Dairesi Başkanı görevine atanmıştır (Hesenov, 2013: 94). 

 Bilindiğince Mingeçevir Hidroelektrik Santrali’nin kurulmasına ilişkin ilk 

düşünce Hesen Bey Zerdabi’nindir. Midhed Bey Melikzade babası Hesen Bey 

Zerdabi’nin düşüncesi gibi bir proje tasarlamış, Lenkeran’da kendi parasıyla 

Xanbulançay üzerinde bir hidroelektrik santrali kurmak istemiştir. Ancak orada 

kendisinin bu çok yararlı projesini gerçekleştirmek için çalışırken Ermenilerin haksızca 
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suçlamaları, jurnallemeleri, küstahça ve karaçalıcı tutumları sonucunda Azerbaycan 

Sovyet Sosyalist Réspublikası’nın güvenlik görevlilerince gözaltına alınıp elleri 

kelepçelenerek Bakı’ya getirilmiştir. Bütün bu engelleme girişimlerine karşın Midhed 

Bey Melikzade Elektriklendirme Dairesi Başkanı görevindeyken Şamaxı’da da, 

Lenkeran’da da elektrik santralleri kurulması için proje hazırlamış, bu elektrik 

santrallerini kurmayı doğrudan doğruya kendisi başarmıştır (Hesenov, 2013: 93-94). 

 Midhed Bey Melikzade’nin hayat arkadaşı Lidiya Hanım Melikzade 

(Melikova) olmuştur; kendisi ev hanımıydı. Onların tek çocukları Fatime Melikzade 

(Melikova) idi (Hesenov, 2013: 94-95).  

 22 Şubat 1935’te Sovyet Azerbaycan’ının ilgili güvenlik görevlilerince 

tutuklanıp mahkemede kendisine 3 yıl hapis cezası verilmiş olan Midhed Bey 

Melikzade 1937 yılında kurşuna dizilmiştir. Ancak Midhed Bey Melikzade, artık çok 

geç olsa da, yıllar sonra, 1990’da bütün karaçalmalardan, haksızca suçlamalardan 

aklanmıştır (Hesenov, 2013: 93-94). 

Küçük Kızı Qeribsoltan Hanım Melikzade (Melikova) (1886-1967). Hesen Bey 

Melikzade Zerdabi’nin küçük kızı Qeribsoltan Hanım Melikzade 11 Haziran 1886’da 

Zerdab köyünde (şimdiki Zerdab kentinde) doğmuştur. Tiflis’te Rus Kız 

Gimnaziyası’nı bitirmiştir. 1910 yılında eğitim-öğretim çalışmalarına başlamıştır. 1915, 

1918 yılları arasında Bakı’daki Rus-Tatar (Rus-Azerbaycan) Kız Okulu’nda ders 

vermiş, 1918, 1920 yılları arasında Rus Kız Gimnaziyası’nda öğretmen olarak 

çalışmıştır (Hesenov, 2013: 102). 

 Qeribsoltan Hanım Melikzade; aşırı baskıcı sosyalist-komünist, Bolşevik 

yönetiminin çarpık bakış açısıyla babası Hesen Bey Melikzade Zerdabi’nin kentsoylu 

(burjuva) gazetecisi, gazete sahibi olarak olumsuz biçimde adlandırılması, Ekinçi 

gazetesinin “zararlı düşünceler yayıcısı” olarak suçlanıp yasaklanması, aile bireylerinin 

döngülü ağır baskı görmesi nedeniyle Gence’ye gitmiş, bir süre orada dingin bir hayat 

yaşamak istemiştir. Kimi bilgilere göre Qeribsoltan Hanım Melikzade II. Dünya Savaşı 

yıllarında görkemli besteci, soykökü bakımından Zerdablı olan, Azerbaycan 

Réspublikası ile SSCB Halk Sanatçısı (Artisti), Azerbaycan Réspublikası’nın eski 

Kültür Bakanı Rauf Hacıyév’in annesi Nane Hanım’la Zerdab’a taşınır ve her ikisi 

Zerdab Okulu’nda öğretmen olarak çalışır. Qeribsoltan Hanım evlenmemiş, çocuğu 

olmamıştır. Ancak o, görkemli besteci Rauf Hacıyév’in ve onun kız kardeşi Adile 

Hanım’ın eğitimi-öğrenimiyle ilgilenmiş, onların yetişmelerine özel olarak yardımcı 

olmuştur. Qeribsoltan Hanım Melikzade uzun süre Bakı’da kimsesiz çocukların 

okuduğu yatılı okulda ders vermiş, o kimsesiz çocuklara analık da etmiştir. Tanıklar bu 

çok değerli insanın yalnızca öğretmenlikten aldığı aylık ücreti değil, emekli aylığını da 

götürüp o çocuklara dağıttığını anlatırlar (Hesenov, 2013: 102).  

 Qeribsoltan Hanım Melikzade bütün ömrünü öğretmenliğe, genç kuşağın 

eğitimi-öğrenimine adamış, kendisine eğitim-öğretim çalışanı olarak 1948 yılında 

Azerbaycan’ın Emektar Öğretmeni sanı verilmiştir. Qeribsoltan Hanım öğretmenlik 

çalışmalarını 1956 yılına değin sürdürmüştür. Bu çok cefa çeken kadın hayatı boyunca; 
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yazınsal kalıtı eleştirilmiş, yasaklanmış babası Hesen Bey Zerdabi’nin, döngülü ağır 

baskı kurbanı olarak Sovyet Hükûmeti’nce kurşuna dizilen ağabeyi Midhed Bey 

Melikzade’nin, Fransa’da yaşamak zorunda kalan ablası Peri Hanım Topçubaşova’nın 

ve erkek kardeşi Seffet Bey Melikzade’nin, eniştesi Elimerdan Bey Topçubaşov’un, bu 

üzüntülere dayanamayan anası Henife Hanım’ın gerçekten çok büyük acılarıyla 

yaşamıştır (Hesenov, 2013: 103). 

En Küçük Çocuğu Seffet Bey Melikzade (Melikov) (1896-?). Hesen Bey 

Zerdabi’nin küçük oğlu ve en küçük çocuğu Seffet Bey Melikzade 1896 yılında Göyçay 

ilçesinin Zerdab köyünde dünyaya gelmiştir. Seffet Bey Bakı Réal Gimnaziyası’nda 

okuyup o okulu bitirdikten sonra Riga Yüksek Mühendislik Okulu’nda ve Almanya’da 

Karlsruhe Yüksek Mühendislik Okulu’nun Mimarlık Bölümü’nde öğrenim görerek 

mimar olmuştur (Hesenov, 2013: 95, 100). 

  Seffet Bey Melikzade’nin 1918 yılında Azerbaycan Xalq Cümhuriyyeti’nin 

kuruluşu sürecine etkin bir biçimde katıldığı açıkça görülmektedir. Seffet Bey 

Melikzade Paris Barış Konferansı’na diplomatik görevli olmak üzere katılmış, bu barış 

konferansında Azerbaycan’ı temsil eden delegasyonun başkanı, eniştesi, Azerbaycan’ın 

büyük devlet ve siyaset kişisi Elimerdan Bey Topçubaşov’un özel yazmanı olarak görev 

almış, bir süre delegasyonun malî işlerini de yönetmiştir. Seffet Bey; Azerbaycan 

Sovyetler Birliği’nin bir cumhuriyeti olduktan sonra yurduna dönememiş, bir süre 

Fransa’da göçmen olarak kalmıştır. 1928 yılında Türkiye’ye gelip Ankara’da yaşamaya 

başlayan Seffet Bey Melikzade Zerdabi Ankara’da birçok binanın baş mimarı olmuş, 

Türkiye’deki -inşaat- mühendislerinin, mimarlarının çeşitli meslek örgütlerinde asal 

kurucular, üyeler arasına katılmıştır. İnşaat sektöründe önemli görevlerde bulunan 

Seffet Bey Melikzade Ankara’da Millî Eğitim Bakanlığı’nda, Tekel Genel Müdürlüğü 

ile Sümerbank Genel Müdürlüğü’nde İnşaat İşleri Dairesi Başkanı görevlerinde 

çalışmış, Türkiye’nin birçok sanayi tesisinin baş mimarlığını yapmıştır (Hesenov, 2013: 

100). Seffet Bey Türkiye Mühendisler Cemiyeti’nin kurucuları arasında da yer almıştır 

(Hesenov, 2013: 99). Bundan başka Seffet Bey Melikzade Zerdabi Türk Mimarlar 

Cemiyeti’nin (sonradan Mimarlar Derneği 1927’nin) de üyesi olmuştur 

(https://www.md1927.org.tr/dernek/kurullar/turk-mimarlar-cemiyeti-7-donem-1933-

1934).  

 Seffet Bey mimarlık işlerinin yanısıra toplumsal, siyasî çalışmalarda yer alarak 

Azerbaycan göçmenlerinin bir araya gelmesinde, Bolşevik yayılmasına karşı savaşımın 

düzenlenmesinde ve yürütülmesinde etkin işler görür, ayrıca göçmen basınının 

oluşmasında yayıncı yazar olarak da çalışır (Hesenov, 2013: 100).  

 Seffet Bey Melikzade Zerdabi 1952 yılında Ankara’da kurulan Azerbaycan 

Milliyetçiler Derneği’nin kurucuları arasında yer almıştır (Hesenov, 2013: 99). 

Azerbaycan Milliyetçiler Derneği’nin yönetici kadrosu içinde yer alan Seffet Bey bu 

derneğin yayın organı olan ve oldukça keskin ulusçu bir çizgide yayın yapan Türk İzi 

dergisinin yayımlanmasında çok büyük, çok etkin rol oynamıştır. Daha sonra Türk İzi 

kapanmış, yerine Temmuz 1955’te Mücahid yayın yaşamına başlamış, bu dergi bir süre 

Seffet Bey Melikzade’nin yönetiminde yayımlanmıştır (Hesenov, 2013: 100-101).  

https://www.md1927.org.tr/dernek/kurullar/turk-mimarlar-cemiyeti-7-donem-1933-1934
https://www.md1927.org.tr/dernek/kurullar/turk-mimarlar-cemiyeti-7-donem-1933-1934
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Seffet Bey Melikzade 1960’lı yılların ortalarında Almanya’ya taşınmıştır. 

Ayrıca kendisinin evlenip evlenmediği, çocuğunun ya da çocuklarının olup olmadığı 

bilinmemektedir. Almanya’ya taşınmasından sonraki hayatına ilişkin herhangi bir 

bilgiye ulaşılamayan Seffet Bey Melikzade’nin hangi tarihte dünyasını değiştirdiği de 

bilinmemektedir (Hesenov, 2013: 101).  

 

Hesen Bey Melikzade Zerdabi’nin Özellikleri 

Hesen Bey Melikzade Zerdabi;  

• Moskova Üniversitesi’ni felsefe doktorluğu (Ph.D.) diploması ile bitiren ilk 

Müslümandır (1865) (Abdullayéva-Tahirov-Sefereliyéva, 2012: 10; Hesenov, 

2013: 75; Göyüşov, 1960: 11). 

• İslâm dünyasının ilk doğabilimci-tohum ve hayvan ıslahı uzmanı bilginidir 

(1865) (Abdullayéva-Tahirov-Sefereliyéva, 2012: 10; Hesenov, 2013: 78). 

• Azerbaycan’ın ilk yüksek öğrenimli bilimkişisi (1865) ve öğretmenidir (1869) 

(Abdullayéva-Tahirov-Sefereliyéva, 2012: 10; Hesenov, 2013: 75-76). 

• Bakı Gimnaziyası’nın (Lise) ilk Müslüman öğretmenidir (1869) (Abdullayéva-

Tahirov-Sefereliyéva, 2012: 10; Hesenov, 2013: 76). 

• Azerbaycan’ın ulusal tiyatrosunun kurucusudur; Bakı Réalnı Gimnaziyası’nda 

1873 yılında aralarında geleceğin büyük edebiyatçı yazarı-oyun yazarı Necef 

Bey Vezirov ve yine geleceğin önemli yazarı, aktörü, tiyatrobilimi uzmanı, 

çevirmeni, gazetecisi Esger Ağa Adıgözelov-Gorani’nin de olduğu öğrencileri 

ile birlikte Azerbaycan Türkçesinde ilk tiyatro oyununu (Azerbaycanlı dâhî 

aydın, görkemli edebiyatçı yazar-oyun yazarı, Mirze Feteli Axundzade’nin 

Hacı Qara adlı eserini) sahneye koyan kültür insanıdır (Abdullayéva-Tahirov-

Sefereliyéva, 2012: 6, 10; Hesenov, 2013: 76; Göyüşov, 1960: 7, 12-14). 

• Azerbaycan’da ve Rusya’da bir Türk dili kolunda, Azerbaycan Türkçesinde ilk 

Türk gazetesi Ekinçi’yi yayımlayan iletişimci olup böylece de Azerbaycan’ın 

ulusal basınının kurucusudur (Abdullayéva-Tahirov-Sefereliyéva, 2012: 6-7-8, 

10; Hesenov, 2013: 76-77; Göyüşov, 1960: 17-20; Akpınar, 1994: 89; Akpınar, 

1997: 362). 

• Yeni ya da müasir üsulda tedris veren (başka bir anlatımla cedidci) mektebden, 

usûl-i cedîd mektebinden yetişmiş, kendisi de yeni ya da müasir üsulda tedris 

véren (anlamdaşıyla cedidci) mekteblerde, usûl-i cedîd mekteblerinde 

öğrenciler yetiştirmiş cedidci bir eğitimci, aydındır (Akyol, 1993: 212; 

Hesenov, 2013: 75, 77-79).  

• Azerbaycan’da ve bütün İslâm dünyasında kurumsal olarak yardımseverlik-

hayırseverlik hareketinin başlatıcısıdır (1872’de Cemiyyeti-Xeyriyye) 

(Abdullayéva-Tahirov-Sefereliyéva, 2012: 10; Hesenov, 2013: 76, 78; 

Göyüşov, 1960: 12-13). 

• Bir aydın kuşağının yetişmesinde çok özel, çok önemli hizmetleri olan bir 

eğitimci aydındır (Göyüşov, 1960: 7). 

• Azerbaycan’da ilk öğretmenler kurultayını Neriman Nerimanov ile birlikte 

1906 yılında düzenleyen, toplayan eğitimcidir; kendisi de o kurultayın başkanı 
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olmuştur (Abdullayéva-Tahirov-Sefereliyéva, 2012: 10, 12; Hesenov, 2013: 

78). 

• Kimsesiz çocukları korumasına alıp onların eğitimleriyle, öğrenimleriyle 

ilgilenen, kimilerine soyadını veren yardımsever insandır (Göyüşov, 1960: 12-

13; Hesenov, 2013: 77-79). 

• Ayrıca kız, erkek bütün çocukların eğitim, öğrenim görmeleri için tüm gücüyle 

bütün yaşamı boyunca çalışan, uğraşan idealist bir eğitimcidir (Göyüşov, 1960: 

as.; Hesenov, 2013: as.).  

• Bakı Duması’na temsilci olarak seçilen, Bakı Duması’nda temsilcilerin 

yarısının Müslümanlardan seçilmesini sağlayan yöneticidir (Hesenov, 2013: 

78). 

• Azerbaycan’da ulusal şarkı, türkü metinlerinin yazıya geçirilmesi için ilk 

çağrıda bulunan ve Türk Neğmelerinin Mecmuesi kitabını 1905’te hazırlayıp 

yayımlayan kültür insanıdır (Abdullayéva-Tahirov-Sefereliyéva, 2012: 7-8, 

12). 

• Öğretmen eşi Henife Hanım Melikzade ile birlikte Azerbaycan’da kadınların 

eğitim-öğrenim görmesi işinin başlatıcılarındandır; kadınların eğitim-öğrenim 

görmeleri için yine öğretmen eşi Henife Hanım Melikzade ile birlikte çok 

büyük bir istekle, çok üstün çabalarla ilk çalışan eğitimcilerdendir. Bütün bu 

üstün çabaların sonucu olarak da eşi Henife Hanım Melikzade ile birlikte 

Azerbaycan’da çağcıl yöntemle eğitim-öğretim veren liseler açılmasına destek 

verilmesi işinde büyük destekçi (1898’den başlayarak), kız lisesi kurulması 

işinde ise ilk girişimci ve ilk kurucudur (1901 yılında) (Abdullayéva-Tahirov-

Sefereliyéva, 2012: 10; Hesenov, 2013: 78-79; Göyüşov, 2013: 7). 

• Kafkaslar’ın Müslüman Aydınlarının Öğretmeni ve Manevî Babası’dır 

(Göyüşov, 1960: 7; Hesenov, 2013: 78). 

 

Hesen Bey Melikzade Zerdabi’nin Eserleri 

 Hesen Bey Melikzade Zerdabi’nin eserleri olmak üzere genel olarak şunlar 

belirtilebilir: 

1. Ekinçi gazetesi (Göyüşov, 1960; Qasımov, 1973; Hesenov, 2013; 

Abdullayéva-Tahirov- Sefereliyéva, 2012; Akpınar, 1994; Akpınar, 1997), 

2. Ekinçi gazetesinde, Tiflis’te çıkan Kavkaz, Tiflisski Listok, Novoyé 

Obozrényié, Ziya (Ziyayi-Qavqaz) gazeteleri ile Bakı’da çıkan Füyuzat, Debistan (ilk 

çocuk dergisi), Mekteb dergilerinde, Heyat, Kaspi gazetelerinde, ayrıca İrşad, Şerqi-Rus 

gibi dergi ve gazetelerde düzenli olarak yayımlanan çok sayıda yazısı (Göyüşov, 1960; 

Hesenov, 2013; Abdullayéva- Tahirov-Sefereliyéva, 2012; Akpınar, 1994; Akpınar, 

1997), 

3. Torpaq, Su ve Hava (Bakı, 1912) [Doğayla, doğa bilimleriyle ilgili makaleler 

kitabı-R.Ü.] (Göyüşov, 1960: 253-299; Qasımov, 1973: 54), 

4. Bedeni Salamat Saxlamaq Düsturülemelidir (Bakı, 1912)(Vücudu 

Sağlam/Sağlıklı Tutmak İşeyarar Anakuraldır) [Beden sağlığıyla ilgili, beden sağlığını 

korumaya yönelik öneriler Kitabı-R.Ü.] (Göyüşov, 1960: 397-453; Qasımov, 1973: 53), 
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5. İnsan Bedeninin Hisseleri (İnsan Vücudunun Bölümleri) [Makale-R.Ü.] 

(Göyüşov, 1960: 317-320; Qasımov, 1973: 53), 

6. Qan Ne Tövr Bedende Dövr Édir (Kan Vücutta Nasıl Dolaşır) [Makale-R.Ü.] 

(Göyüşov, 1960: 308-312; Qasımov, 1973: 53), 

7. İnsanın Doğub Töremeyi (İnsanın Doğup Üremesi) [Makale-R.Ü.] 

(Göyüşov, 1960: 330- 334; Qasımov, 1973: 53), 

8. Türk Neğmelerinin Mecmuesi (Bakı, 1909) [Türk Ezgilerinin/Nağmelerinin 

Derlemesi/ Derleme Kitabı-R.Ü.] (Zerdabi, 1909) [İlk baskısının 1905’te çıktığı 

düşünüldüğünde eldeki bu yayın eserin daha sonraki bir baskısı olsa gerektir-R.Ü.]. 

 

Görkemli eğitimci Hesen Bey Melikzade Zerdabi elbilimini (folkloru) 

ilgilendiren halk kültürü örneklerine de uzak ya da yabancı kalmamış, yazma 

etkinliklerinde şiir ve ezgilere (nağmelere), şarkılara, türkülere özel yer vermiştir. О, 

şiir ve ezgilerin, şarkıların, türkülerin hаlk içinde gеniş yаyılmаsı amacıyla 1905 yılında 

bu çok değerli örnekleri Türk Neğmelerinin Mecmuesi аdı аltındа yayımlatarak Bаkı 

okullarının öğrencilerine parasız olarak dağıtmış, öğretmenlerin bu ezgileri, şarkıları, 

türküleri öğrencilere öğretmeleri için öbür kentlere de göndermişti (Abdullayeva-

Tahirov-Sǝfǝrǝliyeva, 2012: 7-8). 

Hesen Bey Zerdabi yaşamının sonuna değin eğitimciliği, gazeteciliği 

geliştirmek; toplumun eğitim düzeyini, bilimsel-işlevsel bilgi düzeyini yükseltmek için 

eğitmeyi-öğretmeyi, yazmayı, çok değerli yazılar, eserler üretmeyi sürdürmüştür 

(Abdullayeva-Tahirov-Sǝfǝrǝliyeva, 2012: 8; Göyüşov, 1960: 20, 23; Hesenov, 2013: 

78-79). 

 

Hesen Bey Melikzade Zerdabi’nin Seçme Özlü Sözleri 

“İsteyirsinizmi Türk milleti yaşasın, qabağa gétsin, élmi ve merifeti olsun, 

medeniyyeti olsun -buna dil vérin: Türkler öz dillerini itiribler, sizin sözünüzü onlar 

anlamırlar. Onların dilini tapın, vérin, onlar yaşasın, qabağa gétsin” (Abdullayéva-

Tahirov-Sefereliyéva, 2012: 15). 

“Biz öz xahişimiz ile bir-birimize qul olmuşuq: Reiyyet padşaha, övret kişiye, 

uşaq ataya, nöker ağaya, şagird ustaya ve géyri qul déyil? Ve buna sebeb - bizim ata 

baba adetleridir. Ne qeder béle olsa biz tereqqi éde bilmeyeceyik ve éde bilmerik” 

(Abdullayéva-Tahirov-Sefereliyéva, 2012: 15-16). 

“Kitab beşeriyyetin en böyük keşfidir.” 

“Yaxşı kitab en böyük xezinedir.”  

“Men bütün gücümü avamlıq zülmeti alemine işıq şüaları getirmeye serf 

étmişem.” 

“Qiymet, öz işin üçün mükafat, terif ve s. axtarma. Xalq üçün çalış, o arxanca 

gédecek ve seni qiymetlendirecek. Bunun üçün evvelce onun inamını qazan” 

(Abdullayéva-Tahirov-Sefereliyéva, 2012: 15). 

“Öz leyaqetini qoru ve başqalarının da leyaqetine hörmet ét.” 

“Maarifden, élmden mehrum bir xalq işıqdan mehrumdur” (Abdullayéva-

Tahirov-Sefereliyéva, 2012: 15; Göyüşov, 1960: 7; Hesenov, 2013: 76).  
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“Él üçün çalışan hemişe yaşayar.” 

“Her bir vilayetin gezétesi gerek ol vilayetin ayinesi olsun. Yeni o vilayetin 

sakinleri élediyi işler, onlara lazım olan şéyler, xülase onların her bir derdi ve xahişi o 

qezétde çap olunsun ki, o qezéte baxan, xalqı aynada gören kimi görsün” (Abdullayéva-

Tahirov-Sefereliyéva, 2012: 16; Göyüşov, 1960: 18). 

“Bizim Qafqaz müselmanlarına héç bir yazı ve dil ile déyilen söz o qeder eser 

étmez, néce ki, şéir ile déyilen söz, elelxüsus neğmeler ile ki, xoş sovt ile oxunur ve 

bunun sebebi odur ki, Qafqazın yérlerinin xasiyyeti béledir. Bizim cennetin bir guşesine 

oxşayan vetenimizin dağları, çayları, xoş abühavası ve her bir cehetden sefalı ve dilgüşa 

olmağı, onun az zehmetle bol mehsul götüren ehalisini cuşe getirir” (Abdullayéva-

Tahirov-Sefereliyéva, 2012: 18). 

 

Hesen Bey Melikzade Zerdabi’ye İlişkin Olarak Söylenmiş Sözlerden, 

Yazılmış Şiirlerden Seçmeler 

“Éy adlı, şerafetli, fedakar böyük insan, 

Alemlere sığmaz vetene étdiyin éhsan…” (Abdulla Şaiq) (Abdullayéva-

Tahirov-Sefereliyéva, 2012: 5). 

“Zerdаbi ilk Аzerbаycаn tebiyyаtçısı, esl аlim ve tаnınmış jurnаlist оlmuşdur. 

Оnun ‘Ekinçi’, ‘Heyаt’, ‘Debistаn’ ve bаşqа qezét ve jurnаllаrdа tebietşünаslıq 

meselelerine hesr оlunmuş élmi meqаleleri pédаqоqlаr, gencler ve kendliler üçün 

çéşidli melumаt menbeyi kimi хidmet étmişdir. О, Bаkıdа – “néft şаhlığı”ndа - nefesini 

dermeden, yаlnız öz хаlqı üçün yаşаmış ve emek serf étmişdir” (Abdulla 

Şaiq)(Abdullayéva-Tahirov-Sefereliyéva, 2012: 20). 

“Alemi-islam bir qaranlıq içerisinde qaldığı zaman bu adam eline meşel alıb 

qaranlığı işıqlandırmağa çalışmışdır. O meşel ne idi? Evvelinci metbu kelam idi…” (Eli 

bey Hüséynzade) (Abdullayéva-Tahirov-Sefereliyéva, 2012: 20). 

“Zerdabi cemaetin her derdine derman olan ürfan toxumlarını sepmişdir… 

Ayılın ve bilin, müselmanların atası ölmüşdür” (Mehemmed Emin Resulzade). 

“Fikrin kimi münevver ola merqedin senin, 

Milletden özge olmadı bir meqsedin senin” (Mehemmed Hadi) (Abdullayéva-

Tahirov-Sefereliyéva, 2012: 25). 

“Onun her neyi vardısa hamısını cemiyyete vérdi. Hesen beyin prinsipi béle idi: 

özüm üçün héç ne, cemiyyet üçün her şéy!” (M. Rayévski) 

“Zerdabi eslinde bizim ilk univérsitétimiz oldu. O, geflet yuxusuna dalmış 

müselmanların ilk oyadıcısı idi” (Qara bey Qarabeyov). 

“Hesen bey özü üçün yaşamırdı. O, her şéyi başqaları üçün édirdi. O, bütün 

ömrünü de başqaları üçün işleyerek yaşamışdı… Müselmanlar arasında béle adamlar 

azdır. Démek olar ki, yoxdur” (Grigori Cinoridze). 
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“Eger hemin vaxt Hesen bey öz bilik ve bacarığını pul qazanmağa serf étseydi, 

indi onu heyatının son illerini yaşadığı sade évden déyil, néftin axır vaxtlarda sexavetle 

Bakı küçelerine sepelediyi sarayların en şahanesinden götürerdiler” (A. Oléndski). 

“Sizin gücünüze héyran qalmışam. Görünür, siz öz xalqınızı çox sévirsiniz” 

(Fransız habercisi). 

“Yalnız Ekinçi’ye göre, maarifin yorulmaz carçısı, milli héysiyyetin teessübkéşi 

kimi çıxış étdiyine göre Zerdabinin adı Azerbaycan tarixine qızıl herflerle yazılmağa 

layiqdir. Ve yаlnız prоféssiоnаl Аzerbаycаn téаtrının temel dаşını qоyduğunа göre оnun 

аdı medeniyyetimizin kоriféyleri sırаsındа ön cergede çekilmelidir...” (Vilayet Quliyév) 

(Abdullayéva-Tahirov-Sefereliyéva, 2012: 19-20). 

“Hesen bey Zerdabi möhkem iradeye, qaynar ve tükenmez énérjiye malik 

fedakar xalq xadimi idi” (Abbas Zamanov) (Abdullayéva-Tahirov-Sefereliyéva, 2012: 

21). 

“...Hesen bey xalqın terefinde olmaqla özünü hemişelik şexsi-maddi qazanc ve 

maraqlardan mehrum étmişdi - bu onun sade, rahat, ciddi tebietine tamamile uyğun idi. 

O, ali tehsil almış ilk Qafqaz müselmanlarından biri idi, yaxşı xidmeti mövqé qazana 

bilerdi. Lakin Hesen bey ömrünün sonunadek fedakar bir himayedar kimi boynuna 

düşen yükü temennasız olaraq daşıdı, öz xalqının maariflenmesi, onun heyati 

menaféyinin qorunması yolunda mübariz, pionér, mayak oldu...” (Elimerdan Bey 

Topçubaşov) (Abdullayéva-Tahirov-Sefereliyéva, 2012: 20-21). 

 

Sonuç 

Hesen Bey Melikzade Zerdabi gerçekten çağının Prometheus’u olarak hayatı 

boyunca Azerbaycan halkını, Türk dünyasını bilimin, bilimsel-işlevsel bilginin, 

eğitimin kutsal ışığıyla aydınlatmaya çalışmış çok büyük bir bilimci, öğretmen, 

iletişimci, düşünür, tam anlamıyla bir toplum eğitimcisi; görkemli, çok yönlü, dâhî bir 

kültür kişisidir. Onun; yaşadığı sürece birçok bilim ve kültür alanındaki kuruculukları, 

ilk düşünen, yapan-uygulayan kişi oluşu, geliştiriciliği-ilerleticiliği neredeyse 

anlatmakla bitmeyecek ölçüdedir. Hesen Bey Melikzade Zerdabi Azerbaycan 

toplumunu eğitim-öğretim, bilim yoluyla ilerletmek, geliştirmek amacıyla 

Prometheus’çasına bilimsel-işlevsel bilgi ışığı tutarak aydınlatma işini; yine 

Prometheus’çasına kendisinin hiç bir maddî çıkarını, kazancını düşünmeden, çoğunca 

da kendisine ve ailesine çok büyük zarar gelmesi pahasına yapmıştır. Hesen Bey 

Melikzade Zerdabi’nin ömrü bilime, bilimsel-işlevsel bilgiye, eğitime, toplum 

eğitimine adanmış bir ömürdür. Hesen Bey Melikzade Zerdabi’nin, eşi Henife Hanım 

Melikzade’nin çocukları da gerek kalıtım bakımından, gerekse yetişim bakımından ana-

babaları gibi ulus, yurt, insanlık, bilim, eğitim-öğretim sevgisiyle yoğrularak büyümüş, 

olgunlaşmış; uluslarına, yurtlarına, insanlığa, bilime, eğitime-öğretime yararlı olmaya 

çalışmışlar, dahası çok büyük katkılar sağlamışlardır.  

Son söz olarak; Hesen Bey Melikzade Zerdabi’nin, eşinin ve çocuklarının 

hayatları, yaşadıkları sürece yapıp ettikleri daha birçok açıdan pek çok kez incelenmeye, 

araştırılmaya değerdir, aynı zamanda da bu konuları incelemeye, araştırmaya çok büyük 

bir gereksinme vardır.  
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Kısaltmalar  
age.: Adı geçen eser. 

akt.: Aktaran. 

alan yay. yön.: Alan yayın yönetmeni.  

as.: Aynı sayfa. 

bg.: Bunun gibi. 

gn. yay. yön.: Genel yayın yönetmeni. 

s.: Sayfa. 

yayn. haz.: Yayına hazırlayan. 
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EK: Hesen Bey Melikzade Zerdabi’nin, Onun Eserlerinden 

Çeşitli Sayfaların, Yakınlarının Kimi Fotoğrafları 

 

 

 

Hesen Bey Melikzade (Melikov) Zerdabi (1842-1907 

(Hǝsǝnov, 2013: kitap kapağından). 
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Elinde gazetesi Ekinçi’yi okurken Hesen Bey Melikzade Zerdabi 

(1842-1907) (https://www.facebook.com/seymur.bayramov.355) 

https://www.facebook.com/seymur.bayramov.355
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Hesen Bey Melikzade (Melikov) Zerdabi’nin babası 

Selim Bey Melikzade (Melikov) (Hǝsǝnov, 2013: 51). 
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Hesen Bey Melikzade Zerdabi’nin babası Selim Bey’in dayısı, 

Rusya Çarlığı’nın Özel Kafkas Ordusu Müslüman Alayı Komutanı Orgeneral Ferec 

Bey Ağayév ya da tanınmış adıyla Nikolay Nikolayéviç Ağayév (1811-1891). 

Kendisini Rusya Çarı I. Nikolay ile eşi Çariçe Mariya Aléksandrovna evlât edinmiştir 

(Hǝsǝnov, 2013: 53). 
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Hesen Bey Melikzade (Melikov) Zerdabi’nin eşi Henife Hanım Aslan Bey kızı 

Melikzade (Melikova)-Abayéva (1856-1929) (Hesenov, 2013: 79). 

 

Hesen Bey Melikzade (Melikov) Zerdabi; eşi Henife Hanım Melikzade (Melikova)-

Abayéva ve o sırada oldukça küçük yaştaki büyük kızı 

Peri Hanım’la birlikte (Ocak 1877’de) (Hesenov, 2013: 80). 
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Hesen Bey Melikzade Zerdabi’nin; Elimerdan Bey Topçubaşov ile evli, öğretmen kızı 

Peri Hanım Topçubaşova (1873-1947) (Hesenov, 2013: 81). 

 

Hesen Bey Melikzade Zerdabi’nin damadı, büyük edebiyatçı yazar, siyasetçi ve devlet 

insanı Elimerdan Bey Topçubaşov (1862-1934) (eşi; Zerdabi’nin kızı Peri Hanım 

Topçubaşova idi) (Hesenov, 2013: 83). 
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Hesen Bey Melikzade Zerdabi’nin Bolşeviklerce öldürülen büyük oğlu, 

mühendis Midhed Bey Melikzade (Melikov) (1879-1937) (Hesenov, 2013: 92). 

 

 

Hesen Bey Melikzade Zerdabi’nin çok özverili bir öğretmen olan küçük kızı 

Qeribsoltan Hanım Melikzade (Melikova) (1886-1967) (Hesenov, 2013: 102). 
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Hesen Bey Melikzade Zerdabi’nin küçük oğlu, mimar Seffet Bey Melikzade 

(Melikov) (1896-?) (Hesenov, 2013: 95-99). 

 

 

Hesen Bey Melikzade Zerdabi; sol arkada Ekinçi gazetesinin baş sayfası (sanalağdan). 
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Ekinçi gazetesinin başlığı (Göyüşov, 1960: 15). 

 

Üç Türk Büyüğü bir arada (soldan sağa): Gaspıralı İsmail Bey, Hesen Bey Melikzade 

Zerdabi, Elimerdan Bey Topçubaşov (sanalağdan). 
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Hesen Bey Melikzade Zerdabi’nin Bedeni Salamat Saxlamaq Düsturülemelidir adlı 

kitabının iç kapağı (Göyüşov, 1960: 401).  
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Burada Arap harfleriyle yazılanlar şöyledir: 

 

Kiev İslam Telebeleriniŋ Neşriyyatı Nömre: 3 

 

 

Bedeni Salamat Saxlamaq 

Düsturülemelidir. 

 

Müellifi 

Hesen Bek Melikzade 

(Zerdabi) 

 

* * * * * * * * * 

 

 

 

 

* * * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

İsa Bek Aşurbeğliniŋ “Kaspi” Metbe’esi 
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Hesen Bey Melikzade Zerdabi’nin Türk Neğmelerinin Mecmüesi 

adlı kitabının iç kapağı.  
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Burada yazılanlar şöyledir: 

 

 

Hesen Bek Melikzade 

Zerdabiniŋ 

Türk Neğmeleriniŋ Mecmuesi 

* * * 

“Nicat” Maarif Cemiyyetiniŋ 

éhtimamiyle 

tab’ olunmuşdur. 

 

* * * 

 

 

Badi-Kuba 

Çapḫanei-Béraderani-Orucof 

R. 1326 (M. 1909) 
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Hesen Bey Melikzade Zerdabi’nin Türk Neğmelerinin Mecmüesi kitabının 

başlarındaki sayfalardan biri. Burada ise Hesen Bey Melikzade Zerdabi’yi kısaca 

tanıtan şu anlatımlar yer almaktadır: 

Hesen Bek Melikzade 

Zerdabi 

1841-1907 

 

Cemaat işlerinde fealiyyeti 

Türk milletine ḫidmeti 

Hesen Bek – müellim 

Müselman teruterusunuŋ [téatrının, tiyatrosunun-R.Ü.] banisi 

Müselman cemiyyeti-ḫeyriyye banisi 

Müḫerrir ve ġazete sahibi 

* * * * * * 

Çapḫanei-Béraderani-Orucov 
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Zerdabi Év Muzéyi’nin dışarıdan görünüşü, bahçesi ile Hesen Bey Melikzade 

Zerdabi’nin büstü (https://www.facebook.com/Zerdab-rayon-Hesen-bey-Zerdabi-

muzeyi-1784840125083540/photos/a.1784840225083530/1784840231750196). 

https://www.facebook.com/Zerdab-rayon-Hesen-bey-Zerdabi-muzeyi-1784840125083540/photos/a.1784840225083530/1784840231750196
https://www.facebook.com/Zerdab-rayon-Hesen-bey-Zerdabi-muzeyi-1784840125083540/photos/a.1784840225083530/1784840231750196
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2. Bölüm: 

Özbekistan Dil, Kültür ve Edebiyat 

İncelemeleri 
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ÖZBEK CEDİDÇİLERİNİN YENİ ALFABE VE İMLA 

MESELESİNE BAKIŞI 
 

Prof. Dr. Hamidulla BALTABAYEV 
 

ХХ. Yüzyılın başlarında Türkistan kültür hayatında teknik ilerlemelerle 

birlikte yeni âdetler, yayın ve basın, tiyatro ve dram alanlarında gelişmeler yaşandı. 

Türk halkları kültür hayatında yeni ortak Türk Latin alfabesinin geliştirilmesine yönelik 

çalışmalar asrın başına, genel olarak da ХХ. Yüzyıla ait en önemli bilimsel kültürel 

hadiselerden biridir. İlk Türkbilimi Kongresi (26 Şubat - 5 Mart 1926 yılı) Bakü şehrinin 

İslamiyye adlı binasında düzenlendi. Kongrenin 17 toplantısına katılan 131 katılımcının 

11’i Özbek, (resmî olarak 6’sı) bilim insanıydı. Kongre gündeminde görülen Alfabe 

Meselesi, İmla Meselesi, Terim Meselesi, Ders-Yöntem Meselesi, Yazılı Dil ve 

Mülakat Dillerinin Karşılaştırmalı İlişkisi ve Engel Meselesi, Türk Dillerinin Edebî Dil 

Problemleri ve Ortak Edebî Dil Meselesi, Ana Dil Teorisi ve Türk Dilleri Tarihi 

Meselelerinde Özbek bilim insanları etkin çalışma gerçekleştirdiler (Nərimanoğlu - 

Ağakişiev, 2016: 129). 

Bakü konferansından esinlenen Özbek bilginleri, özellikle de konferans 

katılımcıları Özbekistan Akademi Merkezi Başkanı Abdureşid Abducabbarov, onun 

yardımcısı Gazi Âlim Yunusov, Sosyal Şube Müdürü İsmail Sedrî, gazeteci ve yazarlar 

Aşurali Zahirî, Elbek (Maşrık Yunusov), Rahim İnagamov, Şakircan Rahimî, Bekcan 

Rahman, Nimet Hekim ve Bakü’de ikamet eden Halid Said Hocayev’lerdi. 1 Nisan 

1926 yılında Bakü Konferansı’ndan dönen Aşurali Zahirî, aydınların “Çiftçi Evi’nde 

şehir aydınları ile bir araya geldi. Onlara Bakü Konferansında görülen meseleler 

hakkında detaylı bilgi verdi.  

Kongre çerçevesinde Ali Şir Nevaî’nin hicri-kameri yıl hesabına göre 500. 

doğum günü de kutlandı. Bakü’de ikamet eden Halid Said Hace, Özbek bilim adamları 

arasında yeni alfabeyi yaydı. Bunun için birkaç kez Taşkent’e geldi ve yerli yönetimin 

onayını aldı. Latin alfabesine geçme sürecinde Özbek bilgin ve yazarları Fıtrat, Çolpan, 

Aşurali Zahirî, Kayyum Ramazan, Şakircan Rahimî, Şarasul Zünnun ve diğerleri etkili 

katılım sağladılar.  

Bilindiği üzere, Özbek bilim insanları söz konusu konferanstan önce, yani 

1918 yılında Çağatay Gürüngi adlı bilim kurumunu kurmuş, kurumun ana kollarından 

biri dil ve imla meseleleri ile ilgileniyordu. Arap yazısının ıslahı ile Özbek yazısını 

geliştirme meselesi o tarihten itibaren gündeme getirilmiş, 1921’de Taşkent’te Dil ve 

İmla Konferansı düzenlenmişti. Söz konusu çalışmaların öncüsü İstanbul 

Üniversitesi’nin eski öğrencisi ve Vaizin Medresesi’nin müderrisi Prof. Abdurauf 

Fıtrat’tı (1886-1938). Fıtrat’ın dil alanında gerçekleştirdiği bilimsel ve teşkilî 

çalışmaları ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. Yakında sayın hocamız Prof. Timur 

Kocaoğlu da konuyla ilgili makale kaleme aldı (Kocaoğlu, 2019: 727-742).  

Fıtrat’ın Türkistan Üniversitesi’ndeyken Şakircan Rahimî, Kayyum Ramazan 

ile birlikte kaleme aldığı Ana Dili (1918) adlı ders kitabı, Dilimiz (1919), Sarf. Özbek 

 
 Özbekistan Milli Üniversitesi, ÖZBEKİSTAN.  



TÜRK DÜNYASI DİL, KÜLTÜR VE EDEBİYAT İNCELEMELERİ | 137 

 
Dili Kuralları Hakkında Bir Tecrübe. Birinci Kitap (1923-1927), Nahiv. Özbek Dili 

Kuralları Hakkında Bir Tecrübe. İkinci Kitap (1924-1930) gibi ders kitaplarının son 

baskıları Latin yazısıyla basıldı. Özbekçe Dil Dersleri adlı makalesinde aynı adı taşıyan 

araştırmayı değerlendirirken tüm Türk halklarının tek alfabe etrafında birleşmeleri 

gerektiği söyleniyordu (Baltabayev, 2007: 210-218). 

İmla Konferensı Dolayısıyla adlı makalesinde Bakü ve Taşkent konferansları 

ve bu konferanslarda masaya yatırılan yeni alfabe meselesinin kabulu ile ilgili bilgiler 

aktarılır. Şu özellikle vurgulanmalıdır ki Fıtrat Hoca Özbek ve Tacik dil bilgisinin ilk 

ders kitaplarını kaleme almakla birlikte (Sarf-i Zeban-i Taciki, 1925) Türk halkları 

tarafından kabul gören yeni alfabenin Tacik halkı için de uygun olduğunu vurgulamış; 

konuyla ilgili Rehberi Daniş dergisinde Laihe-i Alifba-i Nev-i Taze (1927), Der Girdi 

Alifba-i Taze (1928), Der Girdi Alifba-i Nev (1928) adlı makaleler yayımlayarak 

alfabenin Tacikçe için de uygun olduğunu ispat etmişti. Telif ettiği Kaideha-i Zeban-i 

Taciki (be imla-i latin, 1930) adlı ders kitabını yeni yazıyla yayınladı. Özbek 

profesörünün bu çalışmaları Özbekistan’ın yanı sıra tüm Türk dünyasında 

gerçekleşmekte olan Latin yazısına geçiş süreci adına büyük öneme sahipti. 

Özbekistan’da Latin yazısına geçme dolayısıyla Alenge (Alev) adlı dergi neşredilmeye 

başlandı. Dergi, yeni yazının dil ve imla imkanlarını aydınlar arasında yayan bir yayın 

kuruluşu oldu. 

Elbek (Maşrık Yunusov, 1898-1939) Çağatay Gürüngi teşkilatının eski dil ve 

imla şubesi müdürü olarak “Til oqıtışda savodhon bolaylık“, “Gazeta tılıda bırlık 

bolsun“ adlı makaleleri (1920) yazmıştı. Onun Örnek (1922), Başlanğıç Maktabda Ana 

Tili (1923: İlkokulda Ana Dili), Gözel Yazğıçlar (1925: Güzel Yazılar) gibilerdir. 

Elbek’in “Yazuv Yolları” (1921: Yazım Yolları) adlı kitabında 11 ders çerçevesinde 

“Tovuşlıq” (yanı Fonetıka), “Tovuşlıq çozğıları“ (Unlı tavuşlar), “Soz“, “Soz bolagı”, 

“Qalın va ingıçka çozğılar”, “Tutaş va uzuq tovuşlar”, “Qoşimçalar”, “Qoşimçalarnıng 

yozılışi”, “Tovuşlıqlarnıng ozgarışı”, “Qoyıda”, “Oquvçılarga sinaş uçun yuklatılgan 

ışlar” gibi bölümler yardımıyla Türk dilinin ortak özellikleri beyan edilmişti (Kocaoğlu 

- Baltabaev, 2019: 763-774). 

Elbek’in önemli eserlerinden biri, Özbek Tilinin İzahlı Luğatı (1924) adlı 

Özbek Dilinin Açıklamalı Sözlüğü’dür. Başlanğıç Maktabda Ana Tili (1923: İlkokulda 

Ana Dili) adlı kitabı kazak yazar Mağcan Cumabay’ın aynı adı taşıyan kitabı temelinde 

yazılmıştır.  

Elbek’in ikinci önemli çalışması Latin alfabesiyle 1934’te yayımlanmış olan 

Özbekçe Şekildaş Sözler Luğatı: İzah ve misallar bilen (Özbekçe Eş Sesli Sözler 

Sözlüğü: Açıklama ve örneklerle) eseridir. Bu çalışmasında 750 kadar sözcük 

toplamıştır. Bu sözlükteki 45 kadar kitaptan derlemiş ve her sözcüğün altına kaynaktaki 

cümleler ve şiir örnekleri vermiştir. Bu kitapta Ortak Türk Latin alfabesindeki 9 ünlü 

ses için 9 ayrı harf kullanıldığından, Özbekçe sözlerin tam söylenişini (telaffuzunu) 

öğrenmek isteyenler için bu sözlük çok yararlıdır. 34 harfli yeni Ortak Türk Latin 

Alfabesiyle dizilmesi gerekmektedir. 

Yeni ortak Türk Latin alfabesine geçilmesinde Türkiye’de eğitim görmüş, 

Azerbaycan’da ikamet eden Özbek bilgini Seyyid Hocayev’in (1888-1938) faaliyeti 

ibretlidir.  
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Şu dikkate alınmalıdır ki, bu dönemde Bekir Çobanzade İstanbul’daydı. 

(1908-1918) Halid Said, Osmanlı generali Nuri Paşa önderliğindeki ordu ile Bakü’ye 

gelir. Şura baskısı artınca Halid Said, Kırımlı Bekir Çobanzade, Türk İsmail Hikmet, 

Çuvaş Nikolay Aşmarin gibi Bakü’de hayatını devam ettirir ve bilimsel faaliyetle 

ilgilenir. 1920 yılında yeni alfabe (ıslah edilmiş Arap alfabesi) komisyonuna (başkanı 

Fransız Türkbilimci P. Juze) katılarak Türkistan’a, Hive Hanlığı’na yeni alfabeye geçiş 

meselesinde yardımcı olacağını bildirir.  

Yeni Alfabe Yolunda Eski Hatıra ve Duygularım adlı makalesinde konuyla ilgili 

bilgi vardır (Xocayev, 1929). Ayrıca yukarıdaki komisyonda yer alan Kırımlı Aziz 

Gubaydulin’in Seyahatname’sinde (Akmescit-Simferopol, 1929) de Halid Said’in 

Taşkent’e geliş sebebinin yeni alfabe meselesi olduğu kaydedilmiştir (Nərimanoğlu - 

Ağakişiyev - Abdullayeva, 2006: 94).  

Halid Said’e göre, 1922 yılında Bakü’de Türk Aydınları Konferansı düzenlendi 

ve konferansta yeni alfabe komitesi oluşturuldı. Komitenin görevi, Türk halklarının Arap 

yazısından Latin yazısına geçmelerine yardımcı olmaktı. Bu amaç doğrultusunda Bakü’den 

bir heyet yola koyuldu. Heyette Yeni Alfabe Komitesi Başkanı Samed Ağa Ağamalıoğlu, 

Molla Nasrettin dergisinin yazı işleri müdürü Mirza Celil (Mamatkulizade), komisyon 

üyesi, araştırmacı Veli Hulufli ve Islah Lisesi dil ve edebiyat öğretmeni Halid Said vardı 

(Hüseyinoğlu, 2011: 675-686). Neticede, Halid Said 1926’da 1.Türkbilimciler 

Kongresi’nin düzenleyicilerinden birine dönüştü. Bakü’de Ali Şir Nevaî ve Hüseyin 

Baykara eserlerinin yayımlanması (Nəvai, 1926) da onun çabalarının meyvesiydi. Kongre 

işinde ve gündemdeki Latin yazısına geçiş sürecinde Halid Said’in hizmeti büyüktür. 

Kongrenin 4. toplantısında konuşarak Türk dili kökenine ait fikirlerini beyan etti 

(Nərimanoğlu- Ağakişiev, 2016: 129). Onun önerisiyle kongre 2. toplantıyı Kırım’da 

(1927), 3. toplantıyı Semerkand’da (1928) gerçekleştirme kararı aldı (Pervıy Vsesoyuznıy 

Tyurkologiçeskiy syezd, 1926). 

Halid Said’in eserlerine baktığımızda Osmanlı, Özbek ve Kazak Dillerinin 

Karşılaştırmalı Sarfı (Grameri) adlı eseri (108 sayfa) 1926 yılı 1.Türkbilimi Bilimsel 

Konferansı’nın açılışı arifesinde yayımlandığını görebiliriz. Yeni Alfabe Hakkında Eski 

Hatıra ve Duygularım adlı eserinde 1920’li yılların başında ıslah edilen Arap alfabesinin 

kabulü ile ilgili anıları beyan edilir (Xocayev, 1929). Kaynaklarda Halid Said’in 

Muhtasar Üslıpbilimi (A.Takizade ile birlikte), Türk Mektepleri İçin Rusça, Mufassal 

Nahiv (Sentaks), Üslupbilimi Teorisi, Çağatay Edebiyatı Hakkında Düşünceler, Türk 

Edebiyatı Teorisi, Türkistan Tarihinin Kısa İcmali, İran Dilleri Grameri, Orhon 

Kitabelerinin Açıklamalı Tetkiki gibi eserler verdiği kaydedilir (Almaz, 2016: 41).  

1934 yılında Prof. B. Çobanzade’nin tavsiyesi üzerine Türk Dili Sentaksı adlı 

risalesi için kendisine doçent bilimsel unvanı verilmiştir (Али оглу Паша, 2010: 10). 

Yalnız, Prof. B. Çobanzade’nin vurguladığına göre onun esas çalışması Divanü Lügati-t 

Türk’ün tercümesi (80 formalık tam tercüme)dir. Önce bilim kurulunun talebiyle Rusya 

Bilimler Akademisi’nin Azerbaycan şubesinde tercüme ilkeleri üzerine konuşma yapar ve 

ilkeler onaylandıktan sonra 1936 yılında tercümeyi tamamlar (Səfərova, 1987).  

Said Hocayev tarafından Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lügati-t Türk eserinin 

Türk dillerine ilk çevirisi 1937 yılına kadar gerçekleştirilerek Azerbaycan Bilimler 

Akademisi’ne hediye edilir ve Moskova’ya gönderilir. Mektupta tercümenin 
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yayımlanmasında S. Malov ve A. N. Kononov’ların editör olarak belirlendiği ifade 

edilen kayıtlar vardır. Bu olaylar gerçekleşirken Halid Said tutuklanarak idam cezasına 

çarptırılır. 

Halid Said henüz öğrenciyken birçok makale yayımlar ve Reşat Nuri Güntekin’in 

Çalıkuşu adlı eserini tercüme eder. Eser, Azeri dilinde Bakü’de basılır (Güntəkin, 1930). 

Ayrıca Halid Said, Abdulla Kadirî’nin Ötgen Künler romanını Azericeye çevirerek 

(Koçkarova, 2014: 127) Bakü’de iki cilt halinde (1928, 1929) yayımlar. Akademi üyesi Ziya 

Bünyadov’un Kırmızıl Terör adlı kitabında kaydedildiği üzere, 3 Temmuz 1937’de 

öğrenciler arasında karşı-devrim ve milliyetçilik gayelerini yayma suçuyla tutuklanarak 

mahkeme kararıyla hapse atılır. 12 Ekim 1937’de de idam cezasına hükmedilir 

(Bünyadov, 1993: 165-169).  

Yukarıdakiler dışında Özbek şairi Çolpan, dil bilimci Aşurali Zahirî, Kayyum 

Ramazan, Şakircan Rahimî, Şarasul Zünnun’lar Latin alfabesine dayanan yeni ortak 

Türk yazısına geçilmesinde önemli katkı sağladılar ki onların faaliyetleri ayrı 

araştırmalar halinde incelenmelidir. 
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İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE ÖZBEK EDEBİYATI 

 

Doç. Dr. Emek ÜŞENMEZ 

Giriş 

İkinci Dünya Savaşı dünyanın en kanlı, en acımasız savaşlarından biri olarak 

harp tarihine geçmiştir. 1939-1945 yılları arasında, fasılalarla yaklaşık 6 yıl süren bu 

savaşa Sovyet Rusya idaresi, 1.500.000 Özbek’i, Nazi Almanya’sı ve destekçilerine 

karşı çarpışmak için Doğu Avrupa cephesine göndermiştir. Savaşın başladığı 1939 

yılında Özbekistan nüfusu yaklaşık 6.500.000 kişi olarak kayda geçmiştir. Özbekistan, 

savaş sonunda neredeyse nüfusunun dörtte birini kaybetmiştir. Dünya genelinde 

ortalama 75 milyon insan hayatını kaybederken bu sayı Özbekistan için 500.000 olarak 

kayda geçmiştir. Esir düşenler, kaybolanlar, cephede hayatını kaybedenler, dönüş 

yolunda vefat edenler tam olarak sayılmış ve kayda geçmiş değildir. 

İkinci Dünya Savaşı, Özbek edebiyatında önemli bir yere sahiptir. II. Dünya 

Savaşı yıllarında Sovyetlere bağlı olan Özbekistan savaşa bizzat katılmış ve cepheye 

asker göndermiştir. Bugün her Özbek ailenin evinin duvarında savaşta hayatını 

kaybetmiş birinin fotoğrafı asılıdır. Savaşın getirdiği acı, gözyaşı ve sefaletin Özbek 

edebiyatına yansımasını o devrin şair ve yazarlarının eserlerinde görmek mümkündür. 

Bu çalışmada İkinci Dünya Savaşı’nın Özbek edebiyatına yansıması (manzum-

mensur) şiir, hikâye ve roman türünde, dönemin sosyal politik açısı da dikkate alınarak 

işlenmiştir.  

Rusya Çarlığı (1547-1721) tarafından 16. yüzyıldan itibaren aşama aşama 

gerçekleştirilen Türkistan işgali, Rusya İmparatorluğu (1721-1917) sömürge politikaları 

ile giderek genişlemiştir. 19. yüzyılın sonlarına yaklaşırken Türkistan’ın üç büyük 

hanlığı olan Buhara, Hive ve Hokand Hanlıkları Ruslar tarafından işgal edilmiştir. Sırası 

ile 1856’da Taşkent, 1868’de Semerkant şehri ve Buhara Hanlığı, 1873’te Hive Hanlığı, 

1876’da Hokand Hanlığı Rus Çarlığı himayesine boyun eğmek zorunda kalmıştır. 

1883’te Merv şehrinin istilası ile Türkistan’da Rus işgali tamamlanmış oluyordu. 

Türkistan topraklarını ele geçiren Çarlık Rusya’sı, Buhara emirliği ve Hive Hanlığı 

dışında kalan bütün Türkistan topraklarını Türkistan Genel Valiliği (2 Haziran 1866’dan 

itibaren) ve Bozkır Genel Valiliği (25 Mayıs 1891’den itibaren) olmak üzere iki ayrı 

sömürge halinde ayırmıştır.  

1905 yılında Çarlık Rusya’sının Japonya ile yaptığı savaşı kaybetmesi 

neticesinde ekonomide baş gösteren olumsuzluk, grev ve halk isyanlarını tetiklemiş ve 

neticede 1917 yılında gerçekleşecek olan devrime alt yapı hazırlamıştır. Birinci Dünya 

 
 İstanbul Üniversitesi, TÜRKİYE.  



142 | TÜRKBİLİM ARAŞTIRMALARI DİZİSİ - 3 

 
Savaşının getirmiş olduğu yenilgiler ve 1905 devriminin devamı niteliğindeki halk 

isyanları, grevler, ekonomik kriz, Türkistan’da baş gösteren huzursuzluk vb. 

nedenlerden dolayı 1917’de gerçekleşen Bolşevik (Ekim) devrimi ile Rusya 

İmparatorluğu yerine Lenin önderliğinde ilk olarak Rusya Sovyet Federatif Sosyalist 

Cumhuriyeti (1917-1922), ikinci olarak da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 

(1922-1991) kurulmuştur. Bu karışık ve sıkıntılı dönemde Lenin’in talimatları Sovyetler 

Birliği askeri gücü Kızılordu 1918’de Taşkent’i işgal etmiştir. 1919’da Hive Hanlığı, 

1920’de ise Buhara Hanlığı ortadan kaldırılmış, 1924’te Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliğine bağlı olarak Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 

kurulmuştur. 

Baskı Politikası 

1860’lı yıllarda Türkistan’ın Çarlık Rusya’sı tarafından işgali ve Hanlıkların 

ortadan kalkması, siyasal anlamda bağımsızlığını kaybetmesi, Taşkent, Semerkant, 

Kokand gibi şehirlerin işgali ile Türkistan’ın kaderinde değişim rüzgârları esmeye 

başlamıştır. Sovyetler, Türkistan topraklarında idari hâkimiyeti sağladıktan sonra 

bilinçli olarak toplumun milli ve manevi değerlerini yok etme planlarını bir bir 

uygulamaya başlamıştır.  

Türkistan’ın Çarlık Rusya tarafından işgal edilmesinden sonra komünist Sovyet 

idaresi, Türk ve Müslüman Türkistan halkını kendi siyasî, dinî ve etnik yapısını 

benimsetmeye ve kabule zorlamaya başlamıştır. Türkistan topraklarında kadim bir 

geçmişe sahip olan halk bu baskı ve zorlama politikasına başkaldırmıştır. Bu başkaldırı 

yer yer silahlı direniş, yer yer de fikrî anlamda gerçekleşmiştir. Türkistan’ın direnişine 

son derece sert biçimde müdahale eden komünist Sovyet rejimi, tam bir baskı politikası 

güderek şair ve yazarları, aydınları hedef almıştır. “Türküm” diyen, “Müslümanım” 

diyen, “dilime, dinime, geleneğime bağlıyım” diyen Türkistan halkını açlığa, yokluğa, 

sefalete ve zindanlara mahkûm etmiştir. Millet ve halk yanlısı yazılar, eserler 

yasaklanmış, şair ve yazarlar sürgüne gönderilmiş, hapsedilmiş veya katledilmiştir.  

1917-1939 Arası Sovyet Politikası 

1917 Ekim Devriminden sonra Sovyet Rusya’sı kurulmuş ve Türkistan sömürge 

politikası daha şiddetli biçimde devam etmiştir. 

1924 yılında kurulan Sovyet Toprak Komitesi Türkistan topraklarını, masa 

başında, etnik bölücülüğe destek çıkar mahiyette parçalamıştır. 1860’larda başlayan Rus 

işgalini 1924 yılında Özbek Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin kuruluşu ve Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine ilhakı izler. 1917 Bolşevik (Ekim) Devrimi sonrası 

yaşanan ikinci büyük değişimdir bu. Bolşevik Devrimi sonrasında Komünist Partinin 

ilk genel sekreteri olan Lenin (iktidarı: 1917-1924) zulüm politikaları Stalin devrinde 

zirveye ulaşacaktır. Özbek halkı topraklarının işgal edilmesi ve esarete karşı mücadele 

ederken resmen Sovyetlere bağlanmayı sinesine çekememiştir. Özbek halkının bu 
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tepkisinden rahatsız olan Stalin (iktidarı:1922-1953) elinden gelen bütün acımasızlık ve 

gaddarlık politikalarını Özbek halkı üzerinde uygulamaya başlamıştır. Vatan ve din 

unsurunu öne çıkaran Özbek şair ve yazarları sarrafın altın tarttığı gibi hassas biçimde 

tespit ettiren Stalin yönetimi bu kişilerin idamını gerçekleştirmiştir. 1930’lu yılların 

sonu bilhassa 1938 yılı Özbek aydınlarının peş peşe katledildiği zaman dilimidir. 

Stalin 1930’lu yıllarda başlattığı “Büyük Temizlik” terörü ile karalama 

kampanyasını ve yasakçı zihniyeti, devreye sokmuştur. Taktik hep aynıydı. Akıl almaz 

suçlamalar, hesapsız iftiralar, toplum nazarında hedef kişiyi düşman ilan etme, gece 

baskınları ile sorgusuz sualsiz tutuklamalar, zindanlarda “suçunu kabul et” baskısı, 

düzmece mahkemeler ve ardından gelen idamlar... Sovyet baskısı ve katliamlarının 

sebebi 1917’deki Bolşevik İhtilalinden sonra “Sovyet kafasıyla düşünen” insanlar 

yetiştirmekti. Vatanını seven, kendi milli değerlerine sahip çıkan veya bir Türk destanını 

okuyan kimse uydurma mahkeme kararları ile “vatan haini”, “halk düşmanı” ilan 

ediliyor ve katli vacip oluyordu. 

Türkistan’ın Ruslar tarafından işgal edilmesine tepki olarak halkın 20. asır 

başlarındaki başkaldırışı, Türkistan’ın bağımsızlık hareketinde önemli bir dönüm 

noktasıdır. 

Türkistan’ın Çarlık Rusya tarafından işgal edilmesinden sonra halkın refahı ve 

Rus işgalinden kurtuluşla ilgili çözüm yolları aranmaya başlamıştır. Rusların işgal ve 

sömürgecilik faaliyetlerine Türkistan halkı sivil, siyasî ve silahlı savunma haklarını 

kullanmış, işgal ve sömürgeyi hiçbir zaman kabul etmemiştir.  

Birinci Dünya Savaşı, 1917 Ekim (Bolşevik) Devrimi, Josef Stalin (1878-1953) 

zulmü altında hayatını kaybedenler, Sibirya’ya sürgüne gönderilen Türkistan aydınları, 

katledilen, mezarı belli olmayan şair ve yazarlar, gece yarısı ansızın evinden götürülüp 

kurşunlanan Türkistan halkı (Özbekler, Kırgızlar, Tatarlar, Kazaklar, Karakalpaklar…) 

ve bütün bu olumsuzluklar yetmezmiş gibi devamından gelen İkinci Dünya Savaşı, 

genelde Türkistan özelde ise Özbek halkının deyim yerinde ise adeta belini bükmüştür. 

Özbeklerin II. Dünya Savaşına Katılma Süreci 

İkinci Dünya Savaşı, dünyanın en kanlı, en acımasız savaşı olarak harp tarihine 

geçmiştir. 20. yüzyılın en kapsamlı ve şiddetli harbi olan bu savaş 1939-1945 yılları 

arasında, fasılalarla yaklaşık 6 yıl sürmüştür. Savaşa nerdeyse tüm dünya devletleri 

katılmıştır. Sovyetler Birliği, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, ittifak 

güçleri adı altında savaşa katılırken Almanya, İtalya, Japonya ise mihver devletler 

olarak savaşta varlık göstermişlerdir. Nükleer silahların da caydırıcı güç unsuru olarak 

kullanıldığı bu savaşa 100 milyondan fazla askerin iştirak ettiği belirtilmektedir.  

Almanya’nın Stalingrad ve Moskova’ya saldırması sonucu 1941 yılında 

Sovyetler Birliği, hâkimiyeti altındaki halklardan (Özbek, Türkmen, Kazak, Kırgız, 
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Azerbaycanlı, Tuva, Hakas, Çuvaş, Ukraynalı, Tacik, Kırım Tatar, Kazan Tatar, Saha 

Cumhuriyeti vb) topladığı askerlerle Almanya’ya karşı savunmaya geçmiştir. Özbekler, 

1941 yılında, Sovyetler Birliğini savunmak için Stalin yönetimi tarafından Komünist 

Parti propagandası ile zorunlu olarak askere alınmış ve cepheye gönderilmişlerdir. II. 

Dünya Savaşı yıllarında Sovyetler Birliğine bağlı olan Özbekistan (Özbek Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyeti), savaşa bizzat katılmış ve Doğu cephesine 1.500.000 milyon 

asker göndermiştir. 

Eldeki belge ve bilgilere göre yaklaşık 1.500.000 Özbek, Nazi Almanya’sı ve 

destekçileri ile çarpışmak için Doğu Avrupa cephesine gönderilmiştir. 1939 yılında 

Özbekistan nüfusu 6.500.000 olarak kayda geçmiştir. Özbekistan, neredeyse nüfusunun 

dörtte birini cepheye göndermiştir. Sovyetler Birliğine bağlı diğer Türkistanlılar gibi 

Özbekler 22 Haziran 1941 ve 9 Mayıs 1945 yılları arasından Nazi Almanya ile Japonya 

vb. devletlere karşı farklı cephelerde yapılan savaşta milyonlarca Sovyetler Birliği 

askeri ve halkı hayatını kaybetmiştir. 

1945’te savaşın sona erdiğinde yaklaşık yarım milyon Özbek askeri hayatını 

kaybetmiştir. Esir düşenler, kaybolanlar, cephede hayatını kaybedenler, dönüş yolunda 

vefat edenler… 

İkinci Dünya Savaşı ve Özbek Edebiyatı 

İkinci Dünya Savaşının doğrudan edebiyata yansımasını ele alan müstakil bir 

çalışmadan söz edemeyiz. Savaşı ve etkilerini konu edinen edebî eserler 1939’lu 

yıllardan başlayarak günümüze kadar devam etmiştir. Savaşla ilgili en çok edebî eser, 

Sovyet (Şûrâ) Devri Özbek Edebiyatı diye adlandırılan dönemde, 1930-1950 yılları 

arasında verilmiştir.  

II. Dünya Savaşı yıllarında Zülfiye, Gafur Gulam, Uygun, Şehzade gibi şairlerin 

vatan konulu ve hissî şiirleri öne çıkar.  

Oltin vodiydan shabadalar (1949) romanı ise Özbek halkının II. Dünya 

savaşından sonra yeniden var olma mücadelesini anlatır. Quyosh Qoraymas (1958), 

romanı da II. Dünya Savaşı galibiyetinin yansımalarını edebî üslupla irdeler. Ulug` yo`l 

(1963), romanında Aybek milli duyguların şekillenişi ve oluşumunu ele almaktadır. Bu 

yönüyle söz konusu roman Qutlug` Qon romanının devamı niteliğinde görülmektedir. 

Asror bobo, Dardaqdan chiqqan qahramon, Kampirlar sim qoqdi, Xotinlar 

hikoyalari ve Oltin yulduz gibi kıssalarda savaşanların kahramanlık ve mertlikleri, 

Özbek halkının gayret ve vatanseverlik duyguları etkileyici bir üslupla anlatılmıştır.  

Abdulla Kahhar’ın yazıları dönemin olayları ve toplum ruhuna göre değişmeler 

gösterir. İkinci Dünya Savaşından sonra yazılan eserlerden Qo’shchinor chiroqlari 

(1951) romanında halkın birlik ve beraberlik duygusuna dikkat çekilir ve bundan 

övgüyle bahsedilir. 
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Maksud Şeyhzade’nin yazarlık hayatı da Taşkent’e gelişinden bir yıl sonra 

1920’de başlar. Onun O’n she’r (1932), Undoshlarim (1933), Uchinchi Kitob (1934), 

Jumhuriyat (1935) adlı şiir toplamlarının neşredilmesi Özbek edebiyatına yeni bir ufuk 

kazandırmıştır. Bilhassa savaş yıllarında yazdığı Kurash nechun (1941), Jang va 

Qo‘shiq (1942), Kapitan Gastello (1941), Ko‘ngil Deydiki gibi şiir güldesteleri ve 

Jaloliddin Manguberdi (1944) gibi tarihî dramaları halkın savaş karşısındaki azim ve 

cesaretinin artmasını sağlamıştır. 

Hamid Alimcan’ın şiir alanında öne çıktığı tarih 1930’lu yıllardır. Siyasi 

lirizmin en güçlü temsilcilerinden birisi haline gelen Hamid Alimcan’ın şiirlerindeki 

(Vodiylarni yayov kezganda) vatansever insan İkinci Dünya Savaşı yıllarında ise 

Jangchi Tursun olarak tanınmış ve sembol haline gelmiştir. Gerek savaş öncesi gerekse 

savaş sırasında Hamid Alimcan’ın şiirlerindeki kahramanlar Özbek halkının ortak 

duygusuna tercüman olmuştur. Rus alim ve tenkit yazarı V. Ermilov 1934 yılındaki bir 

yazısında Özbek nesri ve nazmının yükselmesinde rol oynayan şair ve yazarları 

sıralarken Hamid Alimcan’ı da bu yükselişte katkısı olanlar arasına dahil etmiştir 

(Ermilov, 1934: 7). 

Şiirlerinde genellikle sevgi, mutluluk, ikbal ve baht temalarını vurgulayan şair, 

Sovyet devri Özbek toplum hayatındaki sıkıntılara rağmen samimi, içten ve duygusal 

şiirler yazarak baht ekolünü oluşturmuştur. Arapların Türkistan’ı istila edişini ve bu 

istilaya direnişin simgesi olan Mukanna/Muqanna (1942) adlı drama bu alanda yazılmış 

en seçkin dramlardan birisi olarak etki ve önemini hâlâ devam ettirmektedir. Yine şairin 

Jinoyat draması konu bakımından dikkate şayandır. 

Askad Muhtar/Asqad Muxtor (1920-1997), G’alaba Ishonchi, Jangchining 

Bayram Kechasi, Tug’ishganlar Qaytdi, Sog’inish, Moskvaning Qalbi gibi şiir 

kitaplarında İkinci Dünya Savaşı (Ulug’ Vatan urushi) yıllarında halkı Faşistlere karşı 

galip gelmeye çağırmış ve cesaretlendirmek istemiştir. 

Mirtemir’in ilk şiir kitabı olan Shu’lalar Qo‘ynida ise 1928 yılında 

neşredilmiştir. Bu kitaptaki şiirler çoğunlukla vatan-millet sevgisi, insanların sıkıntıları 

ve genç nesillerin manevi dünyaları başlıca temalardır. Daha sonraları sırasıyla Zafar 

(1929), Qaynashlar (1932), Tong (1932), Ochlar o’lkasida (1936), Poytaxt (1936), 

O’ch (1943), Tanlangan she’rlar (1947), Tanlangan asarlar (1958), She’rlar (1961, 

1964) Yangi she’rlar (1967), Qush tili (1970), Tingla hayot (1974) Kipriklarim (1976), 

Izlayman (1976), Yodgorlik (1978) gibi şiir kitapları okuyucu ile buluşmuştur (Boltaeva, 

2004: 23). Mirtemir’in şiirleriyle Özbek edebiyatında gözle görülür bir yükselme 

(Mirzaev-Shermuxamedov, 1993: 307) kaydettiği Komil Yashin (Mirtemir, 1980: 5) 

gibi edipler tarafından da tasdiklenmiştir. 

 Mirtemir’in Karakalpakistan ziyaretleri neticesinde kaleme aldığı şiirlerden 

oluşan Qoraqalpoq daftari şiir kitabı 1957 yılında neşredilmiştir. 
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Zülfiye She’rlar ve Qizlar qo‘shig’i (1938) adlı kitaplarındaki şiirlerinde 

Özbekistan’ın terakkisi için tarlalarda çalışan kadınları, traktör kullanan kızları ve 

onların sıkıntılarını dile getirir. 

Onun II. Cihan Harbi yıllarında neşredilen Uni Farhod Der Edilar (1943), 

Hijron Kunlarida (1944) şiir kitapları, Zülfiye’deki yurt ve millet sevgisini göstermesi 

açısından önemlidir. Mening Vatanim, Qo‘limda qurolu ustimda shinel, Bizni kut gibi 

şiirler halkın düşman karşısındaki mücadelesini perçinlemiş ve bir dönem dillerden 

düşmemiştir. 

Savaş sonrası dönemde yazılan şiirler ve şiir toplamalarında ise cihan harbinin 

genel bir değerlendirmesi, kahramanlar ve onların yaşadıkları, örnek davranışlar edebî 

üslupla ele alınmıştır. Bunlar arasında Chorjo‘y-Qo‘ngirot (1947), Dalada bir kun 

(1948), Zootexnik qiz (1952), Tong qo‘shig’i (1953), Men tongni kuylayman, Yuragimga 

yaqin kishilar (1958), Kuylarim sizga (1965), Salom, sizga erkparvar ellar, O’g‘lim, 

sira bo‘lmaydi urush gibi şiir ve şiir toplamaları gösterilebilir. 

Şükür Halmirzayev/Shukur Xolmirzayev (1940-2005)’in Qora Kamar draması 

ki İkinci Dünya Savaşı sırasındaki kahramanlıklar etrafında gelişen bir eserdir. 

Aman Muhtar/Omon Muxtor’ın (doğum: 1941) Çadırhayal isimli eserinde millî 

ve manevî duygular şehitler vasıtasıyla anlatılır. 

Said Ahmed’in yayınlanan ilk kitabı ise Tortiq (1940) adlı hikâyeler toplamıdır. 

İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında çok sayıda hikâye ve kıssa yazan Said Ahmed’in 

yazıları genellikle yaşadığı devrin güncel konularıyla ilgilidir. Er yurak (1942), 

Farg’ona Hikoyalari (1948), Muhabbat (1949) gibi hikâye kitapları ile Xazina, 

Hayqiriq, Rahmat Azizlarim gibi hikâyelerinde savaşın dehşeti ve savaş kahramanlarına 

övgü söz konusudur. 

Said Ahmed usta bir nesir yazarıdır. Qadrdon Dalalar, Hukm (1958) kıssaları 

ile Ufq (1964), Jimjitlik (1988) romanları onun nesir alanındaki maharetini gösteren 

önemli yapıtlardır. Ufq romanında İkinci Dünya Savaşı sırasında cephe gerisinde hizmet 

gören çitçilerin azim ve gayretleri ibretli bir dille anlatılır. Ufq romanı aslında bir 

üçlemedir. Qirq Besh Kun, Hijron Kunlarida ve Ufq Bo’sag’asida adlı üç kitaptan ibaret 

olan bu romanın devamında savaş öncesi ve sonrası yaşantı tasvir edilmektedir. Jimjitlik 

romanında ise durgunluk devri yılları konu edilir (Mirzaev-Shermuxamedov, 1993: 

368-370). 

Izlayman kıssasında ise Adil Yakubov 1945-1950 yılları arasında Japonya’ya 

karşı verilen mücadeleyi anlatır. Bu eser yazarın birebir şahit olduğu bir konuyu ele 

aldığı için biyografik özelliklere de sahiptir. 

Er Boshiga Ish Tushsa (1969) adlı romanı İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki 

olayları yansıtmaktadır. 
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Erkin Vahidov, Nida destanını İkinci Dünya Savaşında kaybettiği babası 

Çoyanbay Vahidov/Cho’yanboy Vohidov anısına kaleme almıştır. Bu eserde şair yetim 

kalmasının vermiş olduğu acıyı, savaşın ana babasız bırakmış olduğu insanları duygusal 

ve edebî çerçevede ele alır. Bu eser Özbek okullarında ders kitabı olarak da 

okutulmuştur. Ruhlar İsyanı adlı destanda ise Bengal’li meşhur kişi Nezrul İslam’ın 

cesareti, kahramanlığı, vatanı ve halkı için verdiği mücadele anlatılır (Boltaeva, 2004: 

61). 

Ötkir Haşimov, Tushda Kechgan Umrlar adlı eserinde İkinci Dünya Savaşı 

sırasında yaşananları halkâne bir üslupla anlatmaktadır. 

СЕН ЕТИМ ЭМАССАН 

(Улуғ Ватан урушининг ота-онасиз қолган гўдакларга) 

Сен етим эмассан, 

Тинчлан, жигарим. 

Қуёшдай меҳрибон 

Ватанинг-онанг, 

Заминдай вазмину 

Меҳнаткаш, мушфиқ 

Истаган нарсангни тайерлагувчи 

Халқ бор- отанг бор. 

Чўчима, жигарим, 

Ўз уйингдасан, 

Бу ерда 

На ғурбат, на офат, на ғам. 

Бунда бор: ҳарорат, муҳаббат, шафқат 

Ва меҳнат нонини кўрамиз баҳам, 

Сен етим эмассан, 

Ухла, жигарим. 

 

Бу ерда музлаган 

Аждар ҳалқумли 

Ваҳшат тўпларининг 

Қаҳқаҳаси йўқ. 

Бу ерда — одамзод 

шаклида юрган 

манфур, юкумли, мараз намойиши 

тополмас ҳуқуқ. 

 

Улуғ жанг кунидир, 

Жангки, беомон, 

Лашкар деган ахир 

Бехатар бўлмас, 

Отанг ўлган бўлса, 
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Қайғурма, қўзим, 

Кўзим усти 

Миннатинг бошимга дурра. 

Шу соғлом ҳавода 

Саломат-омон, 

Хўрсинмай, эркинлаб 

Ола бера нафас. 

 

Эй, улуғ наслимнинг 

Юраги, жони, 

Кипригингга илинмас 

Йиғидан зарра. 

Сен етим эмассан, 

Ухла, жигарим. 

 

Етимлик нимадир- 

Бизлардан сўра, 

Ўнинчи йилларнинг 

Саргардонлиги 

Иситма аралаш 

Қўрқинч туш каби 

Хаёл кўзгусидан 

Учмайди сира. 

 

Мен етим ўтганман, 

Оҳ, у етимлик… 

Вой, бечора жоним, 

Десам арзийди. 

Бошимни силашга 

Бир меҳрибон қўл, 

Бир оғиз ширин сўз 

Нондек арзанда. 

Мен одам эдим-ку, 

Инсон фарзанди… 

Сен етим эмассан, 

Ухла жигарим. 

 

Кўзимга ўйқунинг 

Мудроқ овчиси 

Тўрин солмасдан, — 

(Биринчи гудокка 

Икки соат бор)- 

Оталик ҳиссининг 

Бебаҳо, лазиз 
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Тўлқинлар ичра 

Ғарқ бўлиб кетиб, 

Азиз бошинг устида 

Термулмакдаман, 

Сен етим эмассан, 

Ухла, жигарим. 

 

Нега чўчиб тушдинг, 

Мурғак хаёлингга 

Нималар келди? 

Балки Одесс даҳшати, 

Керчь фожиаси, 

Ёввойи махлуқлар, 

Қонхўр ваҳшийлар… 

Маммаси кесилган 

Шўрлик онангнинг 

Пажмурда гавдаси 

Кўзинг ўнгида 

Бутун даҳшати-ла 

Акс этар энди. 

 

Онанг хўрландими, 

Отанг ўлдими, 

Сен етим қолдингми, 

Қайғурма, қўзим, 

Кўзим усти, 

Миннатинг бошимга дурра. 

 

Ота-онасининг 

Тайини ҳам йуқ, 

Сут кўр қилгур, ҳароми 

Гитлер оқпадар 

Фарзанднинг қадрини 

Қаердан билсин? 

Бир қўнғиз мўйловли, 

Бароқ соч малъун, 

Жигар ранг бир мундир 

Истаги учун, 

Наҳотки еримиз 

Чаппа айланиб, 

Наҳотки дарёлар 

Оқар тескари, 

Наҳотки одамлар 

Кезар дарбадар?! 



150 | TÜRKBİLİM ARAŞTIRMALARI DİZİSİ - 3 

 
 

Ахир, жуда яқин 

Қонли интиқом, 

Алҳазар, алҳазар, 

Кўпирар томирларда қон, 

Ва портлар ҳадемай 

Бу ўтли вулқон. 

 

Сен етим эмассан, 

Ухла, жигарим. 

Сен кулаётибсан, 

Балки бу кулги 

Сўнгги ойлар ичра 

биринчи чечак. 

Лаъли лабингдаги 

Ғунча табассум 

Албат толеингга 

Муҳр бўлади 

Ва бунда акс этар 

Порлоқ келажак. 

Тонг яқин, тонг яқин, 

оппоқ тонг яқин. 

Бир нафас ором ол, 

Ухла, жигарим. 

 

Оқ ойдин тонг олди, 

Ухламоқдасен. 

Лабларинг шивирлар, 

Изламокдалар 

Балки бир эркалаш, 

Бир она бўса, 

Улуғ оиланинг 

гўдак фарзанди, 

билиб қўй энди: 

Сен тезда улғайиб, 

Олам кезасан. 

Манглайда порлаган 

Толеинг — қуёш, 

Бутун ер юзини 

Қилур мунаввар. 

Хақорат емрилур, 

Зулм янчилур, 

Жаҳонда бўлурмиз 

Озод, музаффар. 
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Сен етим эмассан, 

Менинг Жигарим! (1942) 

 

SEN ETIM EMASSAN 
(Ulug‘ Vatan urushining ota-onasiz qolgan go‘daklarga) 

Sen etim emassan, 

Tinchlan, jigarim. 

Quyoshday mehribon 

Vataning-onang, 

Zaminday vazminu 

Mehnatkash, mushfiq 

Istagan narsangni tayerlaguvchi 

Xalq bor- otang bor. 

Cho‘chima, jigarim, 

O‘z uyingdasan, 

Bu erda 

Na g‘urbat, na ofat, na g‘am. 

Bunda bor: harorat, muhabbat, shafqat 

Va mehnat nonini ko‘ramiz baham, 

Sen etim emassan, 

Uxla, jigarim. 

 

Bu erda muzlagan 

Ajdar halqumli 

Vahshat to‘plarining 

Qahqahasi yo‘q. 

Bu erda — odamzod 

shaklida yurgan 

manfur, yukumli, maraz namoyishi 

topolmas huquq. 

 

Ulug‘ jang kunidir, 

Jangki, beomon, 

Lashkar degan axir 

Bexatar bo‘lmas, 

Otang o‘lgan bo‘lsa, 

Qayg‘urma, qo‘zim, 

Ko‘zim usti 

Minnating boshimga durra. 

Shu sog‘lom havoda 

Salomat-omon, 

Xo‘rsinmay, erkinlab 

Ola bera nafas. 
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Ey, ulug‘ naslimning 

Yuragi, joni, 

Kiprigingga ilinmas 

Yig‘idan zarra. 

Sen etim emassan, 

Uxla, jigarim. 

 

Etimlik nimadir- 

Bizlardan so‘ra, 

O‘ninchi yillarning 

Sargardonligi 

Isitma aralash 

Qo‘rqinch tush kabi 

Xayol ko‘zgusidan 

Uchmaydi sira. 

 

Men etim o‘tganman, 

Oh, u etimlik… 

Voy, bechora jonim, 

Desam arziydi. 

Boshimni silashga 

Bir mehribon qo‘l, 

Bir og‘iz shirin so‘z 

Nondek arzanda. 

Men odam edim-ku, 

Inson farzandi… 

Sen etim emassan, 

Uxla jigarim. 

 

Ko‘zimga o‘yquning 

Mudroq ovchisi 

To‘rin solmasdan, — 

(Birinchi gudokka 

Ikki soat bor)- 

Otalik hissining 

Bebaho, laziz 

To‘lqinlar ichra 

G‘arq bo‘lib ketib, 

Aziz boshing ustida 

Termulmakdaman, 

Sen etim emassan, 

Uxla, jigarim. 

 

Nega cho‘chib tushding, 
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Murg‘ak xayolingga 

Nimalar keldi? 

Balki Odess dahshati, 

Kerchь fojiasi, 

Yovvoyi maxluqlar, 

Qonxo‘r vahshiylar… 

Mammasi kesilgan 

Sho‘rlik onangning 

Pajmurda gavdasi 

Ko‘zing o‘ngida 

Butun dahshati-la 

Aks etar endi. 

 

Onang xo‘rlandimi, 

Otang o‘ldimi, 

Sen etim qoldingmi, 

Qayg‘urma, qo‘zim, 

Ko‘zim usti, 

Minnating boshimga durra. 

 

Ota-onasining 

Tayini ham yuq, 

Sut ko‘r qilgur, haromi 

Gitler oqpadar 

Farzandning qadrini 

Qaerdan bilsin? 

Bir qo‘ng‘iz mo‘ylovli, 

Baroq soch mal’un, 

Jigar rang bir mundir 

Istagi uchun, 

Nahotki erimiz 

Chappa aylanib, 

Nahotki daryolar 

Oqar teskari, 

Nahotki odamlar 

Kezar darbadar?! 

 

Axir, juda yaqin 

Qonli intiqom, 

Alhazar, alhazar, 

Ko‘pirar tomirlarda qon, 

Va portlar hademay 

Bu o‘tli vulqon. 
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Sen etim emassan, 

Uxla, jigarim. 

Sen kulayotibsan, 

Balki bu kulgi 

So‘nggi oylar ichra 

birinchi chechak. 

La’li labingdagi 

G‘uncha tabassum 

Albat toleingga 

Muhr bo‘ladi 

Va bunda aks etar 

Porloq kelajak. 

Tong yaqin, tong yaqin, 

oppoq tong yaqin. 

Bir nafas orom ol, 

Uxla, jigarim. 

 

Oq oydin tong oldi, 

Uxlamoqdasen. 

Lablaring shivirlar, 

Izlamokdalar 

Balki bir erkalash, 

Bir ona bo‘sa, 

Ulug‘ oilaning 

go‘dak farzandi, 

bilib qo‘y endi: 

Sen tezda ulg‘ayib, 

Olam kezasan. 

Manglayda porlagan 

Toleing — quyosh, 

Butun er yuzini 

Qilur munavvar. 

Xaqorat emrilur, 

Zulm yanchilur, 

Jahonda bo‘lurmiz 

Ozod, muzaffar. 

Sen etim emassan, 

Mening Jigarim! (1942) 

 

 

 

Türkçe çeviri: 
 

SEN YETİM DEĞİLSİN 
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(Ulug‘ Vatan urushining ota-onasiz qolgan go‘daklarga) 

Sen yetim değilsin, 

Rahat ol ciğerim, 

Güneş gibi mihriban 

Vatanın annen, 

Yer kadar ağır ve 

Emekçi müşfik 

İstediğin şeyi hazırlayacak 

Halk var, baban var. 

Ürperme ciğerim, 

Kendi evindesin, 

Burada  

Ne gurbet, 

Ne afet, 

Ne gam. 

Burada var: 

sıcaklık, 

muhabbet, 

şefkat 

Ve emek ekmeğini görürüz ve de, 

Sen yetim değilsin, 

Uyu ciğerim. 

 

Burada donmuş, 

Ejderha boğazlı 

Vahşet toplarının 

Kahkahası yok. 

Burada insan 

 şeklinde gezen 

  lanetli devlerin 

menfur bulaşıcı 

 maraz gösterisi 

  bulamaz hak. 

 

Yüce savaş günüdür, 

Bir savaş ki amansız, 

 

Asker denen şey 

Tehlikesiz olmaz, 

Baban öldüyse, 

Üzülme kuzum, 

Başım üstüne 

İsteklerin başım üstüne, 

Bu sağlam havada 
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Sağ salim, 

İçini çekmeden, özgürce 

Alıver nefes. 

Ey, yüce neslimin 

Yüreği, canı, 

Kirpiğine bulaşmaz 

Ağıttan zerre. 

Sen yetim değilsin, 

Uyu, ciğerim. 

 

Yetimlik nedir, 

Bizlerden sor, 

Onuncu yılların 

Segerdanlığı 

Ateş karışık 

Korkunç düş gibi 

Hayal aynasından 

Gitmez asla. 

Ben yetim büyüdüm, 

Ah, o yetimlik... 

Vay zavallı canım, 

Dersem değer, 

Başımı okşamaya 

Bir mihriban el, 

Bir tatlı söz 

Ekmek kadar değerli. 

Ben insandım ya, 

İnsan evladı... 

Sen yetim değilsin, 

Uyu, ciğerim. 

 

 

Gözüme uykunun 

Uyuklayan avcısı 

Ağını örmeden, 

(İlk zile 

İki saat var) 

Babalık duygusunun 

Paha biçilmez, leziz 

Dalgaları içinde 

Gark olup, 

Aziz başın üstünde 

Bakmaktayım, 

Sen yetim değilsin, 
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Uyu, ciğerim. 

 

Niçin ürpedin? 

Nazik tasavuruna, 

Çocuk hayaline 

Neler geldi? 

Belki Odes dehşeti, 

Kerç faciacı, 

Yabani mahluklar, 

Kanhor vahşiler... 

Memesi kesilen 

Zavallı annenin 

Perişan vücudu 

Gözünün önüne  

Bütün dehşetiyle 

Gelir şimdi. 

Annen aşağılandı mı, 

Baban öldü mü, 

Sen yetim kaldın mı, 

Üzülme kuzum, 

Başım üstüne 

İsteklerin başım üstüne. 

Anne babasının 

Yeri de belli değil, 

Süt kör edecesi harami 

Evlatlıktan reddedilen Hitler 

Evladın değerini 

Nereden bilsin? 

Bir bok böceği bıyıklı, 

Uzun saçlı mel’un, 

Kahverengi bir üniformalı 

İstediği için, 

Ne yazık ki yerimiz 

Ters dönüp, 

Ne yazık ki, deryalar 

Akar ters, 

Ne yazık ki, adamlar, 

Gezer derbeder! 

Çok yakın ya, 

Kanlı intikam, 

Tövbe, 

 Tövbe, 

Köpürür, 

 Damarlarda kan 
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Ve patlar hemen 

Bu ateşli volkan. 

Sen yetim değilsin, 

Uyu, ciğerim. 

 

Sen gülmektesin, 

Belki bu gülme 

Son aylar içinde 

 İlk çiçektir. 

Lâl dudağındaki 

Gonca tebessüm 

Elbette talihine 

Mühür olur 

Ve burada akseder 

Parlak gelecek. 

Tan yakın, 

Tan yakın, 

Bembeyaz tan yakın. 

Bir az dinlen, 

Uyu, ciğerim. 

 

Bembeyaz 

Tan öncesi 

Uyumaktasın. 

 

Dudakların fısıldar, 

Aramaktalar 

Belki bir nazlandırma 

Bir anne busesi, 

Yüce ailenin 

 

küçük evladı, 

bunu öğren şimdi: 

 

Sen çabuk büyüyüp, 

Dünyayı gezeceksin. 

Alnında parlayan 

Talihin güneş 

Bütün yeryüzünü 

Eyler münevver, 

Hakaret yıkılır, 

Zulüm parçalanır, 

Dünyada oluruz 

Özgür, muzaffer. 
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Sen yetim değilsin, 

Benim ciğerim! 

 

Sonuç 

İkinci Dünya Savaşı öncesi Özbek halkına, Özbek şair ve yazarlarına karşı 

Sovyet rejiminin tutumu ile savaş sırasındaki tutum ve savaş sonrası bakış açısı 

birbirinden çok farklıdır. Propaganda ve baskının devrin şartlarına göre edebî eserlere 

yansıması dönemin Özbek edebiyatına kısmen yansımıştır. Buna karşılık gerçek 

anlamda savaşın ortaya çıkarttığı zorluk ve sıkıntıları ele alan edebî eserler de 

verilmiştir. Bu yönde yazan edipler genel olarak rejim tarafından dışlanmış ve 

itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır. Fakat Özbek halkı, Özbek okur bu duruma fırsat 

vermemiş, millî ve öz kimliği, bilinci, acıları, cephe gerisinde yetim kalan çocukları, 

eşsiz kalan kadınları, ekonomik sıkıntıları velhasıl savaşın bütün olumsuzluklarını 

anlatan edebî eserleri bağrına basmış bu eserleri ortaya koyan edipleri gönülden 

desteklemiştir.  İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkistan’ın genel durumu, Özbeklerin 

savaş için askere alınması ve cepheye gönderilmesi, dönemin siyasi-politik yapısı, 

savaşın ve siyasi-politik yapının şair ve yazarlara dolayısı ile Özbek edebiyatına 

yansıması bu yazıda şiir-hikâye ve roman bağlamında ele alınmıştır. Aybek, Gafur 

Gulam, Hamid Alimcan, Zülfiye, Said Ahmet, Mirtemir, Askad Muhtar gibi edipler 

eserlerinde vatan sevgisini, vatan toprağının kutsallığını, kahramanlık, fedakârlık, 

feragat temalarını eserlerine yansıtmıştır. Şair ve yazarlardan cepheye giden ve savaşa 

katılanların (Aybek, Âdil Yakubov vb) savaşla ilgili ortaya koydukları eserler ve 

cepheden gönderdikleri mektuplar savaşın Özbek edebiyatına yansımasını anlama ve 

yorumlamada ayrıca kayda değer belge ve eser niteliği taşırlar. 
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3. Bölüm: 

Tataristan Dil, Kültür ve Edebiyat 

İncelemeleri 
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TATAR YAZAR MUHAMMET MEHDİYEV’İN 

"TURNALARIN İNDİĞİ YERDE" ADLI ESERİNDE 

KÖY VE KÖYLÜLERE ÖZLEM 

 

Doç. Dr. Çulpan ZARİPOVA ÇETİN 

 

XX. yüzyılın en ünlü Tatar yazarından Muhammet Mehdiyev (1930-1995), 

Tatar edebiyatında kendini her şeyden önce, artık günümüzde kaybolmaya yüz tutan 

ama XX. yüzyılda yaşayan kuşakların her birine tanıdık, büyüdüğü veya yaşadığı, en 

azından hafta sonu akraba ziyaretine veya dinlenmeye gittiği mekân ve canından bir 

parça olan Tatar köyünü, onun doğası ve insanlarını, milli düşünce ve değerleri aktaran 

bir yazar olarak tanıttı. 1950-1970’li yıllar Tatar edebiyatında köyü, yöreyi ve ahlakı 

korumaya adanan eserler çokça yazılır ve onlar, “köy nesri” diye sınıflandırılırlar. Bu 

eserlerde köy insanının yaşam mücadelesi, iyilik ile kötülük arasında devam eden 

amansız savaş, zengin tasvir tekniklerin yardımıyla anlatılır. Köy realizmi, Tatar 

edebiyatına halka dönük karakterler, milli ve ahlaki değerler ve canlı söylem getirir 

(Galiullin, Yarullina, 2007: 724). 

Muhammet Mehdiyev, 1930 yılının 1 Aralık tarihinde Tataristan 

Cumhuriyetinde, Abdülnasır Kursavi, Şehabettin Mercani, Abdullah Tukay, Sibgat 

Hekim, Ömer Beşirov, Garif Ahunov gibi birçok düşünür, şair ve yazarın doğup 

yetiştiği bereketli Arça (Arsk) ilçesinde Göberçek köyünde doğar. Şeceresine göre yedi 

kuşak molla soyundan olan babası, Bolşevik devriminden sonra öğretmenlik yapar 

(Davutov ve Rahmani, 2009: 73). Annesi ise maarifçi Taip Yahin soyundandır. M. 

Mehdiyev’in birçok yakını, Stalin siyaseti kurbanı olur (Hesenova, 2004: 68-70, 90).  

Mehdiyev, 1944 yılında Sikerten köyünde 7 yıllık okuldan mezun olunca (o yıllarda 

zorunlu eğitim 7 yıldır), 1947 yılına kadar Arça Öğretmenler Okulunda (günümüzde 

Abdullah Tukay Arça Pedagoji Koleji) okur (Hesenova, 2004: 74-79). Mezun olunca 

bir yıl kendi köyüne komşu Sece köyünün ortaokulunda, daha sonra 1948-1950’li 

yıllarda Kerenne köyünün 7 yıllık ortaokulunda tarih öğretmeni olarak çalışır (Davutov 

ve Rahmani, 2009: 73). 1950-1954 yıllarında Baltık Donanmasında askerliğini yapar ve 

memleketine dönünce 1955-1960’lı yıllarda çeşitli ortaokullarda öğretmen olarak görev 

alır. 1959 yılında açık öğretim olarak Kazan Devlet Pedagoji Enstitüsü Tarih 

Bölümünden mezun olur. 1960 yılında Kazan Devlet Üniversitesinin Tatar edebiyatı 

bölümüne doktora öğrencisi olarak alınır ve 1964 yılında başarılı bir şekilde “Tatar 

Sovyet edebî Eleştiri Tarihi (1917-1932)” adlı doktora tezini savunur. Daha sonra aynı 

üniversitede ve aynı bölümde önce öğretim görevlisi, 1968 yılından emekli olduğu 1990 

yılına kadar doçent olarak görev yapar. (Davutov ve Rahmani, 2009: 73). Muhammet 

Mehdiyev, Tatar halk edebiyatı ve Tatar eleştiri tarihi alanında bilimsel çalışmalara 

imza atar.  

 
 Kafkas Üniversitesi, TÜRKİYE.  
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Muhammet Mehdiyev’in bir yazar olarak bıraktığı eserleri, Kéşé Kite, Cırı Kala 

(İnsan Gidiyor, Türküsü Kalıyor, 1958-1968,) Béz – Kırık Bérénçé Yıl Balaları (Biz, 

Kırk Birinci Yıl Çocukları,  1968), Tornalar Töşken Cirde (Turnaların İndiği Yerde, 

1983), Behilleşü (Helalleşme, 1985-1987) adlı öyküler ve Frontoviklar (Gaziler, 1973), 

Kaz Kanatları (Kaz Kanatları, 1974-1976), Ut Çeçegé (Alev Çiçeği, 1980) adlı 

romanlardır. 1990 yılında Kéşé Kite, Cırı Kala (İnsan Gidiyor, Türküsü kalıyor), 

Tornalar Töşken Cirde (Turnaların İndiği Yerde) ve Behilleşü (Helalleşme) adlı 

eserlerinden oluşan kitabı için M. Mehdiyev Tatar edebiyatında yazarlara verilen en 

yüksek ödüle -Abdullah Tukay Devlet Ödülüne- layık bulunur. 1993 yılında Tataristan 

Cumhurbaşkanı Mintimir Şeymiyev tarafından “Cumhuriyetin Millî Yazarı” adı verilir. 

14 Haziran 1995 tarihinde uzun süren hastalıktan sonra hayata gözlerini yumar 

(Davutov ve Rahmani, 2009: 75). Vasiyeti üzerine köyünün mezarlığına defnedilir. 

Cenazesine kalemdaşları ve bölge idarecileri ile birlikte, kendi köyünün insanları da 

katılır (Ahunov, 2004: 11). 6 Temmuz 2000 tarihinde yazarın köyünde yine geniş bir 

katılımla yazar adına müze açılır (İmamov, 2010: 50). 

 

Eserle İlgili Bilgi  

Muhammet Mehdiyev’in yaratıcılığı, doğduğu topraklara ve alçak gönüllü 

cömert köylülerine duyduğu özlemle beslenmektedir. Başından sonuna ailesini, 

yaşadığı köyü ve yılların geçmesiyle daha çok özlediği köylülerini, onların 

marifetlerini, gönlünde bıraktıkları sıcaklığı ve aydınlığı yansıtan Tornalar Töşken 

Cirde (Turnaların İndiği Yerde) adlı lirik öykü, bunun en güzel örneğidir. Eser, yazarın 

diğer eserleri gibi önce Kazan Utları dergisinde yayımlanır. 1981 yılında Kazan 

Utları’nın onuncu ve on birinci sayılarında yayımlandıktan sonra 1983 yılında 

Kazan’da ayrı bir kitap olarak basılır. Uzun süre büyük kuşak yazarlar tarafından 

kabullenilmeyen yazar, bu eseriyle nihayet herkesin takdirini toplar (Mehdiyev, 1995: 

540). 1979 yılında doğduğu köy Göberçek’te yazılmaya başlayıp Rusya’nın güneyinde, 

Karadeniz kıyısında Pitsunda şehrinde bulunan yazarlara özel dinlenme ve eserler 

yaratma tesislerinde iki ay içerisinde tamamlanan öykü, Kéréş Süz (Giriş Söz), Soŋgı 

Süz (Son Söz) ve Tölké Uynıy Torgan Orlar (Tilki Oynayan Yamaçlar), Eyde Barıyk, 

Kızlar Karıyk… (Haydi Gidelim Kızlara Bakalım…), Alay da Çişme Bar Elé… (İyi ki 

Çeşme Var…), Dürt Topol (Dört Kavak), Yıllarga İminlék Birsén (Yıllara Eminlik 

Versin), Eya Agaç, Yeşéŋ Küpmé? (Söyle Ağaç, Yaşın Kaç?), İsenmé, Yeşlék! 

(Merhaba, Gençlik!), Akrın İskél, Sebah Cilé! (Yavaş Es Sabah Yeli), Cidé Arşinlı 

Bürene Bélen… (Yedi Arşınlı Tomruk İle…), Bérev - Uldan, Bérev – Kızdan (Birisi 

Oğluyla, Diğeri Kızıyla…), Prédsédatél Hayf (Kolhoz Müdürü Hayf), Zölfiye (Zülfiye), 

Şel Beyledém, Şel Beyledém… (Şal Ördüm, Şal Ördüm…), Almaslar Bélen Kiseler… 

(Elmaslarla Kesiyorlar…), Tönboyıklar Üsken Bolında (Nilüferler Yetişen Çayırda), 

Arçin (Arçin), Zekercan, Alga! (Zekercan, Yürü!), Gérman Ciré - Yeşél Ülen (Alman 

Yeri Yeşil Çim), Yeşteş! Bér Söyleşép Kunıyk… (Yaşıt, Bir Konuşup Geceleyelim), 

Közgé Kiçler (Güz Akşamları) ve Yugalgan Utlar… (Kaybolan Işıklar) adlı toplam 

yirmi bir parçadan oluşmaktadır. Eserin her parçasında yazar, Tatar Türklerinin köy 

hayatını ve köyde yaşayan insanları çeşitli yönleriyle ele alır. Daha fazlası her parça, 

ortaya edebiyat sosyolojisi açısından kendi başına bir araştırma yapılabilecek 
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niteliktedir. Mevcut araştırmada Tornalar Töşken Cirde (Turnaların İndiği Yerde) adlı 

eserin sadece Kéréş Süz (Giriş Söz) kısmı tahlil edilmiştir.  

 

Konu 

Kéréş Süz (Giriş Söz) olarak adlandırılan parça, aslında kendi başına bir eser 

niteliğindedir ve Muhammet Mehdiyev’in Avrupa’ya gezi için gittiğinde tanık olduğu 

yaşam tarzı ve düzene, kendi köyünde hep var olduğu ve çok önceden bilindiği üzerine 

düşünce ve duygularla yanıt vermesinden ibarettir. Yani eserin giriş kısmı, yazarın bir 

yurtdışı gezisinde şahit olduğu olaylar karşında yaşadığı şaşkınlıklar üzerine kuruludur. 

Bu denli şaşkınlık uyandıran olay ise her yönüyle çağdaş, üstün nitelikli, çağın en önde 

gelen milletleri ve medeniyetin temelini atan devletleri barındıran Batı’nın moda diye 

kabul ettiği kültür mozaiğinin içindeki değerlerin ve objelerin, Batı’dan çok daha 

önceleri kendi halkının günlük yaşamında hep var olduğudur. Yazar yurt dışına 

gerçekleştirdiği bu geziyi “…başka kültürleri ve insanları tanımanın yanı sıra aynı 

zamanda kendi kültürü ve kendi insanını irdelemek için de bir araç olarak kabul” (Rami 

2016:22) ettiğini söyleyebiliriz. 

  

Anlatıcı ve Bakış Açısı 

Bir anı niteliğinde olan parça, birinci tekil şahıs ağzından anlatılır. Bu şahısın, 

yazarın kendisi olduğu da şüphesizdir. Çünkü olaylar, anlattığı köy ve köylüler, gittiği 

yerler hepsi kendi hayatından alınır. Aynı zamanda yazar, duygu ve düşünceleri ve 

olaylara karşı değerlendirmeleriyle de ilgi çeker. Kuru cümle ile geçebileceği yerleri o, 

köyü, hemşehrileri ve köy hayatıyla ilgili değerli, unutulmaz hatıralarla yoğurur. 

Köyünü çok özleyen ve içten içe yüreğini yakan bu uzak kalmışlığı ruhunun 

derinlerinde hisseden, doğduğu topraklardan çok uzakta -Avrupa’nın en gelişmiş ülke 

ve şehirlerinde- bile doğup büyüdüğü iklimi arayan ve baktığı her yerde kendi 

diyarından bir özellik bulmaya çalışan ve bulan, yorgun ve bir o kadar da duygulu bir 

adamın öyküsüdür bu. 

 

Zaman 

Öykünün giriş kısmında zaman, 1976 yılının ekim ayıdır. Ayrıca, geçmişe 

dönüşler olup geçmişte yaşanan olaylardan da örnekler verilir. Muhammet Mehdiyev, 

1950’li yılların gençleri ile 1980’li yılların gençlerini, buna paralel olarak da tüm 

insanlığın değer yargılarını güzel ve çok anlamlı bir şekilde karşılaştırır.  

 

Mekân 

Öykünün giriş kısmında mekân, yazarın doğduğu ve büyüdüğü Göberçek köyü 

ile 1980’lerde gittiği Fransa ve Kıbrıs’tır.  Olayların geçtiği yer olarak daha çok 

Fransa’nın Paris, Marsilya ve Avignon şehirlerinden bahsedilir. Ayrıca yazar, 

hatıralarıyla hep Fransa, Kıbrıs ve Kazan arasında gidip gelir.  
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Eserde diğer yer adları, bir ilçe olan ve etrafındaki köyleri kendi bünyesine 

toplayan başta Arça (Arsk) olmak üzere, bu ilçeye ait Çurili, Göberçek, Masra köyleri 

ve bu köyde yaşayan insanların suyunu içtiği Turna nehri ile ekip biçtikleri Masra 

tarlasıdır. Yani, yazarın memleketidir. Özel olarak köylerin adı, yazar tarafından orada 

yaşayan insanların yaptığı meslek ve uğraşlarla anılır.  

 

Şahıs Kadrosu 

Parça, “…Bizim köyden ne bir kahraman, ne bir kozmonot, ne de bir 

akademisyen çıkmış. Sıradan, basit bir köydür. Orada büyük sular, dağlar, sonsuz 

otlaklar da yok, kayalar da yok. Büyük olan hiçbir şey yok. Bütün zenginliği, ormanlar 

çeşmeler ve insanlardır. İşte onları anlatmak istiyorum.” diye başlar. Yazar, sanki 

anlatmak istediği insanları ve varmak istediği noktayı önceden belirlemek için köyünün 

imkânsızlıklarından, köyde yaşayan insanların ise sıradanlığından ve cahil 

kalmışlığından bahseder. Muhammet Mehdiyev, önce köyünü basit, sıradan bir köy 

olarak tanımlar. Fakat bir Avrupa seyahati, onun kafasındaki bu yargıyı değiştirir. 

Çünkü Avrupa’da henüz dile getirilmeye başlayan modernliği, sahip olduğu değerlerle 

köyünün çok önceden yaşadığını anlar. Her ne kadar unutulmuş olsa da, günümüzde 

kullandığımız ve moda olan eşyaların köyde yüzyıllar öncesinden temel ihtiyaçlardan 

dolayı üretilip kullanıldığı bir gerçektir. Yazar, hemşehrilerini anlatırken bir taraftan 

onları adları ile hatırlayarak ve anarak hem eseri hayal ürünü olmaktan çıkarır, 

özelleştirir hem de köyünde yaşayan insanlara bir kez daha saygı gösterir. Örneğin, 

Çurili köyünde kumaş boyayan Hadiçetti, Kamiletti, Keşifetti, kendi köyü Göberçek’ten 

Hüsnettin amca, Haybri, Nurmi, Minlibiketti teyze ile Şemsittin ağabey, Eshedulla 

ağabey, 1941-1945 yıllarında gerçekleşen Büyük Vatan Savaşı’nda şehit düşen köyün 

iyi kalpli, edepli gençleri Gıymulla, Nuriahmet, Şehidulla ve Galiahmet vb. Diğer 

taraftan Muhammet Mehdiyev, köylü insanları meslekleri ve aktardıkları bilgi ile 

anarak, her ne kadar cahil görünseler de hayat tecrübesi bakımında inanılmaz bilgi 

birikimi sahibi ve çalışkan olduklarını vurgular. Ayrıca köylüler, milliyetine 

bakmaksızın dünyayı aydınlatan, yazara ve diğer insanlara güzellik katan, ahlaki 

değerlere sadık kalan, ekmeğini çeşitli meslekler öğrenerek alnının teri ile kazanan 

insanlar olarak anlatılır. Köylerin adı bile orada yaşayan insanların mesleğiyle anılır. 

Örneğin, Çurile köyü ve orada yaşayan Ruslarla ilgili yazar şöyle bilgi verir: “Çurile 

Rusları! Elleri altın olan boyacılar, kalaycılar, demirciler, kumaş boyayan ustalar! Bizim 

köyün birçok kadını ve kızı yıllardır Çurile Ruslarının boyadığı yün çorap, yün hırka ve 

ketenden, çuhadan giysiler giydiler. “Çurile” kelimesi, kendi kendine “insanlara 

güzellik katıyorum, insanları güzelleştiriyorum” düşüncesi ile bütünleşmişti.” 

(Mehdiyev 1995: 136.) Kaleme aldığı cümlelerle yazar, ustalara hayranlık bildirmenin 

yanında bir köyün hangi mesleklerle öne çıktığını ve tanındığını da gösterir.  

Eserde Muhammet Mehdiyev’in gençlikle ilgili tespitleri de kayda değerdir. 

Örneğin, yeni kuşağı o şöyle anlatır: “İşte bu, tam gücüne çalışarak dünya güden köylü 

bir çocuk. Bu da, anne babasından para isteyip bisiklet, motor, Ciguli ve Volga arabaları 

gibi değerler içinde yetişen bir çocuk. O, patatesin nerede yetiştiğini biliyor ama onu 

topraktan kazıyıp almayı sevmez. Bu da, etin mağazaya nasıl geldiğini bilir ama mallara 
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ot toplama kampanyası başlayınca üniversitenin polikliniğinden sağlık raporu alır.” 

(Mehdiyev 1995: 139).  Bir de yazarın bildiği bir genç daha var. Tam bir köylü, 

kocaman elleri olan, uzun boylu, iri ayaklı bir genç. Üniversiteyi kazanıp köyden kente 

giden bu gencin ruh halindeki ve dış görünüşündeki değişimleri gözetleyen yazar, 

gençlerin geldiği yerleri hiçe sayarak şehirde moda olan şeyleri benimsediklerini, hatta 

bu konuda kişiliklerinden ödün verdiklerini görür ve bu duruma çok üzülür. İşte, hukuk 

fakültesini kazanan ve değişmek için fikir ve düşünceleri yerine kılık kıyafetini 

değiştiren, saçını beline kadar uzatan, gerekli gereksiz hemen sigara yakan, sonra da 

kendir çantasını omzuna atarak köylülüğünden yüz çevirip kendi milli değerlerini yok 

sayan ve Avrupalı olmaya çalışan bir genç. Yazar, onunla ilgili şöyle bir sonuca varır: 

“Aslında köyden vazgeçiyorum diye kendir torba asarak köydeki ata babalarına geri 

döndü!” (Mehdiyev 1995: 139). Yazar sadece başkalarının çocuklarını değil kendi oğlu 

ile kızını da bu kuşağın içinde görür ve öz evlatlarını da kınamaktan çekinmez. Çünkü 

var olan yanlış özenti ve milli şuur eksikliği, gençlerin daha bilinçsiz ve kör olmasına 

neden olduğunu çok iyi anlar. Yazar, hor görünen köy hayatının şehirde moda olan 

şeylere ilham kaynağı olduğunu göstererek kendi çocukları başta olmak üzere 

Avrupa’ya özenen halkını öz değerlerine sahip çıkmaya ve öz benliğine dönmeye 

çağırır. Çünkü insanoğlu, doğduğu yerin kültürü, adetleri, geleneğiyle iç içe yaşar, 

yoğrulur, onlar onun benliğine işler, yaşam tarzı olur. Bir taraftan yeni kuşak için üzülür, 

diğer taraftan da sevinir. Çünkü gençler tarafından şehirde moda uğruna yaptıkları 

birçok şeyin, şehre ayak uydurmanın, kendi değerlerini yok saymanın aslında kendi 

kültürlerine, özüne dönmek olduğunu da görür. 

 

Olay Örgüsü 

Yazar, Avrupa’ya yaptığı gezi sırasında bütün zenginliği orman, pınar ve 

insanlar olan köyünün şehirde moda olan şeylere öncülük ettiğini görür. Örneğin, 

sokakta gördüğü insanların üzerindeki blucinler, aslında yazarın kendi köyünde asırlar 

boyu yetiştirilen, ekilen, kesilen ve dokunup giyilen kendirden başkası değildir. 

Muhammet Mehdiyev, bunu halkının artık unutmaya, Fransa’nın ise henüz tanımaya 

başladığını ve moda olarak kabul ettiğini vurgular: “İnsanlık, atamızın babamızın 

giydiği, Hadiçetti, Kamiletti, Keşifetti gibi köylülerin kış boyunca dokuyup ve dokuma 

işi bitince yıkayıp Çürili köyünün Ruslarına boyamaları için götürdükleri kendirden 

gömlek ile pantolona tekrar döndü. Oysa biz bunu artık unutmaya çalışıyoruz.” 

(Mehdiyev 1995: 350). Bir diğer kıyaslama, yazarın yıllar önce kendi köylüsü Hüsnettin 

amcadan duyduğu at etinin faydalarının Avrupa’da bir Fransız gazeteci tarafından 

diyetik özellikleri bakımından tavuk etinden daha sağlıklı olup şeker hastalığına, 

yorgunluğa, yaşlanmaya karşı mücadelede en önemli tıbbi yöntemlerden biri olarak 

sıralanmasından doğar. Yazar, bu sözleri yıllar önce hemşerisinden, köydeki çiftçiden 

duymuştur zaten: “Ah kardeşim, at eti yiyen insan en soğuk havada bile atını eldivensiz 

koşar, diye anlatmaya bayılırdı. Biz bunu anlayamıyorduk. Fakat o, az sözlü birisiydi. 

Yine de bazı ipuçları veriyordu bize: at eti yiyen insan yaşlanmaz, üşümez, yıpranmaz… 

Bilim adamlarının günümüzde yaptığı keşfi, köyümüzden Hüsnettin amca çoktan 

biliyormuş meğer.” (Mehdiyev 1995: 137). Tatar mutfağında at etinin yeri hep ayrı 

olmuştur. Ondan çeşitli yemekler hazırlamışlar, özel yöntemle kurutarak kazılık (at 



TÜRK DÜNYASI DİL, KÜLTÜR VE EDEBİYAT İNCELEMELERİ | 167 

 
sucuğu); bağırsağından ciğer ve yarma karışımından dolma hazırlamışlardır. Ayrıca, at 

etinin yağını hamur yemeklerinde ve kızartmalarda da kullanmışlardır (Sabbağ, 

Yarullina Yıldırım 2017: 1348). Bu uygulamalar günümüzde de devam etmektedir. 

“Acaba çiftçi Fransa’daki âlimlerden daha mı bilgiliydi?” diye düşünür yazar ve at 

etinin insan sağlığına olan faydalarından dolayı Fransızların yeni yeni bu besini 

tüketmeye başladıklarını fakat kendi halkının at etini yüzyıllardır değerlendirdiğini 

anlatır.  

Yine Sean Martin’de gezerken turistlerin ağız açıp baktıkları vitrindeki 

tabaklanmış deri montlar, yazarı kırk sene öncesi köyüne götürür: “Tabaklanmış deri… 

İnsanlık için aşılmış bir etap.” (Mehdiyev 2001: 350). Yazarın gençliğinde insanların 

giydikleri giysiler, onların toplumda sınıflandırılmış olduğunu gösterirmiş. Turistlerin 

hayran olduğu kabanları yazarın gençliğinde köyün gençleri kızlar yanına oturmaya 

giderken giyerlermiş. O zamanlar palto diye bir şey yokmuş. Palto, daha sonraki -

1940’lı yılların- kazancı olur ve yazarın yazdıklarına göre onun dört türü vardı: “İlk 

sırada, en kıymetlisi, gençlerin giydiği drap1, ikincisi bobrik2 palto.  İlk sırada olanı, 

bizim köyde giyen kimse yoktu. Her köy genci için tabaklanmış deriden dikilen kürkten 

kurtulup “bobrik palto” giymek büyük bir mürüvvetti. Üçüncü sırada çuha palto gelirdi. 

Onu, durumu iyi olan gençler, askere gitmeden önce giyerler, alacak gücü olmayanlar 

da askerden dönünce gri asker paltosunu Çurili Ruslarına boyatıp (“Haybri’nin paltosu 

güzel olmuş, “Nurmi’nin paltosunu tekrar boyamaya bırakmışlar!”) yeniden palto 

diktirirlerdi. Dördüncüsü ise çuha ve çadır bezinden dikilen paltoydu. Bu tür paltoyu 

giyen genç, pek el üstünde tutulmazdı ve onlar genelde akşam oyunu için kulübe 

gittiklerinde oyuna katılmadan kulübün kapısında dururlardı, içeriye geçmeye cesaret 

edemezlerdi. 30’lu-40’lı yıllarda böylece bizim köyde yaşayanlar tabaklanmış deriden 

dikilen kabandan vazgeçtiler. 40 yıl sonra bu tür kürkün dünyada en moda olan giysiye 

dönüşmesi, tabi ki şaşırtıcıydı…” (Mehdiyev 1995: 137).  Yazarın yazdıklarından Tatar 

köylerinde insanların 1930-1940’lı yıllarda tabaklanmış deriden vazgeçip palto 

giymeye başladıkları anlaşılır. Böylece, Muhammet Mehdiyev’in yazdığı gibi, her 

yönüyle örnek gösterilen Avrupa, bütün bunları Tatarlardan kırk yıl sonra keşfetmiş ve 

bize tekrar satmıştır.   

Yazarı yurt dışında şaşırtan bir şey daha vardır: sakız “Bakıyorum bütün sokak, 

Sean Martin sokağı, sakız çiğniyor. Bunu Akademi’den toplantıdan gelmekte olan 

profesör de, metro civarını süpüren zenci de, seks filmi izlemek için sıraya girenlerin 

biletini kontrol eden çelimsiz Fransız kızı da, Eiffel kulesi yanında boynuna fotoğraf 

makinesi asarak gezinen Amerikalı turist de çiğniyor.” (Mehdiyev 1995: 138). Yazarın 

köyünde 1938’li yıllarda yaz başında büyük bir fırtına olur ve tek bir gün bile ormansız 

yaşayamayan köylüler ormana koşar. Ormanda fırtına nedeniyle yıkılan çam ağaçları 

rencide olmuş bir vaziyette adeta “yaz boyu ağlarlar”, yani kırıldıkları yerlerinden koyu 

kıvamlı bir sıvı akar. Ticarete kabiliyeti atalarından alan köylüler, kocaman çamların 

yarık diplerinden çıkan bu sıvı ile hemen sakız üretimine başlar. Sakız kaynatmak, onu 

çiğnemek ve satmak adeta bir moda olur. Mide bezlerinin işlevini arttıran ve dişleri 

 
1 Drap: Kaşe. 
2 Bobrik: Tüyleri dik olan bir çeşit kumaş.  
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parlatan sakızı çiğnemenin özel bir usulü bile varmış onların köyünde: “Onu bir ahenkle 

çevirirler ve birkaç defa döndürünce “çat” sesi çıkararak patlatırlardı. Sakız 

“patlatmak”, sadece ustaların, yeteneklilerin işiydi. Bunu ahenkli, ritimli olarak 

çiğnemek ise işlerin yolunda olduğunu bildirir, çiğneyen kız da becerikli anlama 

gelirdi.” (Mehdiyev 1995: 138). Yıllar geçince, bir zamanlar kendi köyündeki 

Minlibiketti teyze ile Şemsittin ağabeyin çiğnediği bu sakızı yazarın oğlu, yurt dışına 

giden babasına artık sipariş eder: “Baba, Paris’ten sakız almayı unutma…” (Mehdiyev 

1995: 138). Muhammet Mehdiyev, oğlunun bu sözlerine cevap olarak derin bir 

üzüntüyle şöyle düşünür: “Ah sen akılsız oğlan! Sakızın çıktığı yerde biz seninle bütün 

yaz yürürüz, bisikletlerimizi ballı kuvvet, öküzgözü, bülbül paçası, katran otu üzerine 

yatırıp saf, tertemiz ballı havayı içimize çekerek kayın çileği kokusunu koklayıp 

çileklere basar gideriz; oysa mum gibi düzgün çamların çizgi çizgi yarıkları Sean Martin 

sokağındaki “sakız”ları akıtıyor. Ama biz…”  (Mehdiyev 1995: 138).  

Avrupa’da herkesin sırtında olan ve ona sahip olmayanı moda dışı bırakan 

kendir çanta da yazarı yine düşünce ve hatıralarıyla doğup büyüdüğü köyüne götürür: 

“Kendir torba, dünyadaki en sağlam torbalardan biriymiş. İnsanlık, torbadan üstün 

olmaya çalışarak pek çok eşya yaptı; valiz, sırt çantası, tahta valiz, abiye çanta ve daha 

neler neler! İnsanlık bunları icat ederken bizim köylü Eshedulla ağabey yirmi kilometre 

uzaklıkta olan Arça’ya doğru yollara düşmeye devam ediyordu. Sırtındaki torba, 

“çavdar torbasıydı”. Ona her şey sığardı: bir kilo çivi, iki kadak3 helva, çeyrek paket 

çay, bir kavanoz pencere boyası, üç kadak pencere kenarı sıvası, iki keski, sinek ilacı, 

karısı için aldığı kaşmir yazma, oğlu için aldığı oyuncak araba…” (Mehdiyev 1995: 

138-139). Muhammet Mehdiyev, Avrupa’da henüz yeni tanınmakta olan kendir 

çantanın kızı tarafından geziden getirilmesi söylenince kendine şöyle sorar: “Köylüm 

Eshedulla ağabey tarafından yapılan ve kullanılan bu kendir çantayı Avrupa’dan mı 

arayıp getirmeliyim ben şimdi?” Ayrıca, kendir çantaya sığan nesneler, Tatar 

Türklerinin köyde sürdürdükleri hayata dair olup halkın mutfak kültürü (helva, çay), 

giyim kuşamı (şal), günlük hayatta kullandığı nesneler (çivi, pencere boyası, pencere 

kenarı sıvası, çelik kalem, sinek ilacı) gibi milli değerlerini de ortaya koyar. Bir de 

Eshedulla ağabeyin örnek bir eş ve baba olduğunu da ayrı bir özenle gösterir. Çünkü o 

evine eşine şal, oğluna oyuncak alarak hediyelerle döner. 

“Avrupa’nın en üst kültür şartlarından sayılan” bir şey daha şaşırtır yazarı. O da 

kafe ve restoranlarda masa ve sandalye yerine ağaç kütüğü kullanma modasıdır. 

Muhammet Mehdiyev, köyünde kütüklerin sandalye olarak en yoksul aile tarafından 

ancak kullanıldığını belirterek, babasız yetim büyüyen ve hayatta kalmak için kolhozun 

bütün işini üstlenen, evine gelince de boş zamanlarda çarık, terlik gibi ayakkabı dikerek 

gün geçiren gençleri duygulanarak şöyle anar: “Sekiye serpilip lezzetle yemek 

yiyorlardı. Oturdukları sandalyeler ise kütükten başkası değildi. Köyün iyi, edepli 

gençleri Gıymulla, Nuriahmet, Şehidulla ve Galiahmet ağaç kütüğüne oturarak 

büyüdüler. Vatanın özgürlüğü için savaşa gittiler ve bu mücadelede şehit düştüler. 

Avrupa kütük ile bizi şaşırtamaz…” (Mehdiyev 1995: 140). 

 
3 Kadak: 409 gramlık ağırlık ölçüsü. 
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Yazarın Paris’te kaldığı otele yazarın bizzat kullandığı ve Tatar Türklerinin 

kabartma (pişi), koymak (krep), sumsa (kızgın yağda pişirilen bir çeşit hamur yiyeceği), 

öçpoçmak, beléş (tepsiye yayılmış hamurun arasına patates, soğan ve et konularak 

yapılan bir çeşit börek) gibi milli yiyeceklerinin pişirildiği Kurşun Tava adı verilmiştir. 

Yazar, kurşun tavada pişirilen Tatar Türklerinin milli yiyecekleri aklına gelince bayağı 

heyecanla ayrıntılara girer: “Yarma, kabak, pirinç, patates, anason ve eti kuşbaşı olarak 

doğrayıp beléş yapıyoruz. Kaz beléşi oluyor, kabak beléşi, kazın başından ve 

ayaklarından beléş oluyor.” (Mehdiyev 1995, 140). Bir de Kurşun Tava adlı otelde gece 

uyumadan önce herkese bir bardak kefir dağıtırlarmış. Avrupa’da uyumadan önce bir 

bardak kefir içmenin çok büyük bir marifet olarak kabul edilmesi, yazarı yine 

gülümsetir. O, buna hiç şaşırmaz çünkü nasılsa köyden alışkındır katık4 içmeye. Hatta 

köyde katığı bardaktan değil kovadan içerlermiş! “Katık içmek, bizim köyde sıradan bir 

şeydir. Hani olur ya yürürken hiçbir zaman “ben şimdi sağ ayağımı sonra sol ayağımı 

atacağım” diye kafanı yormadan yürürsün ya, bizim köyde de katık içmek öyle bir şey 

işte. Katık var, onu içiyorsun vesselam… Şimdi ise gece yatmadan önce bir bardak katık 

içmek büyük bir iş olmuş.” (Mehdiyev 1995: 140). 

Bütün bunların yanında şehirlerde gençlerin beyaz çorap ile siyah ayakkabı 

giymeye başlamaları, bu modaya bir devlet başkanının dahi uyması da yazarın 

gözünden kaçmıyor. Çünkü onun köyünde beyaz çorap giymek, II. Dünya savaşı öncesi 

çok modaydı. Başka bir yerde Eski Yunan tarihinden Yunanlıların zamanı gölgeyi 

ayakla ölçerek öğrenmelerini okuyan yazar, yine köyünü ve orada yaşayan sıradan 

insanları hatırlar. Ayrıca, kendisinin de daha önce sürü gütmeye çıktığı zamanlarda 

Turna nehri boyunda çilek yiyerek Masra köyü yolundaki tarlada turnaların indiği yerde 

bezelye toplarken saati aynen bu usulle öğrendiklerini anlatır.  

Muhammet Mehdiyev, Avrupa’da önüne çıkarak köyünü ve köy hayatını 

hatırlatan her durumdan sonra söylenen “Oysa biz bunu artık unutmaya çalışıyoruz”, 

“Bilim adamlarının günümüzde yaptığı keşfi, köyümüzden Hüsnettin amca çoktan 

biliyormuş meğer”, “İnsanlık için aşılmış bir etap”, “Her yönüyle örnek aldığımız 

Avrupa bütün bunları Tatarlardan kırk yıl sonra keşfetmiş ve bize tekrar satmıştır.”, 

“Oysa mum gibi düzgün çamların çizgi çizgi yarıkları Sean Martin sokağındaki 

“sakız”ları akıtıyor. Ama biz…”, “Kendir çantayı Avrupa’dan mı arayıp getirmeliyim 

ben?”, “Avrupa kütük ile bizi şaşırtamaz…”, “Aslında köyden vazgeçiyorum diye 

kendir torba asarak köydeki ata babalarına geri döndü!” gibi kısa ve öz cümlelerle bütün 

düşüncelerini bir sonuca bağlar. Yani yazar, mevcut parçada yukarıda söylenenleri bir 

araya toplayıp sanki şöyle bir anlamlı mesaj verir: Avrupa aslında özenilmesi gereken 

bir medeniyet değil. Aslında onun köyü, ünlü kimseye sahip olmayan sıradan ve basit 

bir Tatar köyü olmasına rağmen çok büyük değerlere sahiptir. Günümüz Avrupa’sında 

moda olarak yaşananlar, Muhammet Mehdiyev’in doğup büyüdüğü köyde zaten bir 

yaşam tarzı, onların içinde yoğrulup yetiştikleri milli değerler ve hayat felsefesinden 

başkası değildir. Mevcut eserde medeniyetlerin kültür alışverişinde bulunduğunu, eski 

ve yeninin sürekli yer değiştirdiğini, zaman içinde edinilen bilgilerin sonradan bilim ile 

 
4 Katık: Kaynatılmış sütü mayalayıp bir gün kendi halinde bırakarak ertesi gün koyu kıvama 

gelen ve kefiri andıran bir yiyecek türü. 
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doğrulanıp kabul gördüğünü anlatan yazar, aslında köydeki basit yaşam ile kentte 

gelişmiş bir yaşamın arasında fazla farkın olmadığını, daha fazlası benzerlik 

kaydettiğini dile getirir. Muhammet Mehdiyev’in köyünde yaşayıp gelecek kuşaklara 

güzel ahlak ve adetler bırakıp giden kişiler hakkında olan “Turnaların İndiği Yerde” adlı 

eserinin giriş kısmını şöyle tamamlar: “Dünyadaki bütün halklar ile ortak adetlerimiz, 

ortak işlerimiz var bizim. Yani doğarken bütün yaptıklarımız, işlerimiz, çalışmalarımız 

ile dünyada yaşayan bütün halklara bağlı olarak doğmuşuz biz.” (Mehdiyev 1995: 142). 

En önemlisi, ortak olan gelenekleri, yaptığı iş ve çalışmalarıyla dünyada yaşayan bütün 

halklara yakın olan Tatar halkı, yurtsever yazarın fikrine göre onlardan asla geride 

değildir. Eserde köydeki değerler, evrensel değerler olarak gösterilir. Bir taraftan, 

Avrupa’da gördüklerinin hiç yabancı olmadığı, daha köyde yaşadığı zamanlardan beri 

tanıdık olduğu. Diğer taraftan, yaşayınca köydeki birçok âdetin dünya kültüründe, edep 

ve ahlak kaidelerinde yer alması. Yani yazar, millî boyuttan evrensele ulaşırken bir de 

evrensel boyuttan millî boyuta, kendi köyünün boyutuna ulaşır.  

Aslında Muhammet Mehdiyev’in yarattığı eserin iki ana konusu vardır. İlk 

olanı, köye ve köyde yaşanan hayata duyulan özlemdir. Bu özlemin içinde en çok doğa 

ve halk edebiyatı örnekleri yer alır. Muhammet Mehdiyev, köyünü anlatırken doğal 

olarak usta bir kalemle onun doğasını -hayvanları, ağaçları, çiçekleri- de anlatır. 

Örneğin, “mum gibi düzgün” narat (çam) ağaçları ve ballı kuvet (ballı kuvvet), alabay 

(öküzgözü), kıŋgırav (çıngırak çiçeği), sandugaç tepiyé (bülbül paçası), dégét çeçekleré 

(katran otu) gibi çiçeklerden ve kayın cilegéden (kayın çileği) bahseder: “Ah sen akılsız 

oğlan! Sakızın çıktığı yerde biz seninle bütün yaz yürürüz, bisikletlerimizi ballı kuvvet, 

öküzgözü, bülbül paçası, katran otu üzerine yatırıp saf tertemiz ballı havayı içimize 

çekerek kayın çileği kokusunu koklayıp çileklere basar gideriz; oysa mum gibi düzgün 

çamların çizgi çizgi yarıkları Sean Martin sokağındaki “sakız”ları akıtıyor. Ama biz…”  

(Mehdiyev 1995: 138). Aynı zaman Muhammet Mehdiyev, “Biz, bir gün dahi ormansız 

yaşayamayan halk…” diye yazarak Tatar Türkleri için ormanın önemini de vurgular. 

Gelenek olarak Tatar köyleri bir taraftan ormana yaslanır, diğer taraftan da mutlaka su 

kenarına yakındır. Bu durum, bugün de böyledir. Çünkü orman, sert bir coğrafyada 

yaşayan insanlara hayatta kalmaya yardımcı olur. Ormandan insanlar şifalı bitkiler, 

fındık, çilek toplar, ısınmak için odun temin ederler. 

Muhammet Mehdiyev’in yaratıcılığı halk edebiyatı örneklerine, köy ve köy 

hayatını tanıyan her Tatar Türkü okuyunca iç çekecek kadar tanıdık ama sadece ona 

özgü benzetmelere, kıyaslamalara, tasvirlerle süsler cümlelere de zengindir. Halk 

edebiyatı örnekleri olarak “Turnaların İndiği Yerde” adlı eserde özellikle manilere ve 

türkülere sık rastlanır. Örneğin, “Giriş” adlı parçada köyde giyilen palto çeşitlerini 

anlatırken yazar, şöyle bir maniyi hatırlar: 

Dustım, pelte téktérgenséŋ,       Dostum palto diktirmişsin, 

İtegén böktérgenséŋ,        Eteğine dikiş attırmışsın, 

Zeytün göller arasında        Zeytin çiçeklerinin arasında 

Zifa buy üstérgenséŋ        Endamlı boy yetiştirmişsin. 

                                (Mehdiyev 1995: 137) 
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Eserde köye ve köyde yaşanan hayata duyulan özlemle iç içe geçen diğer konu 

da köyde yaşayan insanlara –sıradan köylülere- duyulan özlemdir. Aslında bu ikinci 

konu, yazar için ilkinden daha önemlidir. O, “Bu eser, bizim köyde yaşayan, günümüz 

kuşağına iyi ahlaki eğitim vererek dünyadan göçüp giden insanlar hakkında… Bu eser, 

1950’li yılların gençliği hakkında…” diye yazar. Aslında her iki konu – köye ve köylü 

insanlara olan özlem- bir noktaya gelince birleşir.  

Eserin “Giriş” kısmının sonunda Kéréş Süzge Östeme (Giriş Söze Ek) 

bulunmaktadır. Yazarın eklediği bu küçük parçadan anlaşılan o ki, bir insan nereye 

gidip nerede yaşarsa yaşasın yine de memleket özlemi ile yanıp tutuşur. Yazar 

Kazan’dan, doğup büyüdüğü topraklardan artık çalıştığı yere, ailesi ile yaşadığı 

Taşkent’e –Özbekistan’a- gitmek üzere olan akrabasını havalimanında uğurlarken 

valizinin çok ağır olduğuna şaşırır ve akrabasına şakadan “İçine taş mı doldurdun?” diye 

sorar. Akrabası ise şöyle yanıtlar: “Evet kardeşim, taş. Köyde nehir kenarına gittim. 

Oradan iki çeşit taş aldım. Birisi katmerli taş, diğeri serçe taşı. Belki o taşlarda 

atalarımızın ayak izi kalmıştır? Belki sabi iken çıplak ayakla onlara ben basmışım, kim 

bilir? Sonra ormana gittim. Çam kozalağı topladım. Sonra odunluktan da bayağı bir 

malzeme topladım. Çam, ıhlamur, meşe, kayın kütüklerinden birer parça kestim aldım 

işte.” Mehdiyev şöyle devam eder: “O derin bir iç çekti ve ‘Bizim oralarda yok 

bunlardan… Dere taşı da topladım. Onlar da Turna nehrinden.’ dedi.” (Mehdiyev 1995: 

142.) Çağdaş araştırmacı Alsu Kamalieva’nın da altını çizdiği üzere toplumlar, 

yüzyılların birikimiyle oluşturdukları bir takım tavır, davranış ve duruşlarıyla ifade 

ederler kendilerini. Ayrıca, sevinç, üzüntü, beklenti ve taleplerini kendi genlerindeki 

hissiyatın birikimiyle oluşturdukları gelenek ve göreneklere dökerler, “yaşam tarzları, 

ekonomik ve coğrafi şartlarının da etkisiyle oluşan bu güçlü ifade biçimi ile 

davranmaktan mutlu olurlar.” (2018: 183). Ayrıca, Tatar Türkleri her zaman ve her 

şartlarda, savaşta, barışta, edebiyatta, sanatta, kültürde, kendi millî benliğini hiçbir 

şekilde kolay kolay kaybetmez, onu korumayı başarır (Kamalieva 2019: 109). 

Sonuç 

Memleketinden uzağa giden insanı özlem duygusu asla terk etmez. Eserde 

göründüğü üzere, Muhammet Mehdiyev köyde doğup yetişen bir insan olarak bu 

duyguyu derinden yaşar ve onu, eserin hemen başlangıcında ünlü Tatar düşünür ve şair 

Ebelmenih Kargalıy’ın “Doğduğun yerleri düşünme derdi hiçbir zaman bitmezmiş.” 

cümlesini slogan olarak almasıyla dile getirir. İnsanoğlu kendi topraklarını anlamalı ve 

sevmelidir, şehrin cazibesine rağmen doğduğu toprakları unutmamalı, gelenek ve 

göreneklerine her zaman sahip çıkmalı, onları nesilden nesle aktarmalı ve yaşatmalıdır. 

Muhammet Mehdiyev, aslında medeniyet denilen olayın içimizde yaşadığının ve bunu 

fark etmek için hiç de uzaklara gitmeye gerek olmadığının altını çizer. Ayrıca, sadece 

üreten, emek vererek bir şeyler elde eden bir halkın gelecekte yaşayacağına inanır. 

Yazarın Avrupa’nın en güzel yerlerini gezerken “Köyümüzden çok uzaktaydım. Eiffel 

Kulesi yanında dururken, Akdeniz’in İf Kalesinin bulunduğu taş adaya kano ile 

giderken ya da Rodin Müzesinde gezerken niçin köyünü hatırlarsın? Başın dönmüş, 

tesirler öyle güçlü bir derecededir ki kendini unutarak gezersin. Ama işte bu durumda 

doğallığı yok eden bir vaziyette nedense yüreğim hızlı bir şekilde atmaya başladı ve 

Sean Martin bulvarındaki güzel restoranın süslü okunu, yayını bir yana koyup, dosdoğru 
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köyümüze dönmek ve hatırladığım insanlarla bahçe kapısı önünde rahatça bir konuşmak 

istedim.” (Mehdiev 1995: 136) demesi de bu özlemin bir kez daha altını çizer. Bahçe 

kapısı önünde komşularla akşamüstü iş bitişi buluşup çekirdek çitleyerek dünyada ve 

köyde olup bitenleri konuşmak, Tatar köylerinin vazgeçilmezidir. Muhammet 

Mehdiyev için köyden uzaklaşmadan köylülerle bir araya gelip konuşmak, Avrupa’yı 

gezmekten daha ilginç ve değerlidir. Yazarın Avrupa’da dikkatini çeken nesne (blucin, 

tabaklanmış deri montlar, kendir çanta, kütük, kurşun tava, beyaz çorap ile siyah 

ayakkabı) ve yiyecekler (at eti, sakız, katık) de onu hep köyüne götürür. Kıbrıs’ta Tatar 

yazarlarını karşılayan kızları görünce de o, onların kıyafetlerine bakarak kendi köyünün 

kızlarını hatırlar. Kıbrıs kızlarının aynı Tatar kızları gibi milli giysi olarak kendirden 

elbise ve elbise üzerine el işi nakışlarla süslü önlük giymeleri de ona ayrı bir sıcaklık 

verir gurbette. Bu yüzden Tatar eleştirmen Fervaz Minnullin her ne kadar Muhammet 

Mehdiyev’in yaratıcılığının temel özelliğini “gençliği özleme” olarak nitelendirse de 

yazarın bütün yaratıcılığı Tatar köyüne ve Tatar halkının zamanla kaybolmaya başlayan 

milli değerlerine olan özlemden oluşur demek daha yerinde olur. 

Sovyet dönemi Tatar edebiyatının en ünlü temsilcilerinden olan Muhammet 

Mehdiyev, eserlerinde toplum ve insan kaderi, ahlak, vicdan azabı, kuşakların bağlanışı, 

doğduğu yere ve anadile sevgi gibi meseleleri gündeme getirerek her şeyden önce bu 

konuları milli temelde çözmeye çalışır.5 
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5 NOT: Muhammet Mehdiyev’in doğup büyüdüğü ve eserlerinde anlattığı köy,  annemin doğup 

büyüdüğü Masra köyüne çok yakındır. Turnaların indiği yer ve Muhammet Mehdiyev’in 

hemşerilerinin ekip biçtiği tarla, annemin doğup büyüdüğü Masra köyü tarlasıdır. Eserde 

anlatılan birçok gelenek ve milli değer, çocukluğumda yaz tatillerinde anneannemin köyüne 

gittiğimde bizzat yaşadıklarımdır. Bu yüzden mevcut araştırma, Muhammet Mehdiyev’in 

anlattığı o geleneklere ve milli değerlere, Tatar köylerinde yaşayan o pırıl pırıl insanlara, 

Masra’da çocukluğumu doya doya yaşatan rahmetli anneanneme, dedeme ve dayıma özlemle 

yazıldı. 
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MUHAMMED AYAZ İSHAKÎ’NİN HAYATI VE 

ESERLERİ 
 

Dr. Murat UZUN 

 

1. Muhammed Ayaz İshakî’nin Hayatı 

22 Şubat 1878 tarihinde Kazan vilayetinin Çistay kazasına bağlı Yawşirme köyünde 

doğan İshakî’nin babası aynı köyün imamı olan İlaceddin İshakî, annesi ise Kameriye 

Hanım’dır. On iki yaşına kadar babasının medresesinde öğrenim gördükten sonra 1890 

yılında Çistay’daki Şakir Kemal Hazret’in medresesine, 1893 yılında ise Kazan’daki 

Göl Boyu Medresesi’ne giderek öğrenimine devam etmiştir. Medrese tahsili sonrası 

1898-1902 yılları arasında Tatar Öğretmen Okulu (Tatarskaya Uçitel’skaya Şkola6) adlı 

okulda Rusça öğrenim görmüş ve eser vermeye de bu dönemde başlamıştır (Yüziyev 

vd. 2001: 345; Kurban 2014: 159; Binark 1974: 8). 

Sürekli yenilik peşinde olan İshakî, arkadaşı Sadri Maksudî ile birlikte girdiği Tatar 

Öğretmen Okulunda Rus dilini öğrenip Rus klasik eserleri ile ilgili çalışmalar yapmaya 

başlamıştır (Binark 1974: 10; Musin 1998: 12). Bu okulda Sadri Maksudî ile birlikte 

yoğun şekilde edebiyat ile ilgilenmiş ve Rus romanlarını okumaya başlamıştır (Ayda 

1991: 20-21). Öğretmen Okulunu bitirdikten sonra ilkokul öğretmeni olma hakkı 

kazanıp bir müddet öğretmenlik yapmıştır (Binark 1974: 10). Ancak, oğlunu öğretmen, 

avukat veya doktor olması için değil; din adamı olması için şehre göndermiş olan babası 

1903 yılında Kazan’a gelip Ayaz İshakî’yi alarak köylerine dönmüştür. Burada 

babasının yerine köy imamı olan İshakî bu dönemde ailesi tarafından evlendirilmiştir 

(Taymas 1979: 170). İshakî’nin kısa süren evliliği muhtemelen 1904-1906 yılları 

arasında olmuş ve bu evlilikten 28 Temmuz 1907 tarihinde kızı Saadet dünyaya 

gelmiştir (Şenol, 2011: 7-8). İshakî’nin eşinin adı Meryem’dir (Şenol 2011: 8; Seḫapov 

 
 MEB İzmit Bilim ve Sanat Merkezi, TÜRKİYE. 
6 Öğrenim süresi dört yıl olan bu okul 13 Ekim 1876 tarihinde Kazan’da açılmış olup amacı 

Tatar gençlerinden Rus dili öğretmenleri yetiştirmek ve onların Rusya’ya hizmet etmesini 

sağlamaktır. Okulun açılışında Şihabětdin Mercanî’nin büyük katkısı olmuş, onun gibi ilerici 

kişilerin burada çalışması Rusların beklentilerinin tersi bir durumun ortaya çıkmasına, birçok 

Tatar aydınının bu kurumdan yetişip Tatarlar için faydalı işler yapmasına zemin hazırlamıştır. 

1917 yılına kadar öğretim yapılan bu kurumda Ayaz İshakî, Sadri Maqsudi, Fuad Tuqtarov, 

İshaq Qazaqov, Mirseyit Sultanġaliyev, Hüseyin Yamaşev, Alimcan Seyfitdinov, Ömer 

Tereġulov, Ġafur Qulehmetov, Seit Sünçeley, İlyas Qudaşev-Aşkazarskiy, Ḫüseyin Mevlitov, 

Yaqup Çanışev, Möḫitdin Qurbanaliyev, Ġıybad Alparov, Möḫemmet Fazlullin, Ġıylim Qamay, 

Nasıyḫ Möḫitdinov, Nurali Nadiyev, Riza Azizov, Abbas Seyfullin gibi âlimler yetişmiştir. 

İshakî bu okulda öğrenim görürken Rus, Tatar, Fransız, Türk ve diğer bazı Batı Avrupalı 

yazarların eserlerini okumuş; A.Puşkin, N.Gogol, İ.Turgenyev, L.Tolstoy, M.Gorki gibi Rus 

yazarlardan etkilenmiştir. Tatar Öğretmen Okulu’nun ilk müdürü Muhammetali Meḫmütov, 

eğitim-öğretim bölümü müdürü ise geleceğin büyük Türkoloğu V.V.Radlov olmuştur. Burada 

aldığı eğitim İshakî’nin hayata bakışına, milleti ve ülkesi ile ilgili düşüncelerine çok güçlü ve 

olumlu etkide bulunmuştur (İslamov 2002: 50-58). 
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1997: 301). Kerim Tinçurin tarafından yazılan Cilkensězler (Yelkensizler) adlı eserin 

başkahramanı Batırḫan’ın esin kaynağı olan İshakî’nin eşi ve Saadet Hanım’ın annesi 

Meryem Hanım, eşinden ayrıldıktan sonra Sovyet organlarında çalışan İbrahim 

Qamalětděnov ile ikinci evliliğini yapmıştır (Seḫapov 1997: 301). Meryem Hanım’ın 

ikinci evliliğinden Sufiya adında bir kızı daha dünyaya gelmiş, Finlandiya ve Almanya 

üzerinden Türkiye’ye gelen Saadet İshakî-Çağatay annesi ve kızkardeşi ile irtibat 

kurmayı başarmış olsa bile onlarla yüz yüze görüşememiştir (Şenol 2011: 9-11). 

İshakî’nin fikrî gelişiminde İsmail Gaspıralı tarafından çıkarılan Tercüman 

gazetesinin (Kamalieva 2009: 46), Azerbaycan’da neşredilen Ekinci-Köylü gazetesi ve 

İstanbul’da basılan Malûmat mecmuasının etkisi olmuş, bunları takip eden İshakî’nin 

gazetecilik merakı böylece başlamıştır (Binark 1974: 9). 

1901 yılında Kazan’da Şakirtlik adlı gizli bir cemiyet kurduran İshakî bu dönemde 

Terakki adlı bir de gazete çıkartmıştır (Seydahmet 1979: 76). 1902 yılında ise İshakî 

tarafından Hürriyet adlı gizli bir dergi neşredilmeye başlanmıştır (Binark 1974: 10). 

1905 yılındaki Rus devrimine olumlu bakan İshakî, Tatar sosyalistlerinin lideri olarak 

sosyalist devrime destek vermiştir (Kurban 2014: 159). 1905 İhtilali’nden sonra Taŋ 

Yoldızı 7  (Tan Yıldızı) gazetesini çıkarmış, siyasî görüşleri nedeniyle birkaç kez 

tutuklansa da eser yazmaktan vazgeçmemiştir (Yüziyev vd. 2001: 345). 1906 yılında 

Tawış (Ses) gazetesini çıkarmaya başlamış ama tekrar tutuklanıp altı aylık hapis sonrası 

üç yıllığına Arhangelsk şehrine sürgün edilmiştir (Binark 1974: 10-11). 1908 yılında 

Türkiye’ye kaçıp dört yıl kadar yaşadığı Türkiye’de “Mulla Babay” (Hoca Efendi) ile 

“Tormışmı Bu?” (Hayat mı Bu?) adlı romanlarını, “Sönnetçě Babay” (Sünnetçi Dede) 

ve “Kiyew” (Damat) adlı povestlerini, ayrıca “Familiya Seġadetě” (Aile Saadeti) adı ile 

çıkan ve dört hikâyeden [(“Tatar Ġaqılı” (Tatar Aklı), “Medrese Ciměşě” (Medrese 

Yemişi), “Başqort Beḫětě” (Başkurt Bahtı), “Kötělgen Bikeç” (Beklenen Kadın)] oluşan 

eserini yazmıştır (Babikov 2018: 58; Yüziyev vd. 2001: 345). Türkiye’den ayrılıp 

ülkesine dönen İshakî burada tekrar hapse atılmıştır (Yüziyev vd. 2001: 345). İshakî’nin 

pek çok kez hapse atılması onun gazeteci veya edebiyatçı kimliğinden ziyade siyasî 

kimliği ile ilgilidir. 

İshakî, Petersburg şehrinde, 29 Eylül 1913 tarihinde İl gazetesini çıkarmaya 

başlamış, millî kurtuluş fikrini yaymaya çalışan bu gazete Kazan Tatarları kadar diğer 

Türk kavimleri için de önem arz etmiştir. Birinci Dünya Savaşı esnasında Moskova’ya 

taşınan gazete 1915 yılının Mart ayında kapatılmıştır. 1916 yılında Süz (Söz) gazetesini 

çıkarmış ama o gazete de Rus mercileri tarafından kapatılmıştır (Binark 1974: 11-12). 

1905 yılındaki ihtilalde olduğu gibi 1917 Şubat İhtilali’ni de memnuniyetle karşılayıp 

Tatarların bağımsızlığını savunan makaleler yazan İshakî, Müslüman kongreleri 

organizasyonlarına katılmış, halkın millî bir bayrak altında toplanması için mücadele 

etmiştir (Yüziyev vd. 2001: 345). Bu dönemde Tatarların bağımsızlığı için mücadele 

etmiş, İl gazetesi de Moskova’da yeniden neşredilmeye başlanmıştır. 1917’de Bütün 

Rusya Müslümanları Kurultayı toplanmış, aynı yıl yapılan üç önemli kongreye İshakî 

 
7 18.05.1906 tarihinde, önce “Taŋ” adı ile çıkarılan, daha sonra ise adı “Taŋ Yoldızı” olarak 

değiştirilen gazete. Beş altı ay müddetince basılan gazetenin 63 sayısı çıkmıştır. İshakî’nin 

kendisi polis tarafından aranan bir kişi olduğu için gazete Ali Politakov’un adına alınan izinle 

çıkarılmış, İshakî ise gayri resmî olarak gazetenin başyazarlığını yürütmüştür (İshakî 1979: 226). 
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de Sadri Maksudî ile birlikte katılmış ve kongrelerde etkin rolü olmuştur (Binark 1974: 

12-13). 4 Ağustos 1917’de toplanan Kazan’daki kongrede, Sadri Maksudî’nin 

başkanlığında İç Rusya ve Sibirya Müslüman Türk Tatarları’nın Millî-Medenî 

Muhtariyetinin ilân edilmesinde de rolü olmuştur (Kaçalin 2000: 474). 

XX. yüzyıl başı modern Tatar edebiyatının gelişmesine çok büyük katkısı olan 

İshakî, Ufa’da serbest seçimlerle demokratik bir şekilde kurulmuş olan İç Rusya ve 

Sibirya Müslüman Türk-Tatarların Millet Meclisi üyesi seçilmiş ve bu meclis tarafından 

kabul edilen İdil-Ural Devleti’ni kurma projesini her zaman desteklemiş (Devlet 2018: 

31), ancak bu düşüncesi daha o dönemde baş gösteren Başkurt-Tatar ayrımcılığı sebebi 

ile akim kalmıştır. 

İshakî, 1917-1918 yıllarında Ufa’daki meclis çalışmalarına katılarak Rusya 

Federasyonu içinde kalması düşünülen bir İdil-Ural Devleti’nin kurulması için çalışmış, 

Lenin’in karasızlık gösterdiği bu düşünceye Bolşevik yönetimi imkân vermemiştir. 

Hedeflerine ulaşma imkânı ortadan kalkan İshakî için 1919 yılında yurt dışına gitmekten 

başka bir çözüm yolu kalmamıştır (Ġalimullin 2017: 20). 

İdeallerine ulaşmak amacı ile gazete ve dergilere büyük önem veren İshakî, Bězněŋ 

İl (Bizim İl) (1916) ve daha sonra İl (1917-1918) gazetesini yayımlamış, ancak içinde 

bulunduğu sürecin etkileri dolayısı ile sosyalist düşüncelerinden vazgeçerek gazetesini 

millî bir organ haline getirmiştir (Kaçalin 2000: 474). İshakî’nin sosyalist düşünce ve 

ideallerinden vazgeçmesi 1917 Şubat İhtilali sonrası doğan nispî özgürlük ortamını 

değerlendirerek müstakil bir İdil-Ural Devleti kurulması düşüncesi temelinde 

şekillenmiştir. 1917 yılının Şubat ayında Rusya’da gerçekleşen ve nispeten demokratik 

mahiyete sahip olan devrim Ekim 1917’de Bolşevikler tarafından bastırıldıktan sonra 

iktidarı ele geçiren Bolşeviklerin devrim öncesinde verdikleri sözleri iktidar erkini ele 

geçirdikten sonra tutmayıp bunların hilafına hareket etmiş olmaları da İshakî’nin sağlam 

bir öngörüye sahip olduğunu ve değişim düşüncesinin doğruluğunu destekler 

mahiyettedir. 

12 Nisan 1918 tarihinde Kazan şehri Sovyet askerleri tarafından işgal edilmiş, yok 

edileceğini öğrenen Ayaz İshakî de arkadaşları ile birlikte gizlenmek zorunda kalmıştır 

(Binark 1974: 13). İdil-Ural Bölgesi Bolşevik kuvvetleri tarafından işgal edilince 

gazetesi kapatılan (11 Nisan 1918), basımevine el konulan İshakî kaçarak Sibirya’nın 

Kızılyar şehrinde Abdullah Battal (Taymas) ile birlikte otuz sayı çıkabilen Mayak8 adlı 

bir gazete yayımlamıştır (7 Aralık 1918). İşgalci Bolşeviklerin İdil-Ural Bölgesine 

yerleşmesi üzerine Kızılyar şehrine taşınan Millî Meclis tarafından Paris Konferansı’na 

katılmak üzere görevlendirilen İshakî, Mançurya, Kore ve Japonya üzerinden Paris’e 

(Mart 1920) ve oradan da Berlin’e geçmiştir. 1925 yılında Maarif Vekili Hamdullah 

Suphi’nin girişimleri ile Avrupa’da yaşayan bazı dış Türk aydınları ile beraber 

Türkiye’ye getirilen İshakî, Türkiye’de iki yıl ikamet etmiş ve bu zaman zarfında Türk 

Yurdu dergisinde yazılar yazmıştır. 1927 sonrası ise Berlin ve Varşova’da ikamet edip 

Varşova Üniversitesi Şarkiyat Bölümünde Türk dili hocalığı da yapmıştır (Kaçalin 

2000: 474). İshakî’nin anavatanından ayrılıp yurt dışına gitmesinde ve muhacirlik 

 
8  Mayak: Deniz feneri; yolun iki tarafına dikili ağaçlar; bir şeyin sembolü; kılavuz; örnek 

alınacak kimse (Öner 2015: 327). Abdullah Battal ile Ayaz İshakî tarafından çıkarılan bu 

gazetenin adı olan Mayak kelimesi burada “Deniz Feneri” anlamını ifade eder.      
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döneminde muhtelif ülkelerde mücadele etmesinde yurt dışına çıkmaması halinde 

öldürülecek olduğunu düşünmesi doğrudan etkili olmuştur. Kısa süreli Türkiye dönemi 

sonrasında tercihini yeniden Avrupa’dan yana kullanmış olması ise Rusya’ya karşı 

mücadele imkânının orada Türkiye’ye oranla daha güçlü olması ile ilgilidir.  

Anavatanından uzakta olsa da Sovyet Rusya’ya karşı mücadeleye devam eden Ayaz 

İshakî, Kudüs Müftüsü Emin el-Hüseyni’nin davetlisi olarak Kafkasya Dağlıları Halk 

Partisi Genel Sekreteri Said Şamil ile birlikte, 7 Aralık 1931 tarihinde Kudüs’te toplanan 

İslam Konferansı’na katılmıştır (Turan 1997: 43). 1934-1938 yılları arasında Mançurya, 

Kore, Japonya, Arabistan ve Finlandiya’ya gidip oradaki soydaşlarının teşkilatlanması 

için çalışmış, Uzakdoğu gezisi esnasında Millî Bayrak gazetesini tesis etmiş, Berlin’de 

de 1928’den 1939’a kadar Milliy Yul (daha sonra Yaŋa Milliy Yul) dergisini çıkartmıştır 

(Binark 1974: 14). 1933-1936 yıllarında Uzakdoğu’da yaşayan İshakî, bu süreçte Yaŋa 

Milliy Yul’daki yazılarına ara vermiştir (Ġaynanova 2018: 97). 9-12 Mayıs 1934’te 

Kobe’de İdil-Ural Muhacirleri Kongresi’ni toplamış, Uzakdoğu Tatarlarını ziyaret 

ederek İdil-Ural Türk-Tatarlarının Millî Kültür Merkezi ile Mukden şehrinde Milliy 

Bayraq adlı haftalık bir gazete kurmuş (1935), 1939 yılına kadar bu gazeteyi yazıları ile 

desteklemiştir. İshakî, 1936 yılında tekrar Varşova’ya dönmüş, Polonya tarafından 

desteklenen ve Rus olmayan milletlerin bağımsız devletler kurmaları için 1930-1939 

yılları arasında faaliyette bulunan Promethe teşkilatına üye olmuştur. 1939 tarihli Rus-

Alman anlaşması sonrası komünizm karşıtı olan Promethe teşkilatının diğer üyeleri ile 

birlikte Varşova’dan çıkarılmış, bu arada Milliy Yul dergisi de kapatılmıştır (Kaçalin 

2000: 475; Binark 1974: 14; Cwiklinski 2002: 34-35). 

1940 yılında Türkiye’ye yerleşen ve 1945-1952 yılları arasında İstanbul’dan 

ayrılmayan edip sadece edebî faaliyetlerle yetinmiştir. 1953 yılının Mayıs ayında 

Amerikan Komitesi’nin daveti ile Münih’e gitmiş, orada yapılan kongrelerde Rus 

olmayan halkların haklarını savunmuştur. Münih’te Millî Bayrak adlı üç aylık bir dergi 

çıkarmaya başlayan ve mide kanseri rahatsızlığından mustarip olan İshakî’nin sağlığı 

daha da bozulmuş, Türkiye’ye dönen edip 22 Temmuz 1954 tarihinde Ankara’da, kızı 

Saadet Çağatay’ın evinde vefat etmiştir. Bolşeviklerin yok olup gideceğini ve 

Tataristan’ın müstakil bir devlet olacağını düşünen İshakî, böyle bir imkân olursa 

Kazan’daki Müslüman mezarlığında Şihabeddin Mercanî, Kayyum Nasırî, Hadi 

Maksudî ve Abdullah Tukay gibi kişilerin mezarlarının yanına defnedilmeyi istemiş, 

ancak bu mümkün olmamıştır. İshakî’nin mezarı, vasiyeti gereği defnedildiği 

İstanbul’daki Edirnekapı Şehitliği’nde, Yusuf Akçura’nın mezarının yakınındadır 

(Ġaynanova 2018: 100; Binark 1974: 15; Yüziyev vd. 2001: 345; Kazan Dergisi 1980: 

59; Kaçalin 2000: 475).  

Tatar edebiyatının meşhur ve büyük ediplerinden biri olan İshakî, Tatar edebiyatının 

altın devri olarak adlandırılan realizm, realizm-romantizm döneminde eserler vermiş, 

Tatar nesrinin ve dramasının realizme yönelişinin öncüsü olmuştur. Onun eserlerinin 

merkezini millet teması oluşturur (Zahidullina vd. 2004: 139). Yeni Tatar edebiyatının 

temelini atan İshakî, Çarlık döneminde gözetim altında tutulmuş, dönem dönem hapis 

veya sürgünle cezalandırılmıştır. SSCB döneminde ise “halk düşmanı” olarak yaftalanıp 

(Ġaniyeva 1998: 63) totaliter rejim tarafından yetmiş yıl boyunca böyle gösterilmiş; 

edebiyat ve sanat sahası ile manevî hayattan bütünü ile çıkarılıp atılmıştır (Yarullina 
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2000: 3). 1925 yılından sonra ülkesinde “burjuva-milliyetçi” ilân edilen ve kitapları 

yasaklanan İshakî, 1990’larda meydana gelen rejim değişikliği sonrası aklanmıştır 

(Kaçalin 2000: 475). Ancak günümüzde Rusya Federasyonu içinde İshakî’ye dönük 

olumsuz değerlendirmeler yeniden tedavüle sokulmaya başlanmıştır.  

 

1.1. Ayaz İshakî’nin Siyasî Hayatı 

1890’da köyünde, bilahare Çistay (1890) ve Kazan (1893) medreselerinde öğrenim 

gören İshakî, 1902 yılında Tatar Öğretmen Okulu’nu bitirmiştir. Kısa süre imamlık 

yapsa da öğrencilik yıllarında kurduğu Şakirtlik teşkilatı, Terakki ve Hürriyet gazeteleri 

ile başlayan gizli siyasî çalışmalarına tekrar geri dönmüştür. Tatar halkının iktisadî ve 

siyasî haklarını savunmak, sosyal eşitliği sağlamak gibi amaçlarla Taŋçılar diye 

adlandırılan devrimci sosyalist karakterli bir teşkilat kurmuştur. Taŋ (Tan) ve Taŋ 

Yoldızı (Tan Yıldızı) gibi gazeteler çıkarıp hayatının bu döneminde sol ve sosyalist bir 

çizgiyi benimsemiştir. Dönemin milliyetçi aydınlarından Fatih Kerimî, Abdürreşit 

İbrahim ve Gaspıralı İsmail gibi kişileri sert bir dille eleştirmiştir. Siyasî görüşleri 

dolayısı ile Çarlık rejimi tarafından tutuklanıp hapsedilen İshakî’nin gazeteleri de 

kapatılmıştır. Serbest kalınca 1907 yılında Tawış (Ses) gazetesini kurmuş, daha sonra 

yine sorunlar yaşayan İshakî’nin hapis ve sürgün hayatı 1913 yılına kadar devam 

etmiştir. Kaçak yollarla birkaç kez İstanbul’a gelen İshakî’nin bazı makaleleri Sırat-ı 

Müstakim ve Türk Derneği Dergisi’nde yayımlanmıştır. Dilde sadeleşme yanlısı olan 

İshakî, 1908 yılında kurulan Türk Derneği’nin ilk kırk üyesi arasında yer almıştır 

(Kaçalin 2000: 474). Devrin şartları ve siyasî konjonktür gereği bu dönemde İshakî’ye 

de Türk Dünyası’nın muhtelif bölgelerinden gelen Türk aydınları gibi önem verilmiş, 

onların Türk milliyetçiliği eksenli çalışmaları desteklenmiştir. Ancak, Cumhuriyet 

devrinde tekrar Türkiye’ye gelmesi gereken İshakî bu dönemdeki kadar geniş bir 

hareket alanını tekrar bulamamıştır. 

Din ehli bir aileye mensup olup medrese tahsili gören ve kısa süre imamlık da yapmış 

olan İshakî, Mulla Babay adlı romanında olduğu gibi, kimi zaman köhnemiş dinî 

kurumları ve onların cemiyet üzerindeki olumsuz etkilerini sertçe eleştirmiş, buna 

rağmen Rusya Müslümanları için din mefhumunu en önemli birleştirici unsurlardan biri 

olarak kabul etmiş ve bu doğrultuda Zöleyha (Züleyha) adlı dramı gibi edebî eserler de 

kaleme almıştır. Din kavramını birleştirici ve Rus denizinde yaşayan Tatarlar için 

koruyucu bir unsur olarak görse de hayatının hemen hemen her döneminde etnosentrik 

bir yaklaşımı öne çıkarıp Tatar kimliğini ön planda tutmuştur. Daha öğrenci iken 

tanışma fırsatı bulduğu ve etkilendiği Kayyum Nasırî gibi nispeten daha seküler bir 

anlayışa sahip olan öncülerin de bunda etkisi olmuştur. 

Bolşevik İhtilali sonrasında fikrî planda bir değişim yaşayan İshakî eski Sosyalist 

düşüncelerini bir kenara bırakıp milliyetçi fikirlere sarılmaya başlamıştır. Süz (Söz), 

Bězněŋ İl (Bizim İl) ve İl gazetesini çıkaran İshakî, yaşadığı fikir evrimi sonrası 

gazetesini de millî bir organ haline getirmiştir. 1-11 Mayıs 1917 tarihleri arasında 

Moskova’da yapılan V. Bütün Rusya Müslümanları Kurultayı’nın toplanmasında ve 

faaliyetlerinde aktif görev almıştır. 4 Ağustos 1917’de, Sadri Maksudî’nin 

başkanlığında toplanan Kazan Kongresi’nde İç Rusya ve Sibirya Müslüman Tatarlarının 

Millî-Medenî Muhtariyetinin ilan edilmesinde de etkisi olmuştur. Türk kavimlerinin 
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münferit muhtariyetini savunan Zeki Velidî’nin aksine, Sadri Maksudî ve Ayaz İshakî 

Kazan Türkleri idaresinde Rusya Müslümanlarının birliği şeklinde bir düşünceyi 

savunmuş ve uygulamaya çalışmışlardır (Kaçalin 2000: 474). Zeki Velidî ile Ayaz 

İshakî arasında bu şekilde başlayan fikir ayrılığı hayatları boyunca devam edecek 

sürtüşmelere sebep olmuştur. 

11 Nisan 1918 tarihinde İdil-Ural Bölgesi Bolşevik kuvvetleri tarafından işgal 

edilince ülkesinden ayrılmak zorunda kalan İshakî, Kızılyar’a taşınan Millî Meclis 

tarafından Paris Konferansı’na katılmak üzere görevlendirilerek Mançurya, Kore ve 

Japonya üzerinden 1920 yılının Mart ayında Paris’e, oradan da Berlin’e geçmiştir 

(Kaçalin 2000: 474). İshakî, muhaceret hayatının her döneminde diasporadaki Türk-

Tatarların birlik ve beraberlik içinde hareket ederek millî kimliklerini korumaları için 

onlara yardımcı olmaya çalışmış, gittiği her yerde oradaki Türk-Tatarları organize edip 

kongreler düzenlemiş, Tatarca gazete veya dergi çıkarılmasını sağlamaya çalışmıştır. 

1925-1927 yılları arasında Türkiye’de ikamet eden İshakî dilin sadeleşmesi, alfabe 

değişikliği gibi konularda makaleler yazmış, mümkünse alfabe değişikliğini, eğer bu 

olmazsa alfabenin ıslahını savunmuştur. 1927’den sonra Berlin ve Varşova’da ikamet 

edip 1928 yılında Berlin’de Millî Yul (daha sonra Yaŋa Milliy Yul) dergisini çıkarmaya 

başlamıştır. İshakî’nin Berlin-Varşova dönemi hayatındaki en önemli faaliyetlerinden 

biri Rusya karşıtı olan ve Rusya’nın hâkimiyeti altındaki milletlerin bağımsızlığı için 

mücadele eden Promethe teşkilatına katılmasıdır. Rusya ve Komünizm karşıtı olan bu 

teşkilat 1939 tarihli Rus-Alman anlaşması ile etkinliğini yitirip Varşova’dan çıkarılırken 

dergisi kapatılan İshakî de 1940’ta tekrar Türkiye’ye yerleşmek zorunda kalmıştır 

(Kaçalin 2000: 475). İshakî’nin bu dönemde Rusya ve Komünizm karşıtı siyasî 

meselelerle çok ilgilenmemiş olması 1940’lı yılların değişen konjonktürü ile ilgili bir 

durum olarak değerlendirilebilir.  

 

1.2. Ayaz İshakî’nin Gazetecilik Hayatı 

Medrese tahsili sonrası Tatar Öğretmen Okulu’na devam eden İshakî, Rus dili ve 

edebiyatı vasıtası ile Batı’yı tanımaya çalışmıştır. Geniş halk kitlelerini aydınlatmak ve 

onlarda millî bilinç meydana getirmek kaygısı ile yazan İshakî bu sebeple halkın 

konuştuğu dile büyük önem vermiş, bu geniş kitlelere ulaşabilmek için de gazete ve 

dergilerden yararlanmaya çalışmıştır. 

Ayaz İshakî, Bolşevik İhtilali öncesi yazdığı piyes, hikâye, roman, tenkit yazıları ve 

özellikle gazeteciliği ile ünlü olmuş Kazanlı bir yazardır (Kanlıdere 2019: 7). İshakî’nin 

gazeteci kimliğinin gelişiminde farklı kaynakların etkisi olduğu söylenebilir. Dönemin 

pek çok aydını gibi o da İsmail Gaspıralı tarafından Kırım’da neşredilen Tercüman 

gazetesinden etkilenmiş (Kamalieva 2009: 46); Azerbaycan’da neşredilen Ekinci-

Köylü Gazetesi ve İstanbul’da basılan Malûmat mecmuasını da takip eden İshakî’de 

erken dönemde gazetecilik merakı başlamıştır (Binark 1974: 9). İshakî’yi gazete ve 

dergilere, dolayısı ile de gazeteciliğe yönelten en önemli amil bu organları halkı 

aydınlatmak için çok gerekli ve önemli vasıtalar olarak görmesidir. 

Hayatı boyunca farklı yer ve tarihlerde birçok gazete ve dergi çıkarmış, muhtelif 

gazete ve dergilerde yazıları ile boy göstermiştir. Onun çıkardığı gazete ve dergileri 

Terakki (1901, Kazan), Hürriyet (1902, Kazan), Taŋ Yıldızı (1905, Kazan), Taŋ 
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Mecmuası (1905, Kazan), Tawış (1906, Kazan), İl (1913 ve daha sonra 1917-1918, 

Petersburg ve Moskova), Süz (1915, Moskova), Bězněŋ İl (1916, Moskova), Mayak 

(1918, Kızılyar, Sibirya), Millî Yul / Yaŋa Millî Yul (1928-1939, Berlin), Millî Bayrak 

(1934-1945, Mukden, Çin) (Komisyon 1979: XXIV) şeklinde sıralamak mümkündür. 

 

1.3. Ayaz İshakî’nin Edebî Hayatı 

Ayaz İshakî, çağdaş Tatar edebiyatının temelini atan kişilerden biridir. Onun roman, 

piyes, uzun hikâye ve hikâye türündeki eserleri Tatar nesrinin önemli bir kısmını teşkil 

eder. Mezkûr eserler XX. yüzyıl başı Tatar edebiyatını yeni usuller ve türler ile 

zenginleştirmiş ve bu eserlerde o devrin önemli meseleleri ele alınmıştır. İshakî, çağdaş 

Tatar edebiyatını nesir alanında yeni bir aşamaya yükselten elliye yakın eser kaleme 

almıştır. Bu eserlerde Tatarların hayatının değişik yönleri ele alınmış, pek çok problem 

ve bunlara dair çözüm yolları edebî eserler vasıtası ile topluma sunulmaya çalışılmıştır. 

Yazar, edebî eserlerindeki kahramanları yaratırken onların hayatın içinden kişiler 

olmasına dikkat etmiştir. İshakî’nin edebî eser kurgusunda, olayları ele alıp aktarma 

konusunda kendine has bir üslûbu vardır. Eserlerini halk tarafından kullanılan ibarelerle 

donatıp okura sunma konusunda İshakî’nin sıra dışı bir sanatçı duyarlılığı ve dünyaya 

kendince bir bakışı söz konusudur (Şemsutova 2003: 4). Onun eserlerinde Tatar dili ve 

folkloru ile ilgili çok zengin malzemeler vardır. 

Roman, hikâye, piyes türlerinde eserler vermiş olan İshakî, yeni realist Tatar 

edebiyatının temelini atmıştır. Onun eserleri Tatar edebiyatının altın devrine, realizm, 

realizm-romantizm devrine denk gelir. İshakî, Marifetçi yazarlar M. Aqyĕgĕt, Z. 

Bigiyev, F. Kerimi, Ş. Möḫemmedev, Z. Hadi, R. Feḫrĕddin gibi kişilerin geleneklerini 

devam ettirmiştir. Aynı zamanda, XX. yüzyılın başındaki ediplerden F. Emirḫan, Ġ. 

İbrahimov, Ş. Qamal, Ġ. Qamal, Ġ. Qoleḫmetov, Ġ. Tuqay, S. Remiyev, Derdmend, M. 

Ġafuri vb. gibi sanatçılara etki etmiş bir ediptir. İshakî, millî nesir ve drama yönelişinin 

öncü kişisidir. Onun eserlerinin esas merkezini millet teması teşkil eder. Onun edebî 

eserlerindeki diğer meseleler de bu düzlemde ele alınmış ve halledilmeye çalışılmıştır 

(Zahidullina vd. 2004: 139). 

Hayatı boyunca sürekli bir değişim ve gelişim gösterdiği söylenebilecek olan Ayaz 

İshakî, edebî hayatının ilk dönemlerinde Bulgarcı olmuş, İkě Yöz Yıldan Soŋ İnqıyraz 

(İki Yüzyıl Sonra İnkıraz) eserini de bu düşünce ile kaleme almıştır. Bunda, eski İdil 

boyu ulemasının Bulgarî adlandırmasını kullanması ve Rusların Tatar kimliğine yönelik 

olumsuz bakışları gibi hususlar etkili olmuştur (Alp 2011: 68). Zamanla İshakî’nin 

dünya görüşü değişmiş ama bu değişimin temelinde her daim Tatarların lehine olacak 

şekilde etnosentrik ve pragmatist bir anlayış var olmaya devam etmiştir. 

İshakî’nin edebî hayatının ilk dönemi XX. yüzyılın başında, kendi ülkesinde olduğu 

döneme denk gelir. Onun anavatanındaki birinci dönemini kendi içinde Marifetçilik 

(Başlangıç) devri (1897-1904), Taŋçılık devri (1905-1911) ve 10’lu Yıllar 

(Milliyetçilik) devri (1912-1918) şeklinde gruplara ayırmak mümkündür. İshakî’nin 

hem kendi hem de edebî hayatının ikinci dönemini ise Muhacirlik dönemi (1919-1954) 

oluşturur (Zahidullina vd. 2004: 139-144; Ġaniyeva 1998: 63-78). Bolşevik İhtilali 

sonrası ülkesini terk edip yabancı ülkelerde yaşamak zorunda kalan İshakî, 

muhaceretteki millettaşları arasında Tatar edebiyatını, Tatar medeniyetini koruyup 
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yaşatmak, onun en güzel örneklerinin varlığını devam ettirmek için bütün gayreti ile 

çalışmıştır (Şemsutova 2010: 178). 

Necip Asrî (Hicrî 1328: 5-6), Osmanlı Türk edebiyatının “güzel”, “parlak”, “yatak” 

vb. gibi bazı kelimeler dışında mevzu, fikir ve üslûp yönünden Ayaz İshakî’ye hiçbir 

tesirinin olmadığını, buna mukabil Rus edebiyatının fikir ve mevzu yönünden onu 

etkileyip önüne geniş ve verimli sahalar açtığını ifade eder. Rus dilinin ve Tatar 

Öğretmen Okulu’nun (Tatarskaya Uçitel’skaya Şkola) İshakî’nin üzerinde büyük bir 

etkisinin olduğu muhakkaktır. Ancak yine de İshakî’nin ilk eseri olan Teġallěmde 

Seġadet (Taallümde Saadet) adlı çalışmasında Osmanlı Türkçesinin etkilerini görmek 

mümkündür (Devlet 2014: 205). Bu durum İshakî’nin medrese tahsili görmesi ve 

İstanbul Türkçesine vakıf olması ile de ilgilidir. Ancak, edebî hayatının ilk dönemine 

oranla ilerleyen dönemlerinde bu etkinin azaldığı söylenebilir. Bu durum ise bazı 

çağdaşları gibi onun da mahallî dili millî dil haline getirme, halkın dili ile yazma 

düşüncesini içeren mikro milliyetçi bakış açısı ile ilgilidir. 

İshakî, edebî hayatının ilk dönemlerinde Osmanlı Türkçesinden, zaman içinde 

Rusçadan etkilenmiş olsa da mahallî Tatar ağzı ile yazmayı yeğlemiş ve bu yönelişi ile 

çağdaş Tatar Türkçesinin yazı dili olarak gelişimine katkıda bulunmuştur. Buna karşılık, 

teorik bazda olsa bile, Türk Dünyasının geneli için ortak bir dilin gerekliliğini 

savunmuştur (Uzun 2019: 983). 

Edebî hayatı iki ana döneme ayrılan İshakî’nin her devirde dünyaya bakışı, 

cemiyetteki değişikliklerle münasebeti, edebî-estetik zevki, sanat ile ilgili düşünceleri, 

eserlerinin fikrî yönelişi ve yazma tarzı değişiklikler göstermiştir. Fakat o, Tatar 

halkının yok olmaması, onun birliğini ve bütünlüğünü koruma, ekonomik durumunu 

iyileştirme, medeniyetini ve eğitim seviyesini yükseltme, kendi devletini kurma fikrine 

her zaman sadık kalmıştır (Zahidullina vd. 2004: 139). Öyge Taba (Eve Doğru) adlı 

eserinde ise mahallî meselelerin ve Tatar kimliği için mücadelenin ötesine geçmiş, 

umum Türk Dünyası ve bu dünyanın birlik ve beraberliği konusunu tarihî bir roman 

dâhilinde ele almıştır. 

Ayaz İshakî’nin ilk döneminden son dönemine kadar tüm eserlerinin ortak konusu 

“inkıraz” olmuştur. Tatar halkının yok olması kaygısını hayatının merkezine alan edip, 

tüm çalışmalarını bu kötü sonu önlemek üzerine kurgulamış ve bu doğrultuda eserler 

ortaya koymuştur. İlk etapta bunun başarılması gerektiğine inanan İshakî, bundan 

sonraki süreçte ise daha geniş kapsamlı bir idealin peşinde koşup Türk-Tatar halklarının 

birliği için mücadele etmeye çalışmıştır. İshakî’nin bu mücadelesi eserlerine de 

yansımış, ilk etapta bölgesel çapta, İdil-Ural Devleti’ni gerçekleştirilmesi, Tatar 

halkının bilgili, bilinçli bir halk olması şeklinde geliştirdiği düşünceler daha sonra 

umum Türk Dünyası için birleşme düşüncesine evirilmiştir. 

 

1.3.1. Ayaz İshakî’nin Edebî Hayatındaki Devirler 

Ayaz İshakî’nin edebî hayatı genel olarak iki döneme ayrılabilir. İshakî, edebî 

hayatının ilk dönemini ana vatanında geçirmiştir. Hayatı sürekli değişiklik gösteren 

edibin bu dönemi Marifetçilik/Başlangıç Devri (1897-1904), “Taŋçı”lık Devri (1905-

1911) ve 1910’lu Yıllar (Milliyetçilik) Devri (1912-1918) şeklinde üçe ayrılır. Bolşevik 
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İhtilali sonrası ülkesinde yaşama imkânı kalmayan İshakî’nin edebî hayatının ikinci 

dönemi ise Muhacirlik Devri (1919-1954) olarak adlandırılır.  

 

1.3.1.1. Marifetçilik (Aydınlanma) / Başlangıç Devri (1897-1904) 

İshakî’nin ilk eseri Teġallěmde Seġadet (Taallümde Saadet) adlı hikâyesidir. 

Kelepüşçě Qız (Takkeci Kız) ise onu kabiliyetli bir yazar olarak tanıtan eseridir. İshakî; 

hikâye, uzun hikâye, roman, komedi, drama türlerinde eserler vermiştir. Eserlerinde kişi 

yaşayışını tasvir ederken Marifetçilik realizminin ilke ve usullerine müracaat ederek saf, 

ahlaklı, terbiyeli ve ilim sahibi kâmil insan yetiştirme fikrini dile getirmiştir. Edebî 

hayatının bu döneminde ele aldığı temel konular ve sorunlar okuma, bilim alma, terbiye, 

kişisel özgürlükler, kadın hakları, çokeşlilik vb. şeklinde sıralanabilir. Bu konuları, Öç 

Ḫatın Běrlen Tormış (Üç Kadın ile Hayat), Bay Uġılı (Zengin Çocuğu), İkě Ġıyşıq (İki 

Âşık), İkě Yöz Yıldan Soŋ İnqıyraz (İki Yüz Yıldan Sonra İnkıraz) vb. gibi eserlerinde 

milletin geleceği, var olma sorunu ile ilişkilendirerek ele alıp işlemiştir (Zahidullina vd. 

2004: 140-143). Edibin bu ilk dönemi bir anlamda onun hazırlık dönemi olarak 

nitelendirilebilir. Bu dönemde yazdığı bazı eserlerdeki kusurları kendisi de görmüş, 

ancak daha sonra bunlara müdahale etmemiştir. 

 

1.3.1.2. “Taŋçı”lık Devri (1905-1911) 

Bu dönem, İshakî’nin Sosyalist dünya görüşünü savunduğu ve bu doğrultuda 

mücadele ettiği dönemdir. Bu dönemde Qazan Möḫběrě (Kazan Muhbiri), Taŋ 

Mecmuġası (Tan Mecmuası), Ḫörriyet (Hürriyet) isimli gazetelerde görev almış, Taŋ 

Yoldızı (Tan Yıldızı) gazetesini çıkarmış, bu gazete kapanınca Tawış (Ses) adlı gazetede 

çalışmıştır. 1906 ve 1907 yıllarında gözaltına alınan, hapis hayatı yaşayan ve sürgüne 

gönderilen edip Türkiye’ye kaçmış ve dört yıl kadar Türkiye’de yaşamıştır. Dönemin 

ruhuna uygun şekilde sosyal realizme uygun bir tarz geliştiren İshakî, kahramanlarını 

sosyal çevrelerine uygun şekilde betimlemiştir. Bu dönemde Zindan, Aldım-Birděm 

(Aldım-Verdim), Tartışuw (Tartışma), Tělençě Qızı (Dilenci Kızı) gibi eserlerini 

yazmış, eserlerinde sıradan insanların hayatını ele almıştır. Psikolojizm ustası olarak 

bilinen İshakî, Qaluş (Lastik Ayakkabı), Familiya Seġadetě (Aile Saadeti), Sönnetçě 

Babay (Sünnetçi Dede), Tormışmı Bu? (Hayat mı Bu?) adlı eserlerinde de sıradan 

insanların hayatlarına yer vermiştir (Zahidullina vd. 2004: 140-143). Bu dönem, 

İshakî’nin hayatında sosyalist dünya görüşünün baskın olduğu dönemdir. 

 

 

1.3.1.3. 1910’lu Yıllar (Milliyetçilik) Devri (1912-1918) 

Farklı düşüncelere meyleden, nasyonal sosyalizm ve Bolşevizm arasında gelgitler 

yaşayan İshakî, hayatının her döneminde milliyetçi bir düşünceye sahip olmuş, zamanla 

Pantürkist bir fikre ulaşmıştır (Kamalieva 2018: 218-222). 

1913’te sürgün cezasından azat edilen ama Kazan’da yaşamasına izin verilmeyen 

İshakî, Petersburg’a gidip orada İl gazetesini çıkarmaya başlamıştır. Daha sonra 

Moskova’da Süz (Söz) (1915-1916) ve sonrasında Bězněŋ İl (Bizim İl) (1916-1917) 

gazetelerini çıkarmıştır. Şubat 1917’de vuku bulan ihtilalden sonra Türk-Tatar millî 

bağımsızlık hareketini savunmaya başlamıştır. Gazeteciliğin yanında siyasî, sosyal ve 
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kültürel faaliyetleri dolayısı ile edebî faaliyetleri biraz yavaşlamıştır. Bu dönemde Mulla 

Babay (Hoca Efendi), Zöleyḫa (Züleyha), Möġellime (Muallime)”, Ul Elě İkělene İdĕ 

(O Hâlen Kararsızdı), Ostazbike (Molla Hanımı), Ul Elě Üylenmegen İdě (O Daha 

Evlenmemişti) gibi eserlerinde tarihî meseleler, kadın, millete hizmet, halkçılık, çok 

eşlilik, aile, aşk gibi konuları ele almıştır (Zahidullina vd. 2004: 141-143). Yazarın, her 

zamanki gibi didaktik bir tarzda yazmaya devam ettiği bu dönemde de, her döneminde 

olduğu gibi, Marifetçi-Ceditçi geleneğin etkileri görülür. 

 

1.3.1.4. Muhacirlik Devri (1919-1954) 

Muhacirlik döneminde özgür bir dünyada olan İshakî, bu dönemde Milliy Yul (1928-

1929), Yaŋa Milliy Yul (1930-1939), Milliy Bayraq (1935-1945) gazete ve dergilerini 

çıkarmış, eserleri aracılığı ile Tatar halkının bağımsızlığı için mücadeleye devam 

etmiştir. Bu dönemde yazdığı Dulqın İçĕnde (Dalga İçinde) (1920), Öyge Taba (Eve 

Doğru) (1922), Oluġ Möḫemmed (Ulu Muhammet) (1944) gibi eserleri Rusya’nın dış 

ve iç siyasî sorunları, Kazan ve Kırım Tatarları ile ilişkileri ve Türkiye’ye karşı 

mücadelesini ele alan eserlerinden bazılarıdır. İshakî’nin Köz (Güz) (1923) ve Can 

Bayeviç (1923) gibi eserlerinde kadın, aşk, aile, millet, din, Ruslaşma meseleleri gibi 

önemli konular ele alınmıştır. Bu eserler Tatar muhacir edebiyatının klasik örnekleri 

olarak kabul edilir (Zahidullina vd. 2004: 144). Ayaz İshakî’nin edebî hayatındaki 

evriminin özeti gibi bir eser olan Öyge Taba, onun Tatarlık eksenli mikro 

milliyetçilikten Türkçü-Turancı düşünceye geçiş yaptığı eseri olarak dikkat çeker. 

 

2. Muhammed Ayaz İshakî’nin Eserleri 

Eḫmet Seḫapov (1997: 25), İshakî’nin eserlerinin sadece edebiyat bilimi açısından 

ele alınmasının bu eserlerdeki derinliğin anlaşılması için yeterli olmayabileceğini 

belirtir. Çünkü onun eserlerinin yalnız edebiyatla ilgili olmayıp içtimaî fikir, tarih, 

felsefe, millî siyaset, millî fikir tarihi, Tatar halkı tarihi gibi sosyal bilimler temelinde 

ele alınması gerekir. Hayatı boyunca elliden fazla eser kaleme almış olan İshakî, çok 

yönlü bir yazardır. İshakî’nin eserleri ile ilgili bilgiler şöyledir: 

 

2.1. Ülkesinde Yazılmış/Basılmış Eserleri 

 Eserin Adı Türü Yazılış Tarihi  

ve Yeri 

Basılış Tarihi 

ve Yeri 

1 Teġallěmde Seġadet Hikâye 1897, Kazan 1899, Kazan 

2 Kelepüşçě Qız Hikâye 1898, Kazan 1900, Kazan 

3 Bay Uġılı Roman 1899, Kazan 1900, Kazan 

4 Öç Ḫatın Běrlen Tormış Dram  1900, Kazan 1900, Kazan 

 5 İkě Ġaşıyq Komedi  1901, Kazan 1903, Kazan 

 6 Tělençě Qızı Roman 1901-1908, Kazan 1914, Kazan 

 7 Oçraşuw Hikâye 1902, Ufa 1903, Orenburg 

 8 İkě Yöz Yıldan Soŋ 

İnqıyraz 

Fantasti

k hikâye 

1902-1903, 

Orenburg, Kazan 

1904, Kazan 

 9 Cıyıntıq Hikâyel

er 

1905, Kazan 1907, Kazan 
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10 Möġallim Dram  1906, Kazan 1907, Kazan 

11 Zindan Hikâye 1906, Çistay, 

hapishane 

1907, Kazan 

12 Aldım-Birděm Dram  1907, Kazan 1908, Kazan 

13 Tartışuw Dram  1908, sürgünde 1917, Kazan 

14 Qıyamet Komedi  1909, Petersburg 1910, Kazan 

15 Cemġıyet’ Komedi  1909, Petersburg 1910, Kazan 

16 Tormışmı Bu? Hikâye 1909, İstanbul 1911, Kazan 

17 Mulla Babay Roman  1910, Finlandiya 1912, Kazan 

18 Familiya Seġadetě Hikâyel

er 

1911, Finlandiya 1912, Kazan 

19 Sönnetçě Babay Hikâye 1911, İstanbul 1913, Kazan 

20 Şekěrt Abıy Hikâye 1911, İstanbul 1913, Kazan 

21 Zöleyḫa  Dram  1911, İstanbul 1917, Kazan 

22 Běr Totqarnıŋ Sataşuwı Hayalî 

roman 

1912, sürgünde 1914, Kazan 

23 Soldat Hikâye 1908, sürgünde 1908, Kazan 

24 Kiyew Dram  1913, Petersburg 1914, Petersburg 

25 Möġallime Dram  1913, Petersburg 1914, Petersburg 

26 Ostazbike Hikâye 1910, Moskova 1915, Moskova 

27 Ul Elě Öylenmegen İdě Hikâye 1916, Moskova 1918, Moskova 

28 Ul Elě İkělene İdě Hikâye 1915, Moskova 1916, Moskova 

29 Yulsızlar Dram 1917, Kızılyar [Basılmamış] 

 

 

2.2. Muhacirlikte Yazılmış Olan Edebî Eserleri 

30 Dulqın İçěnde Dram 1920, Paris 1937, Berlin 

31 İkě Ut Arasında Dram 1920, Paris [Basılmamış] 

32 Öyge Taba Hikâye 1922, Berlin 1938, Berlin 

33 Köz Hikâye 1923, Berlin 1938, Berlin 

34 Loqman Ḫekim Hikâye 1923, Berlin [Basılmamış] 

35 Oluġ‘ Beyrem Hikâye 1923, Berlin [Basılmamış] 

36 Can Bayeviç Komedi 1923, Berlin 1939, Berlin 

37 Utız Yıllıġım Anı 1927-1928, 

Varşova 

 

38 Oluġ‘ Möḫemmed Tarihî 

dram 

1947-1948, 

İstanbul 

[Basılmamış] 

39 “1918-1939 Eylülěne 

Qader Ḫatire Defterě” 

  [Basılmamış] 

 

2.3. İstanbul Türkçesi ile Yazılmış Olan Edebî Eserleri 

40 Tatarıŋ Qızı Roman 1943, İstanbul [Basılmamış] 

41 Ḫeyat Yulında Dram 1946, İstanbul 1946, İstanbul 
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42 Tewbeker Qadın Hikâye 1948, İstanbul 1974, Kazan 

 

 

2.4. İstanbul Türkçesine Aktarılmış Olan Eserleri 

43 Zöleyḫa Dram 1911, 

İstanbul 

1926, “Türk Yurdu” 

44 Öyge Taba Roman 1922, Berlin 1941, İstanbul 

45 Şimal Törěk 

Edebiyatına Běr Nezar 

  [Basılmamış] 

2.5. Yabancı Dillere Tercüme Edilmiş Olan Edebî Eserleri 

46 

Aldım-Birděm (Rus 

diline) 

Dram 1907, Kazan 1912, Kazan 

47 

Sönnetçě Babay Rus 

diline) 

Hikâye 1911, İstanbul 1912, Petersburg 

48 

Loqman Ḫekim (Rus 

diline) 

Hikâye 1933, Berlin 1934 

49 

Zöleyḫa (Rus diline) Dram 1911, İstanbul  

50 

Sönnetçě Babay (Leh 

diline) 

Hikâye 1911, İstanbul 1938 

51 

Zöleyḫa (Leh diline) Dram 1911, İstanbul  

 

 

2.6. Rusçadan Kuzey Türkçesine Tercüme Edilmiş Olan Eserleri 

52 Kapitan Qızı (A.S.Puşkin’den)   

53 Borınġı Alpavıtlar (Gogol’den)   

 

 

2.7. Rusçadan İstanbul Türkçesine Çevrilmiş Olan Tarih Eseri 

54 Qazan Ḫanlıġı Tariyḫı9 

(M.Ḫudyakov’dan) 

1945, İstanbul [Basılmamış] 

    

 

 
9 Mihail Ḫudyakov’a ait olan ve Ayaz İshakî tarafından Rusçadan Türkçeye tercüme edilen 

“Kazan Hanlığı Tarihi” adlı eser İlyas Kamalov tarafından yayıma hazırlanmış ve 2009 yılında 

Türk Tarih Kurumu tarafından basılmıştır. 
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2.8. Yabancı Dillerde Yazılmış/Basılmış Olan Eserleri 

55 İděl-Ural (Rusça) Siyasî eser 1933 1933, Paris 

56 İděl-Ural (Fransızca) Siyasî eser 1933 1933, Paris 

57 İděl-Ural (Japonca) Siyasî eser 1934, Tokyo 1934, Tokyo 

58 İděl-Ural (Lehçe) Siyasî eser 1938, Varşova  

 

2.9. Başyazarlığını Yaptığı ve Katıldığı Gazeteler 

1 Taŋ Yoldızı Kazan Başlama tarihi: 17.05.1906 

Kapanma tarihi: Eylül 1906 

2 Tawış Kazan Başlama tarihi: 23.04.1907 

Kapanma tarihi: Ağustos 1907 

3 İl Petersburg 

Moskova 

Başlama tarihi: 22.09.1913 

Kapanma tarihi: 27.03.1915 

4 Süz Moskova Başlama tarihi: 13.12.1915 

Kapanma tarihi: Eylül 1915 

5 İl Süzě Moskova Başlama tarihi: 10.11.1916 

6 İl Moskova Başlama tarihi: 23.3.1917 

Kapanma tarihi: 11.04.1918 

7 Mayak Kızılyar, Sibirya Başlama tarihi: 07.12.1918 

Kapanma tarihi: 

8 Milliy Bayraq Mukden, Mançurya Başlama tarihi: 01.11.1935 

Kapanma tarihi: Ağustos 1945 

 

2.10. Dergiler 

1 Taŋ Mecmuġasě Haftalık, Kazan Başlama tarihi: Kasım 1906 

Kapanma tarihi: 

2 Törěk Yordı Ankara 1926 

3 Yaŋa Milliy Yul Aylık, Berlin 23.12.1928-1939 (Toplam 136 

sayısı yayımlanmıştır.) 

 

Ayaz İshakî’nin eserleri ile ilgili liste 1951 yılında kendisi tarafından kaleme alınmış 

olup bu listeye daha sonraki dönemlerde başka çalışmalarda da yer verilmiştir 

(Komisyon 2018: 12-19; Ġosmanov vd. 1991: 666-669; Ḫesenov vd. 2001: 441-445; 

Çağatay vd. 1979: XXII-XXIV). 

 

Sonuç 
 

Ayaz İshakî, hayatı boyunca fikrî ve ideolojik planda ciddi savrulmalar yaşamış olsa 

da onun hayatının merkezinde her zaman Tatar halkı yer almıştır. Onun hayatının her 

döneminde Tatar halkı ile ilgili büyük bir inkıraz korkusu söz konusu olduğu için Tatar 

kimliğinin geleceğini sağlamak almak birinci önceliği olarak öne çıkmıştır. Çünkü 

İshakî, hayatının her döneminde mikro planda bir Tatar milliyetçisi, makro planda ise 

Türklerin birliği düşüncesini de eserlerinde işleyen bir Türk-Tatar milliyetçisi olmuştur. 
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Çok yönlü bir kişiliğe ve pragmatist bir bakış açısına sahip olan İshakî, Tatarların 

yararına olabilecek her yola girmiş, her durumu halkın lehine olacak şekilde kullanmaya 

çalışmıştır. 

Kendine has bir üslûba sahip olan İshakî, bir Mişer Tatar’ı olması dolayısı ile edebî 

dile kendi diyalektolojik özelliklerini de katmıştır. Yaşadığı dönemin dil anlayışına göre 

sade bir dil kullanmış, mahallî dili ve Tatar kimliğini ön plana çıkaran bir anlayışı 

benimsemiştir. Genellikle tezli eserler kaleme alan İshakî, tezlerine uygun şekilde, 

okuru yönlendirme amacını gütmüştür. Anlatımı, amacına uygun şekilde açık ve yalın 

bir tarzdadır. Onun eserlerinde Marifetçi-Ceditçi geleneğin açık etkisi görülür. Hem 

kişisel bakış açısı hem de Marifetçi-Ceditçi geleneğe uygun bir anlayış doğrultusunda 

didaktik bir tarzda yazmıştır. 

Ayaz İshakî’nin eserlerinde, yaşadığı dönemin Tatar dili ve folkloru ile ilgili çok 

zengin bir folklor malzemesi vardır. Dolayısı ile bir asır önceki Tatar toplumunun daha 

iyi anlaşılabilmesi için onun eserlerinden bugün de yararlanılabilir. 

Eserlerinde, Tatar halkı ile ilgili olarak ele aldığı inkıraz, birlik, eğitim, kadın hakları 

vb. sosyal, kültürel ve siyasî meseleler Tatar halkı için bugün de güncelliğini 

korumaktadır. İshakî, bu yönü ile öncü bir şahsiyet olarak kabul edilebilir. Köklü bir 

medrese tahsili görmüş olan İshakî’nin dine ve dinî meselelere bakış açısı da oldukça 

pragmatist ve Tatar halkı yararına olacak şekildedir. 

Çarlık ve SSCB dönemlerinde çok ciddi sorunlar yaşayan ve bilahare hayatta kalıp 

mücadele edebilmek amacı ile yurdunu terk edip muhacerette hayatını devam ettiren 

İshakî ile ilgili olarak 1980’lerin sonunda başlayan nispeten ılımlı bakış açısı günümüz 

Rusya Federasyonu’nda yerini yine eski bakış açısına bırakmaya başlamıştır. 

İshakî, hayatı ve eserleri ile daha ayrıntılı şekilde ele alınması gereken bir şahsiyet 

olup hem Tatar halkı ve Tataristan hem de umum Türk Dünyası için büyük önem arz 

etmektedir. 
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ТАТАРЛАРДА ШƏМАИЛ СƏНГАТЕ 

  
 Алсу ШАМСУТОВА 

 

Татарлар - Евразиянең Төньяк-Көнбатышында яши торган борынгы төрки 

халык. Төрки-татарларның борынгы бабалары болгарлар бирегə Кара диңгез 

ярларыннан, анда урнашкан Бөек Болгар дəүлəте җимерелгəч, күчеп утыралар. 

Тарихта мəгълум булганча, ул чорда (ягъни VI гасырларда) болгар ханы Кубрат 

ханның  уллары Дунай буйларына, бүгенге Италия туфракларына, Кавказ 

тауларына таба, Идел буендагы Кыпчак далаларына күчеп китəлəр. Шул рəвешле, 

болгар дəүлəтенең варисчылары Идел буенда Бөек Болгар дəүлəтен яңадан 

тергезəлəр һəм бу дəүлəт XIII гасырга кадəр хəзерге Евразия территориясендə, 

Европа өлкəсендə дə иң көчле, мəдəни дəүлəт була. Галимнəр хəтта аны “Болгар 

цивилизациясе” дип атыйлар (Дəүлəтшин, 1999, 7-19 бб.).  Идел буе Болгар 

дəүлəте дип аталып йөртелгəн бу көчле, мəдəниятле дəүлəт  922 нче елда гарəп 

илчелесе буларак килгəн Ибн Фадлан кулыннан ислам динен рəсми рəвештə кабул 

итеп ала (Дəүлəтшин, 1999, 25 б.). Ислам динен шулай тиз һəм җиңел кабул 

итүнең сəбəбе дə, Идел буе болгарларының бераллалык фəлсəфəсе булган 

тəңречелек фəлсəфəсенə нигезлəнүендə, ислам диненең дə Идел буе Болгар 

дəүлəтендə күптəн билгеле булуында.   

Хəзер Казан төрки-татарлары ислам диненең кабул ителүенə 1100 елны 

билгелəп үтəргə хəзерлəнə. Ислам диненең мəркəзе – Борынгы Болгар шəһəре. 

Кызганычка каршы, ул XIII гасырда тулысы белəн җимерелə, хəзерге вакытта 

анда Болгар ханы төрбəсе (Кара пулат) һəм Хан мəчете манарасы гына сакланып 

калган. Татарстанның беренче президенты Минтимер Шəймиев Изге Болгар 

җирен, безнең бабаларыбызның борынгы нигезен, торгызу өчен махсус Яңарыш 

проекты башлап җибəрде. 2013 елда Болгар шəһəрендə бик матур мəчет, Ислам 

уку йорты ачылды. Хəзерге вакытта Россиянең төрле төбəклəреннəн килгəн 

төрки-татарлар, башка миллəт вəкиллəре дə Бөек Болгар шəһəренең матурылыгын 

күрə алалар.  

922 нче елда Болгар шəһəрендə кабул ителгəн ислам дине, төрки-болгар-татар 

өчен бүгенгə кадəр дини-рухи  нигез булып, миллəтне саклаучы бер көч булып 

кала бирə. XIII гасырда Идел буе Болгар дəүлəте җимерелгəч тə, Алтын Урда 

территориясендə төп дин ислам диненə əверелə. Алтын Урда җимерелеп, Казан 

ханылыгы төзелгəч тə, төрки-болгар (татар) миллəте өчен төп иделогик көч ислам 

дине була. XVI гасырда (1552 нче елда) Явыз Иван Казан шəһəрен җимереп, 

төрки-болгар халкын юк итəргə җыенгач та, XVI - XVIII гасырларда барган 

куркыныч, коточкыч христианлаштыру процессында да миллəт үз динен саклап 

кала, XIX-XX гасырларга кадəр ислам динен үз милли йөзе дип кабул итə. 1917 

нче елда большевиклар дəвере тагын динне, ислам динен юк итү өстендə эшли. 

 
 “Казан Кремле” музей-тыюлыгындагы Татар шəмаиллəре галереясы; Татарстан Фəннəр 

Академиясе Тел, əдəбият һəм сəнгать институты, ТАТАРСТАН. 
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Татарстанда, Россиядə яшəгəн миллионларча төркилəр ислам динен бары тик 

күңеллəрендə генə саклый, догаларны эчтəн генə кабатлый алыр хəлдə кала. 

Менə шушы авыр чорларда милли һəм дини үзбилгелəнешне саклап калу өчен 

безнең халкыбыз Изге Коръəн аятьлəрен, хəдислəрен китап итеп күчереп язган. 

Тора-бара XVI гасырда (1552 нче елда) юк ителгəн милли мəдəниятне торгызырга 

тырыша. Шул рəвешле XIX гасыр ахыры -XX гасыр башларында пыялага ясалып 

эшлəнгəн Корьəн аятьлəре халык арасында тарала башлый. Бу аятьлəрне халык 

“шəмаил” дип, фарсы сүзе белəн атый башлый.  

Шəмаиль һəр иманлы йортның күрсəткеченə əверелə, христиан тəрелəренə, 

иконаларына каршы куела, миллилекне-дини үзбилгелəнешне күрсəтə торган 

көчле бер атрибутка, символга əверелə. Өйгə килеп кергəч тə, ят күзлəр иң əүвəл 

шəмаилгə төшəрлек итеп аны ишек өстенə элгəннəр (Шамсутова, 2016, 355 б.). 

Явыз рухлардан саклый, йортка иминлек иңдерə дип ышанганнар. Хəзерге 

заманнарда аны сирəк йортта күрергə мөмкин. Торгынлык елларында, хəтта дин 

тыелган заманда да, шəмаиллəрне авыл җирлəрендə яшертен генə сатып 

йөрүчелəр бар иде. Ə инде тагы да элегрəк чорларда гарəп язуын белгəн кешелəр 

пыялага буяу һəм көмеш кəгазъ (фольга) кулланып “Аятел көрси” һəм Коръəннəн 

бүтəн кечерəк сүрəлəр язып элгəннəр (Шамсутова, 2019, 279 б.).  

Бүгенге көндə Казан шəһəренең нəкъ үзəгендə, “Казан Кремле” музеена карый 

торган Кол Шəриф мəчете эчендə Татар шəмаиллəре галереясы эшлəп килə (рəсем 

1).  Безнең Галерея 2010 нчы елда 13 майда ачылды. Галерея “Казан Кремле” 

музееның җитəкчелеге (ул вакыттагы директор – Рамил Хайретдинов), “Татар 

мəдəнияте һəм сəнгате оешмасы”  (җитəкчесе - Алсу Шамсутова, Рөстəм 

Шамсутов) һəм Мəскəүнең Ш.Мəрҗəни исемендəге фонды (вакфы) (җитəкчесе – 

Рөстəм Сөлəйманов) эшчəнлеге белəн тормышка ашырылды, ачылды. Беренче 

күргəзмə дə  Мəскəүнең Ш.Мəрҗəни исемендəге фонды җитəкчесе  Рөстəм 

Сөлəйманов җибəргəн ХХ гасыр башында типографик ысул белəн басылган 

шамаиллəрне күрсəтү белəн башланып китте. Күргəзмə “Татарларда шəмаил 

сəнгате” дип аталды (рəсем 2).   

2010 нче елдан 2020 нче елларга кадəр Татар шəмаиллəре галереясында елына 

4 тапкыр татар каллиграфларының шəхси күргəзмəлəре, тугра, татар 

орнаментына, милли сəнгать төрлəренə багышланган күргəзмəлəр ачыла. Бу 

күргəзмəлəр белəн сез “Казан Кремле” музееның электрон сайтында да, интернет 

челтəрендə дə таныша аласыз. Татар милли мəдəниятен саклап калуда, үстерүдə 

безгə зур ярдəм иткəн өчен без “Казан Кремле” музееның җитəкчелегенə, 

Мəдəният министрлыгына зур рəхмəтебезне белдерəбез. Ə инде Мəскəүнең 

Ш.Мəрҗəни исемендəге фонды җитəкчесе – Рөстəм Сөлəйманов безне һəрвакыт 

рухландырып, безгə терəк булып кала бирə. Ул татар шəмаиллəре турында 3 

каталог басрытып чыгарды (рəсем 3), 2009 нчы елда татар шəмаиллəрен 

Мəскəүнең Шəрыкъ музеенда халыкка күрсəтте, Үзбəкстанга кадəр татар 

шəмаиллəрен алып барып, анда да Казан төрки-татарларының милли 

мəдəниятенең нигез сəнгате булган шəмаиллəр күргəзмəсен оештырды.  

2010 нчы Татар шəмаилəре галереясы ачылу татар халкының рухи мəдəниятен 

саклап калу өчен бик зур нигез булды. Казандагы Ислам университетында 
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Төркиядə хаттатлык дипломы алып кайткан каллиграф Рамил Насыйбуллов  

җитəкчелегендə  Каллиграфия мəркəзе ачылды. Бу эшне ректор Рафик 

Мухаметшин тормышка ашырды. 

Моңа кадəр аерым бер мастерлар рəвешендə генə эшлəп килə торган Фирдəвес 

абый Гирфанов (1940), Нəҗип абый Нəккаш (1948), Ришат Саляхетдинов (1965), 

Зөлфия Мухаметдинова (1959), Чулпан Шəрифуллина (1978), Владимир Попов 

(1924), Альбина Яман, Əлфия Исхакова, Луиза Фасхутдинова, Рушан 

Шамсутдинов (1946), Рөстəм Мухаметзянов (1946) кебек рəссам-

каллиграфларыбыз барысы да бер ноктага җыйналды. Мин алар белəн əле 1996 

нче еллардан ук күргəзмəлəр оештыра идем. Ул вакытта Кол Шəриф мəчете юк 

иде. Əмма 1990 нчы елларда Татарстан җөмһүрияте суверенлыгы игълан ителгəч 

һəм ана телебез, милли мəдəниятебезне яңадан торгызу эше башлангач,   Милли 

музей дип аталган музейда, рус язучысы Максим Горький музеенда татар 

рəссамнары һəм каллиграфларының күргəзмəлəре ачыла иде.  2005 нче елда Казан 

Кремлендə Кол Шəриф мəчете төзелеп бетеп, халыкка ачылды. Мəчетнең төзелүе 

һəм ачылуы  Татарстанның беренче президенты Минтимер ага Шəймиевнең 

карары нигезендə башкарылды.  

Ə инде Татар шəмаиллəре галереясы ачылу шəмаил кебек милли сəнгатьне 

саклау өчен, үстерү өчен җирлек тудырды. 2010-2020 нче еллар аралыгында 

Татарстан Диния нəзарлыгы белəн берлектə 2011, 2015-2017 елларда татар 

шəмаиле хакында дүрт  “Минем гаилəм шəмаилы” дигəн Бөтенроссия конкурсы 

оештырылды (рəсем 4). Иң яхшы татар шəмаилы дип Нəҗип Нəккаш, Чулпан 

Шəрифуллина шəмаиллəре табылды (рəсем 5). Россиянең төрле почмакларыннан 

төрки-татар миллəттəшлəребез гəрап каллиграфиясе белəн язылган “Аят əл 

Көрси”, “Фатиха”, “Ихлас”, “КƏүсəр” сурəлəрен язып Казанга җибəрделəр. Татар 

шəмаиллəрен үстерүдə “Туран” (җитəкчесе – Суфия ханым Хайбрахманова), 

“Эбиволь” (җитəкчесе – Татьяна Забегина) кебек сəнгать оешмалары да зур эш 

башкара.  

Татар шəмаиллəре галереясы шулай ук татар яшьлəре арасында талантлы 

каллиграфлар барлыкка килүгə дə этəргеч булды. Казанда Гөлназ Исмагилова, 

Айзат Мингазов, Уфада Җəмил Əхмəтгалиев, Екатеринбургта Айрат 

Хисматуллин, Петербургта Елена Рудан кебек яшь татар каллиграфлары үсеп 

чыкты. Алар бүгенге көндə татар шəмаил сəнгатен үстерүгə үзлəреннəн зур өлеш 

кертəлəр.  

Казан төрки-татарларның ана-рухи ватаны булганга, Бөтендөнья Татар 

конгрессы ел саен татар мəдəнияте белəн бөйле төрле чаралар уздырып тора. 

Россиянең төрле почмакларыннан килгəн    татар-мөселман яшьлəре, төрки-татар 

эшмəкəрлəре, төрки-татар хатын-кызлары вəкиллəре, дин əһеллəре һəрвакыт Кол 

Шəриф мəчетенə, Татар шəмаиллəре галереясына килми калмый. Килеп, төрки 

миллəтебезнең йөрəге-калбе саналган шəмаиллəрне күреп соклана. Үз 

шəһəрлəренə кайтып, милли-мəдəни оешмаларда-вакыфларда татар шəмаиле 

турында лекциялəр, дəреслəр, күргəзмəлəр оештыралар, аны халыкка таныталар, 

безнең эшчəнлекне дəвам итəлəр (рəсем 6).  
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Татар шəмаиллəре галереясы  берничə тапкыр Европага да күргəзмəлəр алып 

барды.  2012 нче елда Бельгиядə Татар Сабантуенда һəм 2013-2014 нче елларда 

Бельгиядə узган “Россия белəн очрашу” дигəн фестивальдə, 2016 нчы елда 

Испаниядə узган Фольлор Фестивалендə Татар шəмаиллəрен дөнья халкына 

тəкъдим иттек.  Берничə мең километр ераклыкта яшəүче төрки халыкларның 

милли мəдəниятенең матурлыгын, динебезнең сафлыгын күрсəттек. Һəм Европа 

халкыннан соклану һəм рəхмəт сүзлəре генə ишеттек.  

 Хəзер инде “Нəрсə соң ул – шəмаил?” дигəн сорауга якын килик. 

 Шəмаил – татар милли сəнгатенең үзенчəлекле бер төре.  Ул пыялага майлы 

буяу белəн ясала, нигезендə Коръəн аятьлəре, хəдислəр ята. Шəмаил – йортларны 

бизəү өчен кулланыла торган декоратив сəнгать əсəре генə түгел, гəрчə 

шəмаиллəр татар милли орнаментлары белəн бизəлгəн булсалар да (рəсем 7). 

Шəмаил сəнгате Төркия төреклəрендəге “хөсни хат”, “хат сəнгате” кебек бер 

сəнгать. Без Идел буе болгарларына шəмаил кебек бер сəнгать сəяхəтчелəр белəн 

ХI нче гасырларда Көнчыгыштан килгəн дип фаразлыйбыз.  “Бу əсəрлəрнең төп 

максаты да халыкка Изге сурəлəрне җиткерү, халыкның милли аңын тотып тору 

булгандыр. Шуңа күрə дə без тикшерүебезнең нигезенə  Коръəн текстлары 

синтезы  белəн рəсем сəнгате синтезы кушылмасын алдык”,- дип билгели татар 

шəмаиллəрендə архитектура биналарын өйрəнүче Л.Шамсутова.  Аның 

фикеренчə, шəмаиллəрнең күбесендə архитектура əсəрлəре төшерелгəнгə, 

мондый шəмаиллəрне өйрəнгəндə фəлсəфи-эстетик эчтəлеккə дə, образларның 

символикасына да аеруча нык игътибар  сорала (Шамсутова, 2020, 767 б.).  

Шəмаиллəрне өйрəнү тарихы. Соңгы елларда без музей архивларында татар 

шəмаиллəре белəн бəйле бик күп материаллар тупланганын, аларның кайберлəре 

бик иске үк булып, вакыт сынавы уза алмыйча юкка  чыгарга мөмкин икəнлеген 

күрдек. Бу шəмаиллəр – ХIХ гасыр ахыры-ХХ гасыр башы татар милли-мөселман 

сəнгатенең иң матур үрнəклəре. Алар фəнни тикшеренү өчен иң кадерле 

чыганаклар. Без мондый шəмаиллəр хəтта Алтын Урда чорында ук булган дигəн 

фикерне алга сөрəбез, аннан соң Казан ханлыгында да дəвам ителгəн дип 

уйлыйбыз (рəсем 8). Кызганычка каршы, бу ике дəүлəт тə җимерелү сəбəпле, ул 

чорлардан калган тарихи материаллар юк. Ə менə ХХ гасыр башында татарларда, 

Казанда татар басма  шəмаиллəре күплəп басыла башлавы турында мəглүматлар 

бар. Чөнки ХIХ гасыр ахырында Казанда татарларга типография ачарга 

мөмкинчелек бирелə. Р.Шамсутов күрсəткəнчə, нəкъ шул ук вакытта ХХ гасыр 

башында шəмаиллəрнең башка төрлəре дə – пыялага ясалганы, чигеп ясалганы, 

типографик ысул белəн ясалганы булган, музей архивларында боларның 

үрнəклəрен таба алабыз. Болар арасында  үзлəренең эчтəлеге, ясалу рəвеше белəн 

басма шəмаиллəр аерылып тора (Шамсутов,2000, 89 б.).  

Татар шəмаилендə Коръəн аятьлəре, хəдислəр генə язылса да, үсемлек 

бизəклəре, орнаментлар төшерелергə мөмкин. Региональ ислам мондый 

шартларда үзен нык сиздерə. Монда ислам үзəге түгел, зур мəчетлəр дə алай күп 

очрамый. Əйтик, төрек музейларында каллиграфия сəнгате башкарган авторлар 

исеме белəн саклана. Бездə хəл башкарчарак. Бездə христианнарга каршылык та 

яши бит. Бездə алар үз идеологиясен тагарга тырышканнар, шуңа күрə ислам 
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алардагы иконаларга каршы шəмаиллəр язып элгəн. “Икона – сəнгать, шəмаил - 

метафора. Татар шамаиллəренең үз үзенчəлеклəре бар”, -дип билгели Р.Шамсутов 

(Шамсутов, 2000, 95 б.). Аның фикеренчə, музейларда берəр бабай үз белдегенчə 

язган əйбер ул инде бездə музей, рухи байлык буларак кабул ителə. Алар аз, без 

үз мəдəниятебезне бөртеклəп җыярга мəҗбүр. Ислам дəүлəтлəре үзəгендə алар 

бик күп. Аңа хəттə игътибар да итмилəр. XIX гасырда хаттатлык сəнгатен яңадан 

торгызырга омтылган каллиграфлардан университет мөгаллиме Мəхмүдовны 

əйтеп китə алабыз (Шамсутов, 2000, 95-97 б.).  

Традиция турында əйтсəк, каллиграфия (матур язу) гадəте ислам белəн бəйле. 

Алдагы еллардагы тикшеренүлəргə һəм “Татарский шамаиль: конец XIX – начало 

ХХ века” дип исемлəнгəн (Татарский шамаил, 2013, 224 б.), Татар шəмаиллəре 

галереясында күргəзмə рəвешендə халыкка күрсəтелгəн Мəскəүдəге Ш.Мəрҗани 

исемендəге фондның коллекциясендə саклана торган “Османлы шəмаиллəре” һəм 

“Литографияле (басма) шəмаиллəр” коллекциялəре шəмаиллəренə нигезлəнеп, 

Лəйлə Шамсутова болай дип ассызыклый: “Ислам, мөселман мəдəнияте гарəп 

хəрефлəренə нигезлəнгəн хаттатлык сəнгатеннəн аерылгысыз. Шəмаил формасы 

- аерым һəм катлаулы тема. Төреклəрдəн ул предмет буларак кергəн. Россиядə 

яшəүче төрки халыкларны, аларның мəдəниятен тикшерүче Воробьев əйткəнчə, 

пыялага эшлəнгəн рəсем сəнгате безгə төреклəрдəн күчкəн, “шəмаил” термины 

ираннардан килə икəн” (Шамсутова, 2020, 767 б.). 

“Шəмаил” сүзе нəрсəне аңлата соң?  “Шəмаил” гарəп телендə “сыйфат”, 

“кыйммəт” дигəнне аңлата. Ə иран сəнгатендə өстəмə рəвешендə “изге картина” 

диелə. Термин буларак Ираннан, ə формасы сүрəт ясау тыелган төректəн килə 

булып чыга. Аның сөнни һəм шигый юнəлешлəре бар. Шəмаил ул - дини 

характердагы изге язма һəм бу изгелек гарəп язуында сайланган материал белəн 

ассызыкланырга тиеш.  Монда фольга, буяу, болар əсəрнең изгелеген күрсəтə 

(рəсем 9). Бездə беркайчан да шəмаиллəрне киштə астына тыгып куймаслар. 

Чыгарып атарга да ярамый. 

“Шəмаил” сузе берничə мəгънəгə ия: 1) гарəп теленнəн ул “сыйфат, хосусый 

билге” дип тəрҗемə ителə. Бу мəгънəсендə без пəйгамбəребез Мөхəммəдкə (сгвс) 

багышланган “Пəйгамбəребез Мөхəммəд гвс шəмаил шəрифəсе” дигəн шəмаилне 

күрсəтə алабыз (рəсем 10). 2) фарсы телендə “изге сурəт, портрет” дигəн мəгънəсе 

дə бар. Шул уңайдан хазрəти Алинең шəмаил- тасвирламасын мисалга китерə 

алабыз. Бəлки шушы үрнəклəргə таянып, Идел буе татарлары Коръəн аятлəре, 

хəдислəр язылган изге сузлəрне “шəмаил” дип атый башлаганнардыр.   

Татар шəмаиллəрендə кеше, хайван сурəтлəре юк. Болар урынына татарларның 

милли орнаментлары урын алган. Х1Х гасыр ахырында исə татарлар  өчен 

кадерле булган изге урыннарның сурəтлəрен күплəп куллану күренешлəре очрый. 

Монда без изге Мəккə, Мəдинə, Истанбул, Дамаск, Каһирə, Болгар шəһəрлəренең 

сурəтлəрен очратабыз, татарлар өчен кадерле булган Болгар харəбəлəре дə, 

Сөенбикə манарасы да урын ала (рəсем 11). Мондый шəмаиллəрдə сурəт зур бер 

мəгънəгə ия – ул татар-мөселманнар өчен изге булган урыннарны хəтергə төшереп 

тора. Аеруча Казанда типографиялəр ачылгач, мондый рəсемнəрне куплəп 

бастыру, Урта Азиягə (Ташкент, Самарканд, Бохара, Ургенч), казах далаларына, 
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Себергə, Əстерханга, ногай далаларына, Кырымга тарату башлана. Казан шəһəре 

ХХ гасыр башында Россиядə яши торган төрки халыклар өчен мəгърифəт һəм 

мəдəният мəркəзенə əверелə.  

 Татар шəмаиллəре галереясы Ислам университеты белəн дə, “Мөхəммəдия” 

мəдрəсəсе, Казан федераль университет (КФУ) белəн дə татар сəнгатен таныту 

өлкəсендə тыгыз элемтəлəрдə тора. Бу уку йортларының студентлары бакалавр 

һəм магистрлык диплом эшлəренең темалары итеп “Татарларда шəмаил сəнгате” 

дигəн теманы алып, унга якын фəнни-тикшеренү хезмəте башкарылды, 

студентлар тарафыннан пыялага майлы буяу белəн татар шəмаилы да ясалды 

(Мəсəлəн, Р.Шакирова, И.Низамов һ.б.). Соңгы елларда галереябызда волонтер 

булып эшлəгəн татар студентлары (А.Насыйрова, А.Газизова, Л.Шамсутова) 

фəнни конференциялəрдə татар шəмаиллəре турында чыгыш ясыйлар, татар 

халкының милли сəнгатен халыкка күрсəтəлəр.   

Казан архитектура университеты студенты Лəйлə Шамсутова белəн берлектə 

без басма  шəмаиллəрдə Истанбул шəһəренең архитектура үрнəклəре дигəн темага 

аерым бер эзлəнү башлаган идек. Безнең өчен кызыклы булганы шул: ХХ гасыр 

башындагы басма татар шəмаиллəрендə  Истанбулдагы мəчетлəрне күплəп 

рəсемгə төшереп бастыралар. Мəсəлəн, “Истанбулга Галата тарафыннан 

күренеш”, “Айя София Җəмиг Шəрифе”, “Əдирнə шəһəренең рəсеме”, “Султан 

Ахмəд Җəмиг Шəрифе Истанбулда”, “Айя Софиянең тышы тарафыннан 

куренеше”, “Йени Җəмиг Шəриф рəсеме” (рəсем 12). Хəзерге вакытта безнең өчен 

берничə сорауга җавап  табу максат булып кала: 1) “Ни өчен ХХ гасыр башында 

татарлар өчен төрек архитектурсы үрнəклəренə зур игътибар бирелə”? 2) “Татар 

рəссамнары бу архитектура үрнəклəрен кайдан алганнар”?  3) “Шундый ук 

рəсемнəр Истанбул шəһəренең архивларында сакланып калганмы икəн”? 

 Без, ХХ гасыр башында төрек мəдəнияте Казан төрки-татар мəдəнияте өчен 

билгеле бер дəрəҗəдə үрнəк булып, авангард булып торган, ə инде Османлы 

дəүлəте дəүлəтчелек символы да булган, дип уйлыйбыз. Аеруча ХХ гасыр 

башында Истанбулда Ауропа техник үсешлəренең матур үрнəклəре (паровозлар, 

очкычлар) килеп керү, татарлар өчен дə бер омтылыш була. Шуңа да төрки 

чыганакларны архивларда өйрəнү – безнең тикшерүнең алдагы бер этабы булып 

кала. 

Югарыда сөйлəгəн фикерлəребезне йомгаклап, шуны əйтергə кирəк: 

“Шəмаил” – татарларның милли аңын, үзбилгелəнешен саклап, тотып торучы 

рухи, милли моментларның берсе. Бүгенге көндə дə татар кешесе өчен шəмаил – 

ул изге бер сəнгать əсəре, Аллаһы Тəгалə белəн бəйлəп торучы бер баскыч кебек 

кабул ителэ.  
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1 рəсем. “Казан Кремле”ндəге Татар шəмаиллəре галереясы. 

(“Казан Кремле” музее электрон сайтыннан алынды) 
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2 рəсем. Татар басма шəмаиллəре. ХХ гасыр башы. 

(Татар шəмаиллəре галереясы фотоархивыннан) 
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3 рəсем. Татар шəмаиллəре хакында Ш.Мəрҗəни Фонды чыгарган каталоглар.  

(Татар шəмаиллəре галереясы китапханəсеннəн) 

 

 

 

4 рəсем. Татар шəмаил галереясында үткəрелгəн Шəмаил конкурсы символы һəм 

шəмаиллəре.  (“Казан Кремле” музее электрон сайтыннан алынды) 
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5 рəсем. “Минем гаилəмнең шəмаилы” конкурсыннан шəмаиллəр. 

(“Казан Кремле” музее электрон сайтыннан алынды) 

 

 

 
6 рəсем. Татар шəмаиллəре галереясында гарəп каллиграфиясе буенча мастер-

класслар. (“Казан Кремле” музее электрон сайтыннан алынды) 

 

 

   
7 рəсем. З.Мухаметдинованың  “Субханəкə” (а), Ф.Гирфановның“Изге Биляр 

шəһəре”(б) шəмаилы (Алсу Шамсутова фото архивыннан алынды) 



TÜRK DÜNYASI DİL, KÜLTÜR VE EDEBİYAT İNCELEMELERİ | 201 

 

 
8 рəсем. Совет чорында да шəмаиллəр ясаудан курыкмаган Бакый Урманчы һəм 

Габдулхак хəзрəт шамаиллəре. (Алсу Шамсутова фото архивыннан алынды) 

 

 

 
9 рəсем. Нəҗип Нəккаш  һəм Ришат Саляхетдинов шəмаиллəре. 

(Алсу Шамсутова фото архивыннан алынды) 
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10 рəсем. “Мөхəммəд пəйгамбəрнең сыйфатларын тасвирлаган хилйа-

шəмаиллəр”. ХХ гасыр башында Казанда басылган татар басма шəмаиллəре. 

(Алсу Шамсутова фото архивыннан алынды) 
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11 рəсем. ХХ гасыр башында басылган басма шəмаиллəрдəге мөселман 

архитектура үрнəклəре. 

Алсу Шамсутова фото архивыннан алынды 
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12  рəсем. Татар басма шамаиллəрендə Османлы мəчетлəре  үрнəклəре. 

Алсу Шамсутова фото архивыннан алынды 
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TUFAN MİNNULLİN’İN 

“ELDİRMİŞ’TEN ELMENDER” ESERİ (85. Yıldönümü) 
 

Aigul KABİROVA 
 

Tufan Minnullin (Kazan Tatar Türkçesi: Туфан Габдулла улы Миңнуллин; 25 

Ağustos 1935 - 2 Mayıs 2012) – seçkin Kazan Tatar oyun yazarı, nesir yazarı, oyuncu, 

gazeteci, siyasetçi (Fotoğraf 1). Ayrıca, Tataristan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 

Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı (1984-1989), SSCB (Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliği) Halk Vekili (1989-1991), SSCB Yüksek Konseyi üyesi 

olmuştur. Ona, Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin “Musa Celil Devlet Ödülü” (1974), 

Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’nin “Konstantin Stanislavski Devlet 

Ödülü” (1979), Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin “Gabdulla Tukay Devlet Ödülü” 

(1979), Tataristan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Rusya Sovyet Federatif 

Sosyalist Cumhuriyeti ve Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti’nin “Emektar Sanat Adamı” 

(1978, 1984 ve 1995) unvanı, “Tataristan Özerk Cumhuriyeti Halk Şairi” (2005) onursal 

unvanı, Tataristan Özerk Cumhuriyeti Kazan şehrinden “Şeref Vatandaşı” (2010) 

unvanı verilmiştir. 

 

Tufan Minnullin, 25 Ağustos 1935 tarihinde şimdiki Tataristan Özerk 

Cumhuriyeti’nin Kama Tamağı Bölgesinde bulunan Ulu Merethoca köyünde 

doğmuştur. (Fotoğraf 2a ve 2b). 

 

Tufan M., edebiyatı babası sayesinde sevmeye başlamıştır. O, başta yedi yıllık, 

daha sonra on yıllık okulu bitirmiştir. Okul yıllarında sosyal aktivitelere isteyerek 

katılmış, amatör şiirlerini sunmuştur. Daha sonra Kazan Devlet Üniversitesi’ne kayıt 

yaptırmıştır. Ancak II. Dünya Savaşı’nda yaşanan zor yıllardan dolayı eğitimini yarım 

bırakmış ve aile geçimine katkıda bulunmuştur. Bu zor yılların ardından eğitimine geri 

dönmüştür. O, 1956-1961 yılları arasında Moskova’daki Şepkin Tiyatro Okulu’nda 

eğitim görmüştür. Bu dönemde pek çok yazmış ve yazdıklarını toplamıştır. Örneğin, 

daha sonra kitap olarak yayınlanacak “Azat” adlı masal oyunu bu dönemde yazılmıştır. 

Tufan M. 1961 yılında Kazan’a dönmüştür. Günümüzdeki Tataristan Özerk 

Cumhuriyeti’nin Minzele Drama Tiyatrosu’nda, ardından da Galiesker Kamal Kazan 

Tatar Devlet Akademi Tiyatrosu’nda oyuncu olarak çalışmıştır. O, 1964-1967 yılları 

arasında Kazan Televizionu’nda redaktör olarak, “Çayan” dergisinde edebiyat çalışanı 

olarak görev yapmıştır. Bu yıllarda komik hikayeler ve kısa sahne eserleri yazmıştır.  

 

Tufan Minnullin, 1968 yılından 1980’li yıllarına kadar (siyasete girmeden önce) 

sadece alanı üzerine çalışmıştır. Yazar, 1968 yılında “Milevşe’nin Doğum Günü” 

(Kazan Tatar Türkçesi (KTT): “Милəүшəнең туган көне”) ve “Temel Taşları” (KTT: 

“Нигез ташлары”) iki eserinin sahnelenmesiyle ün kazanmıştır.  

 

 
* Karadeniz Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE. 
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Tufan M., 1975-1977 yılları arasında Moskova’da Yüksek Edebiyat Kursuna 

gitmiştir. Bu yıllarda “Gideceğin Yol Uzak mı?” / KTT: “Китəр юлың еракмы?” 

(1975), “Dostlar Toplandığı Yerde” / KTT:  “Дуслар җыелган җирдə” (1976), 

“Eldirmiş’ten Elmender” / KTT: “Əлдермештəн Əлмəндəр” (1976) ve “Ay Olmazsa 

Yıldız Var” / KTT: “Ай булмаса, йолдыз бар” (1977) eserleri sahnelenmiştir. Ayrıca, 

1970-1983 yılları arasında Galiesker Kamal Kazan Tatar Devlet Akademi Tiyatrosu 

sahnesinde dokuz eserinin prömiyeri gerçekleşmiştir.  

 

Tufan Minnullin’in hem oyun hem de nesir türünde olmak üzere pek çok eseri 

var. Ancak, Kazan Tatar Türkleri toplumunda Tufan Minnullin “Eldirmiş’ten 

Elmender”i ile ilişkilendirilir. “Eldirmiş’ten Elmender”, Eldirmiş köyünün yaşlısı 

Elmender’i anlatan hüzünlü komedidir. Eldirmiş köyünde Elmender adlı 91 yaşındaki 

bir adam varmış. Eldirmiş köyü kurulduğundan beri 90 yaşını geçen kimse olmamış. 

Ancak Elmender herkesi geçmiştir. Azrail, bunu fark edince Ecel’i köye göndermiş. 

Görevi de Elmender’i öbür dünyaya götürmekmiş. Elmender ise şarkı söyleyerek hasta 

oğlu ve gelini ile yaşar, yazlık evlerinin inşasını yapar, hatta bir kez daha evlenmeyi 

düşünürmüş. Ecel ile Elmender arasında bir tartışma başlamış. Köyün yaşlısı sürekli 

bahane bulup götürülmesini ertelemiş. Elmender’in yaptığı yaramazlıklar ile hayata 

tutunuşu Ecel’in hoşuna gitmiş. Fakat görevini yerine getirmesi gerekiyormuş. 

Elmender de sonunda çevresiyle şarkılar söyleyerek eğlenirken sessizce gider. 

 

“Yazarın adını söyleyince onun şifresi olacak eserinin olması gerekir. Tufan 

Minnullin deyince her Tatar hemen Eldirmiş’ten Elmender’i söyler. Elmender her 

Tatarın gönlündedir, her Tatar onu hem gülümseyerek hem de göz yaşlarıyla seyreder. 

Bu eserin sırrı nedir? Yazar, eserinde Tatarların gelenek yapısını, örf-adetini 

göstermiştir. Tatar, baş ucunda Azrail dursa dahi pes etmez, kırılmaz, yıkılmaz, tam 

tersine zorluklara gülümseyip, şarkı söyleyip yaşar.” (Tataristan Yeni Asır televizyon 

kanalı “Kültür Dünyası” programının “Yaşasın Tiyatro; Tufan Minnullin” adlı 

yayınının kaydı: 2012, 13.57-15.52 dakikaları arasındaki Kazan Tatar yazarı Marsel 

Gali’nin konuşması). 

 

Tufan Minnullin 2 Mayıs 2012 tarihinde Kazan Hastanesinde hayattan 

ayrılmıştır. Cenaze töreni 3 Mayıs’ta Galiesker Kamal Kazan Tatar Devlet Akademi 

Tiyatrosu’nda gerçekleşmiştir. Yazar, Kazan’daki Yeni Yerleşme Mezarlığı’na (Kazan 

Tatar Türkçesi: Яңа бистə зираты) defnedilmiştir. 

 

Tufan Minnullin’in nasıl biri olduğu ve eserlerinde daha çok nasıl bir konu 

işlediği aşağıdaki konuşmasından tahmin edinebilir. 

 

“‘Senin hakkında belgesel çekeceğiz. Kendin hakkında kendin konuş. Başka 

yerlerde senin hakkında başkaları da konuşur’ dediler. Sözüme nereden başlayayım 

acaba... Elbette, doğduğum köyden. Köyüm benim için sadece orada doğduğum için 

değerli değil. O, benim ruhumun, yaratıcılığımın çesmesi de. Nerelere gidip neler 

yapmış olsam da ruhum her zaman köyde oldu. Adları meşhur büyük büyük şehirlerin 

https://tatarica.org/index.php?cID=11811
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sokaklarında yürüdüğümde, kendimi yanlız hissettiğimde, moralim bozuksa köyümü 

hatırlıyorum da daha iyi oluyorum. Köy hakkında sıkça ve çok konuştuğumu pek çok 

sevmeyen de var. ‘Numara yapıyorsun’ diyorlar. Yapacak bir şey yok. İnanmayan 

inanmasın. Ama beni köyümden ayırsalar çok mutsuz olurum. Köyümün her kişisi 

yakın bana. Benim hakkımda yapılan belgesel filmi de köylülerimin çekmelerini 

istedim. Benim filmlere çekilmişliğim var, televizyonda da gösteriyorlar. Ama hayatın 

acısını tatmış olan Zarif abinin çekildiği yok. Onu çeksinler. O da Merethoca yiğiti 

ki...”. (“Kadr” stüdyosunun “Tufan Minnullin” belgeseli: 1995, 00.44-03.05 dakikaları 

arasındaki Tufan Minnullin’nin konuşması). 
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Fotoğraf 1. Tufan Minnullin (Kazan Tatar Türkçesi: Туфан Габдулла улы 

Миңнуллин). “Her canlının kendine özgü bir sesi var. Her kuşun kendi şarkısı var. 

Kişinin de öyledir. Kendi şarkısını bulamayan kişinin hayatı da düzensiz oluyordur. Bu 

şarkıyı ise kişi hayatı boyunca arıyor. Birleri onu başka topraklarda bulmaya çalışıyor, 

ben ise yaşadığım topraktan arıyorum; kendim üzerinde yuvarlanıp büyüdüğüm çimden, 

içtiğim sudan, köyümün üzerinde yüzen bulutlardan, ekin tarlasından...”. 

 

 

 
Fotoğraf 2a. Rusya Federasyonu haritası üzerinde  

Tataristan Özerk Cumhuriyeti (kırmızı alan). 
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Fotoğraf 2b. Tataristan Özerk Cumhuriyeti haritası üzerinde Kama Tamağı Bölgesi 

(Kazan Tatar Türkçesi: Кама Тамагы районы) (ok işaretiyle gösterilmiştir). 
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Fotoğraf 3.  Şevket Biktimerov (Elmender) / Kazan Tatar Türkçesi: 

 Шəүкəт Биктимеров (Əлмəндəр) 

 

 
Fotoğraf 4. Şevket Biktimerov (Elmender) ve Ravil Şerefiyev (Ecel)  

Kazan Tatar Türkçesi: Шəүкəт Биктимеров (Əлмəндəр) һəм Равил Шəрəфиев 

(Əҗəл). 
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KONYA CİHANBEYLİ İLÇESİ BÖĞRÜDELİK 

KÖYÜNDEKİ SİBİRYA TATARLARI 

 

Rahmetullah KURTARAN 
 

Bizler Konya ilinin Cihanbeyli ilçesine bağlı Böğrüdelik köyünde yerleşmiş 

Tatarlarız. Bize daha önceleri Özbek Tatarı diyorlardı ancak Özbek Tatarı diye bir 

kavram yok, biz aslen Sibirya Tatarı’yız. Yani Sibirya’dan Türkiye’ye gelen 

Tatarlarız. Böğrüdelik köyüne gelen Tatarların tarihi kısaca şöyledir: 

1391 yılında Altın Ordu hükümdarı Toktamış Han’ın Emir Timur ile 

savaşının ardından Altın Ordu hanı Toktamış Han mağlup olmuş, Altın Ordu devleti 

hanlıklara bölünmüştür. Altın Ordu devletinin yıkılması sonucunda kurulan 

hanlıklar arasında Sibirya Hanlığı da vardır. Altın Ordu’nun dağılmasından sonra 

hanlıklara bölünen Tatarların kendi aralarında savaşmaları ve kendi devleti içinde 

olan iktidar kavgasını fırsat bilen Rus çarı 1550 yıllarında Kazan Hanlığı ile yaptığı 

savaşı kazanarak Kazan Hanlığını sonlandırdı. Kazan hanı Hanbike (Han hatun) 

Süyümbike tahtta idi. Kazan Han’ın hatunu Süyümbike’nin kızı Süzge Sultan, 

Küçüm Han’ın üçüncü eşiydi. Kazan Hanlığının yıkılması ile Rus çarının Sibir 

Hanlığına saldıracağı apaçık belli olmuştu. Küçüm Han ordusunu güçlendirmek için 

Buhara Hanı Abdullah’tan askerleri ve halkına dini eğitim için hocalar talep 

etmiştir. Buhara hanı Abdullah, Şirbeti Şeydin Ali Hoca ve Şeybani isimlerin 

önderliğinde hocalar göndermiştir.  

Sibirya’da ecdadımıza Buharistler yani Buharalılar denmiştir. Göç, 

Sibirya’da ve İdil-Ural bölgesinde yaşayan Tatarlara İstanbul’da bulunan 

Abdürraşit İbrahim yazdığı mektupla başlamıştır. Mektupta “Osmanlı’ya 

Kazan’dan, Kırım’dan, Çeçenistan’dan iltica edenler var, vakit geç olmadan siz de 

İslam beldesine iltica edin. Nedenine gelince yakın zamanda rejim değişikliği 

olduğunda belirli haklarınızı yeni gelecek hükümet tanımayacak ve böylelikle zor 

durumda kalacaksınız” yazıyormuş.  

Mektubun gelmesi ile Abdürreşit İbrahim ile yakın temasta olan Yuvanbaş 

Muhammet ve yakın arkadaşları bir an önce izin belgesini alarak Omsk’ın Tara 

ilçesi Yanavıl, Avbatkan veya Yılanlı köyünden, Çarnalı, Komuslı, Ülemgöl, 

Karagöl, Duskazan köylerinde bulunan gönüllü aileleri toplamıştır. Yanavıl’dan 

kasım ayının başlarında bir gün önceden toplanarak hazırlatıkları eşyaları at 

kızaklarına yerleştirmiş at kızaklarında zorlu kış şartları altında vedalaşma 

başlamıştır. Köyde kalanlar ile vedalaşma faslı başladığında herkesin gözlerinde 

ayrılık gözyaşları akıyor. Bir daha görüşememek üzere ayrılmak o kadar acı idi ki 

 
 Cihanbeyli Böğrüdelik Köyü, Konya, TÜRKİYE. 
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besledikleri köpeklerinin ineklerinin bile göz yaşı akıttığı söyleniyor. Sözler bu 

ayrılığın zorluğunu anlatmaya yetmiyor idi.  

Kafile hareket ettiğinde ineklerin ve koyunların meleşmeleri ve köpeklerin 

hüzünlü bir şekilde kafilenin arkasından koşturmaları, gözyaşları eşliğinde 

bakışmalar, yüreklerindeki ayrılığın ne tenli zor olduğunu anlatmaya yetiyordu. 

Omsk’a vardıklarında gidecek olanların her türlü konaklama yeme içme 

masraflarını ve Omsk’tan Odese’ya kadar olan tren ücretini Mete Bay üstlenmişti. 

1907 kasım ayının onunda Omsk’tan tren ile hicret başlamıştır. Bu hicreti Yuvanbaş 

Muhammet şu Tatarca şiir ile anlatmıştır:  

Noyabır çistası onunda  

günbız yitti  

içer tuz tamıbız namazdiğer  

vakti bütti  

Türkçesi: Kasım ayının onunda günümüz bitti. İçecek yiyecek rızkımız 

ikindi vakti bitti.”  

İkindi vakti yola çıkan ecdadımızın yolculuğunun, 1907 yılının teknik 

imkanları ve trenin saatte 25 km. hız ile ilerlediği göz önüne alındığında, ne kadar 

vahim olduğu tahmin edilebilir. Tren on iki vagondan müteşekkil idi. Son vagon 

mescit olarak tayin edilmiş ve ortadaki vagon kadınlara mescit, toplanma yeri, 

okuma yeri ve çocuklara hikaye anlatma yeri olarak belirlenmiştir.  

Soğuk kış şartlarında bazı hastalıklar nüksetmiş, ardından çok sayıda 

cenaze olmuştu. Rusya’da şehirlerin uzaklığı düşünüldüğünde cenazeler iki üç gün 

beklemek zorunda kalıyordu. Atalarımız yolun ve soğuğun verdiği yorgunluk 

karşısında cenazelerini Ruslara ücret karşılığında defnettirdiler. Cenaze namazlarını 

ise trende ölenlerin gıyabında kıldılar. Trenin rotası Omsk - Ufa - Moskova - Odesa 

olarak anlatılmıştır. Bir aydan uzun süre tren ile seyahat eden Tatarlar nihayet 

Odesa’ya geldiklerinde önceden belirlenen hac kafilelerinin uğrak yerleri olan 

hanlara yerleştirildiler. Konakladıkları handa 15 gün İstanbul’dan gelecek treni 

beklediler. Bir müddet sonra Arapyan isimli iki gemi ile İstanbul’a “vira bismillah!” 

diyen ecdadımın soğuk dalgaların şiddeti karşısında Tatarca şu mısralar “name” 

olarak dillerinden dökülmüştür:  

Ultırtım giminin ay türüne  

Karatımlay suvnın tibine  

Suv tüplerine hiç ara yok  

Allam yaz kan işke çare yok  

Kara suv kaynap ay kuyılmaz  

Manlaylarga yazkan yuyılmaz  

Manlaylarga yazkan yuyılsa da  

Takdirlere yazan yuyılmaz.  

Türkçesi: “Oturdum geminin yukarısına. Baktım suyun dibine. Su dibinde 

hiç ara yok. Allah’ın yazdığı işe çare yok. Bak su kaynayıp koyulur mu? Alınlara 

yazılan yıkanır mı? Alınlara yazılan yıkansa da, takdirlere yazılan yıkanmaz.”  
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“Alın yazımız bu!” diyerek göz yaşlarının ağlamaktan kuruduğu, yüreklerin 

dillerin sustuğu vakit, Allah’a tevekkül ederek şehitleri için dua ediyorlar. Uzun 

deniz yolculuğunda, kefenleri tükendiği için bez parçalarını biribirine ekleyip kefen 

yapıyorlar ve cenazelerini bunlarla kefenleyip ağırlık bağlayarak cenazelerini 

Karadeniz’e bırakıyorlardı. Cenaze olduğu vakit kadınlar ve çocukların güverteye 

çıkmaları tasvip edilmiyordu.  

50 gün süren meşakkatli yolculuk 1/1/1908 tarihinde geminin Anadolu 

Kavağı’na demir atması ile son bulmuş idi. Ama Karadeniz’e bırakılan cenazeler, 

geminin verdiği dalga ile mi bilinmez, gemiyi takip edip gelmiş ve İstanbul 

sularında sulara gömülmüşler idi. Bunu gören herkes “Dilekleri İslam beldesinde 

toprağa gömülmek idi, dilekleri kabul oldu. Allah şehadetlerini kabul etti” diye 

yorumda bulundular. Bir hafta, on gün Anadolu Kavağı’nda misafir olduktan sonra 

ocak ayının ortalarında Anadolu Kavağı’ndan gemi ile İzmit’e gönderilen Tatarlar, 

İzmit’te tren istasyonuna yakın yerde çadırlar kurulmak sureti ile bir hafta on gün 

kış şartlarında çadırlarda trenin gelmesini beklediler. Bu bekleme esnasında 

muhacir Tatarlara, “üç şehirdeki hanlara taksim olacaksınız” denildi. Herkes yakın 

akrabaları ile liste oluşturarak üç kısıma ayrıldılar.  

Bir hafta, on gün sonra gelen Konya treni muhacir Tatarların birinci kısmını 

Akşehir’e, ikinci kısmını Ilgın’a, üçüncü kısmını da Konya’daki hanlara 

yerleştirdiler. Konya’ya yerleşen Tatarlara 1865 yılında Kırım’dan ve Nogay 

utlasından gelen Tatarlar bizim “süyektaşımız” (kan bağımız) diye yardımcı oldular, 

iş verdiler, ikili ilişkilerde Konya halkıyla konuşmalarında tercümanlık yaptılar.  

İki yıl Akşehir’de bulunan muhacir Tatarları, Konya ili Akşehir ilçesi 

Meşrudiye köyüne yerleştirdiler. Konya ve Ilgın’da olanları 1910’da kurulan 

Reşadiye köyüne yerleştirdiler. Adının Reşadiye olmasının sebebi, köyümüz iskan 

olduğunda payitahtta Sultan Reşat olduğu içindir, bu sebeple bu ismi vermişler. 

Osmanlı İmparatorluğunun zorlu yıllarında Osmanlı’ya hicret eden Tatar 

muhacirler beş sene askerlikten muafsınız diye belge verilmiştir. Bir müddet sonra 

Osmanlı’ya başkaldıran Bulgaristan ile harp başlamış ve ecdadımız muaf oldukları 

halde harplere iştirak edip 32 şehid vermiştir. Köyümüzün bir o kadar da gazisi 

vardır.  

Kış şartlarında yolculuk yapan Tatar muhacirlere, bir süre sonra veba 

hastalık bulaşması sonucu günde üç dört cenaze defnetmişler. Köyümüzde ölüm 

vakaları çoğalmış günde 3-4 cenaze defnetmişler. Yorgun bitkin düşen Sibirya Tatar 

muhacirleri çok zayiat vermişler. Meşrudiye köyünde bulunan akrabalarını, 

Reşadiye, şimdiki ismi ile Böğrüdelik köyümüze çağırıp hep beraber yaşama 

tutunmaya çalışmışlar. Cumhuriyet kurultuktan sonra köyün ismi, böğründen 

(yamacından) çıkan suya istinaden “Böğrüdelik” olarak değiştirilmiştir.  
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Böğrüdelik Destanı:  

Göçtü bir halk Sibirya’dan 1900 başlarında  

Kalan kardeş dost hayali akıp gitti yaşlarında  

Trendi bindikleri çoğu hayvan vagonları  

Ağır ağır yol aldılar, belki bir güz aylarında  

Daldılar pencereden, Sibirya’nın ovalarına  

Düşlediler kalan yurdun ak bulutlu havalarını  

Bıçak açmaz ağızları, söz etmedi ağaların  

Bir an durdu dimağları anaların, babaların  

Sibirya’nın ovaları gitmek ile bitmezdi  

Menzile varmak için bunca cefa yetmezdi  

Hür olmaktı sonu bunun, kimler sabır etmezdi  

Sabır kula gerekmezse elbet Hüda vermezdi.  

Erol şimşek 

 

Köyümüzdeki yaşayan inanç ve adetler:  

1) Hatmi hacegan hocaların hatimi (Şahı nakşıbendi hazretleri)  

2) Peyşembi: Ölen kişinin bir yakının onu rüyasında görmesi ile “onun ve 

geçmişlerinin ruhuna” okutulan aşr-ı şerife verilen ad.  

3) Zengi Ata: İnek buzağıladığı vakit “Zengi Baba’nın ruhuna” diye ağız sütünden 

yapılan yemekle konu komşu çağırılarak aşr-ı şerif okunur, Zengi Baba ve ecdat yad 

edilir. 

4) Karasaç Ana: Bu da Türkistan adetlerimizdendir. Ahmet Yesevi hazretlerinin 

annesinin ruhuna, hamile kadınların sadaka vermesidir.  

Bu adetler Türkistan adetleri olup hâlâ köyümüzde anılarda daha nice 

adetlerimiz yaşamaktadır.  
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4. Bölüm: 

Türkiye Dil, Kültür ve Edebiyat 

İncelemeleri 
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ŞAİR, YAZAR, ESER, ASIR, DEVİR ve NESİL 

SÖZLÜKLERİ HAZIRLAMA İŞİ… 

 
Prof. Dr. M. Mehdi ERGÜZEL 

 

Zordur ve uzun zaman gerektirir. Genel sözlüklerden özel sözlüklere, şair ve yazar 

sözlüklerine yahut eser sözlüklerine gidilmedikçe; nesil, devir ve asır sözlükleri ve 

nihayet o dilin bütün eserlerinin taranıp ortaya konduğu, bütün ağız, şive ve lehçelerinin 

söz varlığının tespit edildiği örnekli, kemale ermiş, tamamlanmış ciltler tutan, yeni 

ilavelerle daima zenginleşen yüz binlerce kelimelik hatta zamanla birkaç milyon 

kelimeyi aşabilecek büyük millî sözlüğün ortaya konması mümkün değildir ve daima 

ufuktaki bir hedef olarak özlenir. 

Sözlükler, ait oldukları dillerin söz hazineleridir. Bir dilin serveti ve gücü değişik 

açılardan hazırlanmış sözlükler ile ortaya konulur. Dil incelemeleri tarihinde ilk 

çalışmalar sözlük alanında olmuştur. Bin yıl önce yazılan Kâşgarlı’nın Divânu Lugâti’t-

Türk’ü Türkçe’nin bilinen ilk sözlüğüdür. 

Geçen asırlar içinde dünya dillerinde farklı sözlük çalışmalarının yapıldığı 

bilinmektedir. Seviye sözlüklerinden lehçe ve şive sözlüklerine, terim sözlüklerinden 

devir sözlüklerine çeşitlenebilen bu alanın önemli bir sözlük türünün de şair ve yazar 

sözlükleri olduğu söylenmelidir. Sözlükler, her millî dilin söz servetinin bir araya 

getirildiği kelimeler mahşeridir yahut kelimeler âleminin edebî ve fikrî şenlik 

meydanıdır. Orada milletlerin asırlardan asırlara yansıyan, anlatabilme zevkinin 

renklerini temsil eden “sessiz gibi duran” mânâ renkleri bekler. Bu sessizlik, sözde ve 

yazıda canlanır, hayatiyet kazanır. Bir dil için her devirde hazırlanmış çeşitli sözlüklerin 

bir araya getirilmiş en mütekâmil söz varlığı örneklerine ulaşılmak istenir ama bu iş 

çetindir, yıllara yayılacak mütehassıs ve hasbî emekleri gerektirir. 

Bin yıllık sözlük tecrübesi olan Türkçe, yakın gelecekte belki de “bir milyon 

kelime ve kavramdan oluşacak” maziden gelen yarınki tekâmül etmiş zenginliği ile hem 

sahip ve mensuplarına hem de evrensel bilim ve kültür âlemine olduğundan daha çok 

açılmaya hazır hâle gelecektir. 

Biz, son yarım asırdır gitgide artan çalışmalarla muhtelif alanlarda hazırlanmış 

genel ve özel mahiyetteki Türkçe sözlüklerin eksiklerini tamamlaya tamamlaya ümit 

edilen hedeflere yaklaşacağını düşünüyoruz. 

Bu eksiklerden biri ve çok önemlisi de bize göre “şair ve yazar sözlükleri”dir. Bir 

dili asırlar içinde gerçek sahibi olan millet inşa etmekle beraber, milletin sanatkâr, 

mütefekkir evlatları olarak bilinen âlim ve âriflerinin, bilim-fikir-sanat adamlarının 

eserlerinde “kendine mahsus özel söyleyişler olduğu gerçeği” herkesçe malumdur. 

Millet fertlerinin hepsince bilinen ve anlaşılan kelimeler, onların üslûbu içinde şairin 

dediği gibi “açmış yeni bir söz” kabilinden güzelliklerle “özel bir dil”e dönüşür. Edebî 

eserlerde “deryaya akarken coşan ve sonra sözlüklerde susan” bu kelimelerin, 

kavramların ve yeni ifade tarzlarının örneklerle “madde başı” veya “madde içinde nüans 

 
 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, TÜRKİYE. 
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oluşturduğunun ortaya konulması” gerekir. Bunun için de sabırla, iğneyle kuyu 

kazarcasına, proje ve tezlere konu yaparak muhteşem Türkçenin günümüzden düne 

doğru, nesillik, asırlık ve bin yıllık “şairler, yazarlar ve eserler sözlükleri yapılabilir, 

sonra da bu çalışmalar binlerce sayfa hâlinde e-kitaplarla dahi yayılabilir. Türk dilinin 

gücü, ihtişamı ve zenginlikleri; tarih boyunca ortaya koyduğu edebî eserlerin 

incelenmeleriyle ve yorumlarıyla yeni nesillere ve kültür erbabına anlatılmalıdır. 

Dilimizin yazılı belgelerle takip edilebildiği 1300 yılın dil yadigârları, son bir asır 

boyunca yapılan çalışmalarla metin, ses, şekil ve imla özellikleri ile dizinler bakımından 

büyük ölçüde değerlendirilmiştir. Bu eserlerin sözlük yapmaya hazır dizinleri 

Türkologların eli altındadır. Bundan sonraki çalışmaların; söz varlığı, ayrıntılı sözlük, 

kelime grupları, cümle ve metin bilgisi üzerinde gelişmesi beklenmelidir. Türkiye 

dışındaki millî dillerin temel edebî eserlerine dair, büyük şair ve yazarlarının hususî 

sözlükleri ve hatta eser sözlükleri yapıldığı erbabınca malumdur. Shakespeare Sözlüğü, 

Goethe Sözlüğü, Ulysses Sözlüğü şimdilik aklımıza gelenlerdir. Yaşayan Türk Şiveleri 

arasında bu çalışmalara girenlerin Kazak ve Özbek Türkleri içinde yetişmiş dilciler 

olduğunu, Abay Tilinin Sözdügü ile Ali Şir Nevai Sözlüğü’nü görerek hem memnun olup 

imrenmiş hem de Türkiye Türkçesi adına hayıflanmıştık. Bu iki çalışmayı lisans 

öğrencilerimize Kiril’den Latin alfabesine aktarma çalışmaları yaptırmış, mahiyetlerini 

anlamak, istifade etmek istemiştik. Rahmetli Doğan Aksan’ın kitabında Yaşar Kemal 

Sözlüğü olarak geçen bilginin karşılığı 80 sayfalık bir ön çalışmadan ibaretti. B. 

Ayvazoğlu’nun Yahya Kemal için hazırladığı da faydalı fakat ansiklopedik bir seçme 

kelimeler-kavramlar çalışmasıydı. Rahmetli arkadaşlarımızdan Nurettin Albayrak’ın 

büyük emeklerle hazırladığı, hacimli Yunus Emre Sözlüğü’nü heyecanla karşılamamıza 

rağmen bu çalışma da Hayati Develi’nin değerlendirme yazısında ifade ettiği zaaflarla 

maluldü. 

Hasılı, bin yıla yaklaşan Türkiye Türkçesinin en az bin yazar ve şairinden bir 

tanesinin bile bütün kelime ve kavramlarının manalandırılıp örneklendirildiği bir 

tanecik çalışma bile olmadığını bilmek, bizim için önemli bir eksikliktir. Bu kadar Türk 

Dili ve Edebiyatı Bölümü içinde lisans üstü seviyede yapılmakta olan tezlerden bazıları 

önümüzdeki 10-20 yıl içinde bu istikamete yönelirse 2023’e yetişemese bile 

Dandanakan Zaferinin 1000. yılı 2040’a doğru bu alanda çok verimli ve hayırlı eserlerin 

ortaya çıkacağını düşünmekteyim. Biz, son 10-15 yıl içinde bazı temel eserlerimizin 

dizinlerini, kelime gruplarını ve küçük çapta sözlük ön çalışmalarını yaptırdık. 

Danışmanlığımızda yürütülen Ahmet Haşim Sözlüğü yüksek lisans, İsmail Gaspıralı 

Sözlüğü, Nihal Atsız Sözlüğü ve Yahya Kemal Sözlüğü doktora tezleri olarak 

tamamlanmıştır. İlki 11 bin, diğerleri 16-18 bin kelime civarındadır. Arif Nihat’ın 

nesirleriyle ilgili çalışma bitmiş, A. Şinasi Hisar’la ilgili çalışma da sözlük öncesi dizin 

seviyesinde değerlendirilmiştir. Özdemir Asaf ve Remzi Oğuz Arık’ın eserleri de dizin, 

kelime grupları ve sözlük halinde yüksek lisans tezi olarak tamamlanmıştır. Fuzulî, 

Baki, Nef’î, Nedim, Zatî, Şeyh Galib, Yunus Emre, Karacaoğlan, Âşık Veysel ve Pir 

Sultan’ın eserlerinin dizinleri ile Safahat’ın ve Rübab-ı Şikeste’nin dizinleri sözlük 

yapılmaya hazırdır. Ve nihayet Tanpınar’ın bütün eserleri tarandıktan sonra oluşturulan 

toplam dizindeki 24 bin kelimelik söz varlığı, özel sözlüğü için çalışkan, ufuklu doktora 

tezi idealistlerini beklemektedir. 
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Bu takdim bilgilerinden sonra neden bin yıl öncesine hicret etmeye çalıştığımız 

sual olunursa önce “köklere girmeden dallara aşinalık kazanılamayacağını” 

düşündüğümüz içindir. Sonra da Kutadgu Bilig’in 3000 kelimeye yakın söz servetinin 

yansıra belki onun iki üç misli kadar zengin kelime grubu ve kavram ihtiva ettiğini, 

ayrıca kelimeler dünyasının sıklık sayılarından hareketle kısmen de olsa, bu büyük Türk 

klasiğinin ifade kudretini anlamak ve göstermek içindir. Üzerinde çok çalışılmasına, 

yüzlerce makale, bildiri, kitap ortaya konulmasına rağmen, eser üzerinde şimdilik 7’si 

doktora çalışması olmak üzere 56 lisans üstü tez yapıldığını tespit ettik. Değerli 

Hocamız Ahmet Bican Ercilasun’un Doçentlik takdim tezi olduğunu bildiğimiz 

Kutadgu Bilig’de Fiiller’i incelediği müstesna çalışması unutulamaz. Burada 

bahsettiğimiz tezlerden sadece biri isim tamlamaları üzerine Gaziantep’te yapılmıştır 

(Köroğlu, 2011). Toplam 1533 isim tamlamasının tasnif ve dökümü sunulmuştur. Bir 

de Yıldız Teknik Üniversitesi’nde söz varlığı ve Uygur Türkçesi destekli “açıklamalı 

sözlük” yapılmıştır ki ayrıntılara girilemediği için faydalı ancak yüksek lisans 

seviyesinin sınırlarında kalan, iddialı bir sözlükten ziyade bir ön çalışma mahiyetinde 

görülmektedir.  

Kutadgu Bilig, dil ve edebiyat çalışmasından ziyade, sosyolog, tarihçi ve 

ilahiyatçıların ilgi alanına girmiş, eser üzerinde onlarca ilmî, fikrî mesai sarf edilmiştir. 

Bunlardan ikisi de şahsımıza ait, kültürel mahiyette 15-20’şer sahifelik yazılardır. Fakat 

Kutadgu Bilig, dil çalışmaları için muazzam ve bakir özelliklerde, Türk kültürü ve 

dünya görüşünün doruklarında bekleyen muhteşem bir eserdir. Kemal Eraslan - Nuri 

Yüce - Osman Sertkaya hocalarımızın mesaileriyle 1979’da neredeyse 40 yıl önce 

tamamlanan Kutadgu Bilig III İndeks’i üzerine örnekli bir Kutadgu Bilig Sözlüğü inşa 

edememişizdir. Bu kadar lisans üstü öğrenim gören genç içinde bu işi omuzlayacaklar 

bulunduğunu, diğer eser ve yazarlara açılacak nice gayretli idealistler olduğunu da 

düşünmekteyiz. Belki yakında konuyla ilgili “Bölümler arası binden on binlik sayılara 

kadar uzanan bir ‘Tez - makale - bildiri bankası’ oluşturulur da çalışılan konular, 

çalışılacaklar seçildikçe azalır, yenileri konulur, biz de son baharımızda internetten 

takip edip indirerek inceleriz diye heveslenmekteyiz. 

Biz bu yazımızla, şair ve yazarların “kendi dilleri içinde özel bir dil 

kullandıkları” yahut “millî dili kendilerine has bir özellikte kullandıkları” noktasından 

hareketle şair ve yazar sözlükleri hazırlanması meselesine dikkat çekmek istedik. 

Bin üç yüz yıldan fazla bir zamandan beri yazı dili olan Türkçenin “sıradağlar 

içinde zirveler” olan büyük şair ve yazarlarının söz varlıklarının bilinmesi kültür 

tarihimiz için bir ihtiyaçtır. 

Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig’inde kaç kelime kullanmıştır? Hangi manalara 

açılmıştır, kelime grupları ne tarzdadır, bilinmelidir. Ünlü divan şairi Fuzuli’nin ayrıntılı 

sözlüğünde kelimelere hakimiyeti örnekli olarak takip edilebilmelidir.  

Dilbilgisi çalışmalarının, ses ve şekil incelemelerinin yanı sıra, kelime serveti 

cümle ve ifade kalıpları yönünde de gelişmesi gerekir. Hem tarihî hem da yakın dönem 

eserlerini bu açılardan incelemeye ihtiyaç vardır. Bir taraftan her yüzyıla ait söz varlığı 

ortaya konulurken, diğer taraftan şair ve yazarların özel sözlükleri ve üslup özelliklerini 

yansıtıcı ifade kalıplarını değerlendirecek çalışmalara gidilmesi beklenmeli, bu yoldaki 

gayretler ilgi görmelidir. 
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S. Kantarcıoğlu, kelimelerin şiir dilindeki önemine, Eliot’tan çevirdiği şu ifadelerle 

dikkat çekiyor: 

 “Her kelime, şiirin diğer kelimelerine anlam kazandıracak şekilde yerini 

bulmuştur. Şiirde kelimeler ne hak ettiklerinden az ne de hak ettiklerinden çok yer işgal 

ederler. Yeni ve eski kelimeler hiçbir zorlama olmaksızın birbirleriyle anlam 

alışverişindedirler; günlük kelimeler kabalaşmadan, resmî kelimeler gösterişsiz ve 

eksiksiz bir şekilde anlamlarını bulur ve tam bir ahenk içinde ortak bir musikinin 

temposuna ayak uydururlar. Şiirde her kelime grubu ve her cümle hem bir başlangıç 

hem de bir sondur. Her şiir bir abide, zaman ve mekân içinde bir ölüş bir diriliştir.” 

(Eliot,T.S., 1983).  

 İskender Pala’nın da bu konuya getirdiği yorum düşüncemizi destekler 

mahiyetindedir: 

 “Şairlerdir ki, insanların zihinlerindeki bilindik kelimelere daha önce 

bilinmeyen anlamlar yükleyerek şiir söyler, dizeler dizerler. Böylece kelimelerin basit 

manaları altında fikirler, duygular ve hayallere kapı aralayan yeni anlamlar oluşur. 

Zaman içinde bu anlamlara yenileri ilave olunur ve aynı kelimeye başka şairler 

tarafından yeni duygu ve fikirler de yüklenir. Sonuçta, kelimelerin sözlükteki salt 

karşılıkları yanında çağrışımları, mecazları, metaforları ortaya çıkıp dil zenginleşir, 

anlam ve anlatım yepyeni imkânlar kazanır. İşte bu yüzden denilebilir ki medeniyetlerin 

dilini öncelikle şairler yapar.” (Pala, 2008) 

Şair ve yazar sözlükleri hazırlamanın bu bakımdan özel bir değeri vardır. Bu 

sözlüklerde önemli olan; ortak dilin kelimelerinin bir şairde ve yazarda hangi mana 

renklerine büründüğü ve hangi yeni üslup özelliklerini kazandığıdır. Genel sözlüklerden 

özel sözlüklere tarihî alanlardan terim sözlüklerine, seviyeye göre hazırlananlardan 

etimolojik sözlüklere, argo ve deyim sözlüklerinden sanatçı ve metin sözlüklerine kadar 

çok çeşitli tematik/konuya dayalı sözlükler hazırlana gelmiştir. Bunların her biri o 

toplumun ve hatta evrensel manada bütün kültür camialarının ilgi alanına girmiştir. 

 Yaşar Kemal Sözlüğü (Püsküllüoğlu, 2006) küçük bir deneme olarak 

hazırlanmış fakat Ulysses Sözlüğü’nün (Erkmen, 2003) tarzı daha çok dikkatimizi 

çekmiştir. Bu arada Şekspir Sözlüğü (Nutku, 2007) ile Evliya Çelebi Seyahatnamesini 

Okuma Sözlüğü (Dankoff, 2007), Goethe’nin Sözlüğü, Abay ve Nevai Sözlükleri ile de 

ilgilenmişizdir. Ancak çok zengin bir edebiyat geleneğimiz olmasına rağmen neden 

birer Yunus, Fuzulî, Yahya Kemal, Tanpınar sözlükleri hazırlayamadığımızı yüksek 

sesle dile getirmemişizdir.  

Halbuki son yıllarda Türk sözlükçülüğü hem alan sözlüklerinde hem de seviye 

sözlüklerinde ciddi adımlar atmakta, özellikle Türk Dil Kurumu, ağ ortamına sunduğu 

Türkçe Sözlük ve Anadolu Ağızları Sözlüğü ile 1932 sonrasının en verimli atılımını 

yapmış olmaktadır. Genel Türkçe Sözlük planında Şemsettin Sami’den günümüze kadar 

geçen bir asırlık zaman dilimi içinde Türk Dil Kurumu dışında şahısların hazırladığı 

(Doğan, Demiray, Püsküllüoğlu Ayverdi, Çağbayır, vd.) sözlükler, artık şair ve yazar 

sözlükleri hazırlama zamanının gelip geçmekte olduğunu düşündürmektedir. Biz “Şair 

ve Yazar Sözlükleri”nin ve onlara ait analitik dizinlerin büyük önem arz ettiğini 

düşünüyoruz. 
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 Aksan’a göre “Bir sanatçının, bir yazar, ozan ya da düşünürün yapıtlarında 

geçen ögeleri toplayan sözlükler hem dil incelemeleri hem de yazın/edebiyat çalışmaları 

açısından önemlidir; sanatçının kişiliğini, ilgi alanını önem verdiği kavramları yansıttığı 

kadar, dil içinde kendi kullandığı sözvarlığını belirlemesi dolayısıyla da yararlıdır. Bu 

tür yapıtların Batı’da yayımlanmış pek çok örneği vardır”. 

Bu tür sözlükleri yapmak zordur. Fakat bilgisayar programları, yolu kısaltacak 

imkânlar sunmaktadır. Tarayıcılardan geçirilecek eserlerin dizinlerini, sözlüklerini ve 

kelime gruplarını alfabetik sırayla, geçiş yerlerini de belirleyerek ortaya koymak 

mümkün olmaktadır. Üniversitelerimizin ilgili bölümlerinde, lisans ve yüksek lisans 

seviyesinde bu çalışmalara girilebileceği gibi ileri seviyede karşılaştırmalı çalışmalarla 

doktora tezi yaptırılması Türkçeye hizmetin yeni bir yolu olabilir.  

Bir şair ve yazar sözlüğünde neler olmalıdır? 

• O yazar ve şairin bütün eserleri taranmış olmalı ve kelimelerin dizini, metinde 

sayfa veya satırlarıyla belli edilmeli, istenilen kelime metinden bulunabilmelidir. 

• Kelimelerin yazar ve şaire has farklı anlamları belirtilmeli ve 

örneklendirilmelidir. 

• Kelimelerin kelime gruplarıyla oluşturduğu yeni ifade kalıpları gösterilmelidir: 

gönül aynası, gönül evi… gibi 

• İlgili şair veya yazarın sözlüğünde sözvarlığını temsil edecek deyimlere ve 

sembol kelimelere de dikkat edilmelidir. Ahmet Haşim’de “akşam”; Yahya Kemal’de 

“ufuk”, “rüya”, “tarih”; Ömer Seyfettin’de “kahraman”, “destan”; A. Nihat’ta “millet”, 

“vatan”; M. Akif’te “merhamet”, “hürriyet” vb. gibi kelime ve kavramların özel 

kullanımlarına yer verilmelidir. Mesela “A. Nihat Asya’nın Şiirlerinde ‘Ölüm’ 

Kavramının Kullanılması’’ (Ergüzel, 2007). 

 1968’de Almatı’da basılan, ünlü şair Abay ile ilgili çalışmada ünlü şairin Kazak 

Türkçesi içinde temsil ettiği değer, binlerce kelimenin eserlerde geçiş tarzları 

örneklendirilerek gösterilmiştir (Abay Tili Sözdigi, 1968). 

 Yine 1983’te Taşkent’te dört cilt halinde hazırlanan 2500 sayfaya yaklaşan Ali 

Şir Nevaî Eserleri Tilinin İzahlı Lügatı bu bakımdan mükemmel bir örnektir. Türk 

Dünyasının büyük şairi Nevaî’nin eserlerinde geçen bütün kelimeler, kelime gruplarıyla 

ve örneklerle ortaya konulmuştur. Bu eser Türkiye Türkçesine mutlaka aktarılmalı ve 

ağ ortamında araştırmacıların istifadesine sunulabilmelidir ki, bizde yapılacak 

çalışmalara örnek olsun. Nitekim bu eseri lisans seviyesinde öğrencilerimize kısmen de 

olsa hazırlattık. 

 Almanların ünlü şairi Goethe’nin sözlüğü de benzer bir yöntemle 1200 sayfa 

olarak Almanya’da aydınların dikkatine arz edilmiştir. 

Bizim yaptırdığımız bazı çalışmalar bunların yanında mütevazı kalmaktadır. Önce 

P. Safa’nın on iki romanını tarattık. 150 bin civarında kelime tekrarlarla sıklık 

sayılarıyla çıktı. Sonraki bir çalışmayla liste tekrarlardan arındırıldı. Çıkan 14000 

kelime yazarın söz varlığı idi ama kelime gruplarına ve özel sözlüğüne girilmesi bir ekip 

çalışması gerektirir. Benzer çalışmalarla R. Nuri’nin 10 romanından 12 bin kelimeye, 

R. Halid’in 8 eserinden 15 bin kelimeye, Tanpınar’ın sadece Makaleler’inden 10 bin 

kelimelik dizine ulaşılmış, Nefi Divanı üzerine yapılan bir dizinle 4 bin, Nedim Divanı 

dizininde 7200, Baki Divanı’nda 5200, Fuzulî Divanı’nda 5500, Şeyh Galib Divanı’nda 
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7600, Zati Divanı’nda 4300, Yunus Emre Divanı’nda 5100, Karacaoğlan’ın şiirlerinde 

4 bin, Türk Manilerinde 5500 kelime tespit edilmiş, dizinler ekleriyle ve kısa 

sözlükleriyle verilmiştir. 

 

Yahya Kemal Beyatlı’nın Söz Varlığı 

Bu bakış noktasına bağlı olarak ön hazırlığını yaptığımız Yahya Kemal Sözlüğü 

çalışmalarımızda ünlü şair ve yazarımızın şiir ve nesirlerinde geçen kelimelerin 

konularına göre dağılım sıklıklarını, kelime çeşitlerini tanıtmak istedik. 

Sonuç olarak gördük ki Yahya Kemal, toplam 16 bin kelimeyi aşan özel 

sözlüğünün neredeyse dörtte birini şahıs, yer ve eser isimlerine ayırmıştır. Bu neyi 

gösterir? Onun ne kadar çok kaynağa dayandığı ve bilgili olduğunu mu? Özel isimlerin 

dörtte birini Batılı, dörtte birini Doğulu kaynaklar, yarısını ise Türk kaynakları temsil 

etmektedir. Ya diğer kelimeler? Yahya Kemal’in yedi nesir, beş şiir kitabından yapılan 

tarama ve indeks çalışmasıyla toplam 281.500 kelime bulundu. Tekrarlar çıkınca 16.000 

kelimeye ulaşıldı. Sayısı dört bini bulan özel isimler dışında 12.000 kelimenin isim, fiil 

ve edatlardan oluştuğu anlaşıldı. Bu kelime kadrosunun %13’e tekabül eden 1.600’ü 

fiildir. Bu nispet, yazarın bir hareket üslubu değil düşünce üslubu kullandığının 

ifadesidir. Yine tespitlerimize göre en sık tekrarlanan 1.250 kelime %10’luk nispetiyle 

günümüzün orta seviyede aydınları tarafından anlaşılabilecek kelimelerden oluşmakta, 

ancak yetmiş ile yüz arasında kelime bugün için artık anlaşılması zor, kullanımdan 

düşmüş, %5’lik bir nispette kalmaktadır. Yazarımızın eserlerinde yer alan 10.000’in 

üzerindeki kelimeyse %85’lik nispetiyle herkes tarafından anlaşılabilir bir Türkçeyi 

temsil etmektedir. Kısacası, Yahya Kemal, kullandığı dil ve üslup itibariyle günümüz 

okur yazarlarınca rahat anlaşılabilir bir edebî şahsiyettir.  

Bir yazar veya şairin üslubunun özelliklerini tayin hususunda, kullandığı 

kelimelerin sıklık sayısından istifade edilmektedir. Hangi kelimeler çok kullanılıyorsa 

o yazarın dünyası veya ilgi sahasına dair ipuçları sunuluyor demektir. Yazarımızın 

toplam kelime sayısının dörtte biri (%25’i) demek olan 70.000 kelimenin sıklık sayısı 

dökümü şu isim, fiil ve edatlardan oluşmaktadır: bir 12.115, bu 7.365, ol- 5.744, ve 

5.503, o 4.361, da, de 3.494, gibi 2.240, kadar 1.970, ki 1.883, demek 1.593, sonra 

1.525, Türk 1.519, görmek 1.458, ne 1.379, biz 1.340, zaman 1.332, gün 1.201, var 

1.170, en 1.166, için 1.153, sene 1.139, İstanbul 1.125, gelmek 1.098, daha 1091, kendi 

1.083, her 1.089, bütün 1.060, ben 1.015. 

Bu kelimeler arasında geçen ‘İstanbul ve Türk’ dikkat çekicidir. Ayrı birer yazı 

konusu olacak değerdedir. Hangi cümlelerde nasıl kullanılmıştır, tasniflerinin yapılarak 

Yahya Kemal’de ‘Türk İstanbul’ konulu çok faydalı bir yazıya kaynaklık edebilir. 

Ayrıca ‘gelmek ve görmek’ fiillerinin çok kullanılması gelmeyi ve görmeyi önemseyen 

bir anlatım tarzının yansıması ise ‘olmak’ yardımcı fiilinin 6000’e yaklaşan kullanım 

sayısı da onun yabancı asıllı isimleri fiilleştirerek millî dile kazandırmada asırların 

alışkanlığını ustaca devam ettirdiğini düşündürmelidir. (adam ol-, dost ol-, hasta ol-, 

dert ortağı ol- vb. gibi) Bu arada ‘bir’ kelimesinin hemen hemen bütün şair ve 

yazarlarda en sık tekrarlanan kelime olması, Y. Kemal’de de 12 binden fazla geçmesi 

yeni yorum gerektirir. Acaba bu kelime bir destek kelime midir? Türkçeye has özelliği 

olan bir tarif harfi yahut belirleyici midir? Bu kelime kullanıldığı yerlere ve manasına 
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göre tasnifli incelemelere tabi tutulabilir. Bu grupta yer alan ‘ben ve biz’ kelimelerinin 

iki bin beş yüze yakın sıklık sayısı da yazarın şahsı ve milleti arasındaki yakınlığına 

işaret sayılabilir. 

Toplam kelimelerin kırkta biri (7 bini) aşağıda sıklık sayıları belirtilen 40 isim, fiil 

ve edattan oluşmaktadır. Fikir vermek bakımından sıralıyoruz: şiir 904, geçmek 903, 

değil 895, çok 880, millet 865, iki 831, lakin 791, yalnız 790, son 775, eski 772, ile 762, 

yeni 747, çıkmak 746, vermek 736, söylemek 713, gitmek 699, büyük 695, iç 694, bilmek 

692, kalmak 691, hâl 673, göz 655, taraf 616, karşı 614, devlet 606, imek 599, yer 582, 

etmek 568, bugün 554, böyle 546, şehir 546, beri 541, istemek 538, almak 534, devir 

530, doğru 529, baş 523, insan 513, fikir 508, şimdi 502, iyi 501. 

Görüleceği üzere yukarıdaki kelimelerin dörtte biri fiil, dörtte biri edat, yarısı ise 

isim ve çeşitleridir. Yani üslup yine kavramlara ve nesnelere yöneliktir. Bu bölümde de 

italik kelimeler Beyatlı’nın tekrar tekrar kullanma ihtiyacı duyduğu kelimelerdir. Bir 

bakıma onun fikir ve duygu dünyasının anahtar kelimeleridir. Aşağıda sıraladığımız 100 

kelime ise yazarın eserlerinde 100 ile 200 arasında sıklıkla geçen kelimelerdir. Bunların 

21’i fiil, 8’i edat, 71’i isim ve çeşitleridir. Bu görünümde yazarımızın isim üslubu 

kullandığının bir başka göstergesidir. Bu isimlerin ne kadarı soyut ne kadarı somut 

özelliktedir? ‘Adam’ kelimesi acaba 392 farklı yerde hep somut manada mı 

geçmektedir? ‘Genç’ kelimesi 462 yerde hep aynı anlamda geçmiş olabilir mi? Ve 

nihayet fiiller kullanıldıkları ifadeye ve cümlenin akışına göre şüphesiz farklı manalara 

gelecek şekilde yer almaktadır. Aşağıdaki kelimeleri bu bakımlardan da düşünmek 

gerekir. Sözün özü bir şair ve yazarın söz varlığının tespiti, sayısal olarak ortaya 

konulmakla sadece başlangıç yapılmış sayılır. Asıl mesele bundan sonradır. Binlerce 

kelime geçtikleri cümlelerin içindeki hususi manaları dikkate alınarak, titizlikle ayrılır 

ve nüanslara girilirse o şair ve yazarın sözlüğünün ortaya konulması mümkün olabilir: 

adam 392, ara 488, asır 343, asker 247, başka 486, birçok 276, biri 388, birkaç 283, 

çocuk 255, daima 243, derece 254, diğer 274, edebiyat 307, el 455, eser 472, evvel 435, 

fazla 245, genç 462, güzel 378, halk 421, kadın 223, kalp 246, kuvvet 233, küçük 238, 

aç- 270, anla- 402, bak- 373, başla- 369, bırak- 326, bulun- 415, bul- 291, dön- 290, 

dur- 335, düş- 235, düşün- 303, geçir- 242, gir- 471, görün- 373, göster- 397, konuş- 

224, oku- 410, sev- 269, yap- 292, yaşa- 380, yaz- 328, Anadolu 391, ancak 416, artık 

303, Avrupa 451, beraber 277, çünkü 445, defa 450, fakat 438, Fransız – Frenk 324, 

göre 269, hatta 285, hem 358, hep 348, hiçbir 251, hareket 253, harp 414, hayat 455, 

ilk 463, iş 431, lisan 292, millî 390, ora 448, ordu 383, orta 317, mıh 412, saat 230, 

sanat 224, ses 229, siyasi- siyaset 495, siz 302, söz 384, şair 466, şark 336, şey 456, 

tarih 323, toprak 256, Türkçe 295, türlü 240, uzun 287, üzere 430, vakit 293, vatan 454, 

yok 416, yol 324, zevk 299, ziyade 335, ise 285, işte 272, nasıl 328, Paris 326, pek 340, 

tekrar 222, türlü 240, üç 248, yan 224, yine 382. 

Dil var olana ad koyan, varlığı anlam sahasına sokan, onu türlü yönleriyle belirten, 

tanımlayan, hatta anlamlandıran, birçok yönü hâla çözülememiş sihirli bir varlıktır. 

Varlık felsefesinin önde gelen isimlerinden Heidegger “Dil, varlığın evidir.” derken dili 

somutlaştırmış; onun bir nesneye yahut duruma ad olan yönünü vurgulamıştır. Dilin 

anlamlı sözlerden mürekkep, duyduğunda insanın kafasında bazen bir obje, bazen de 

bir durum olarak beliren bu yönü, her sözün varlık alanında yer bulmasını sağlar. 
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Böylece dil, kendi kurallarını koyarak büyüyen, gelişen, insan üzerinde uygulanabilen, 

pratik bir fayda sağlayan, son derece kullanışlı bir yapıya bürünür. Bu yapı ise 

sözvarlığının temelini oluşturur. 

Bir dilin ifade kudretinin ve zenginliğinin tespitinde söz varlığı kaynakları olan 

sözlükler, belki ilk hareket noktasıdır. Şüphesiz dillerin anlatım imkânlarının servetleri 

olan kelimeler, sözlüklerde kendini gösterir. Geçmiş devirlerden yakın zamana doğru 

çoğalan ve değişen kelimeler, renklenen mana dünyalarını da sözlüklerde sunarlar. 

Yeter ki dilin mana mahzenleri olan lügatler iyi hazırlanmış olsun, herhangi bir 

kelimenin nüanslarını merak eden orada aradığını bulabilsin. Bulamıyorsa, sözlükler 

zayıf yahut yetersiz demektir.  

İhtisas erbabının çalışmaları sırasında başvurduğu sözlüklerde aradığını 

bulamadığına dair çok şikâyetler olduğu hepimizin malumudur. Bu durum belki de 

mevcut genel sözlüklerle, hazırlanması temenni edilen özel sözlükler arasındaki 

farklardan kaynaklanan hususi bir durumdur. Bir kelimenin dildeki herkesçe 

bilinebilecek manaları dışında uzmanına hitap eden veya sanatlı söyleyişin getirdiği 

dolaylı manalar, ayrı sözlüklerde örnekli olarak hazırlanabilmektedir. Terim sözlükleri, 

bu ihtiyacı karşılayan verimli örneklerle istifademize açıktır.  

Ancak Türkiye Türkçesinin, bazı doğu ve batı dillerinde rastladığımız şair ve yazar 

sözlükleri bakımından neredeyse hiçbir örneğe sahip olmaması bizi şaşırtmaktadır. 

Nasıl olmuştur da ortalama bin yıllık bir yazı dili geleneğine sahip Anadolu Türkçesinin 

şair ve yazarlarının tek tek örnekli özel sözlükleri hazırlanamamıştır? Yunus Emre, 

Karacaoğlan, Fuzuli, Nedim, Âkif, Yahya Kemal vs. sözlükleri neden yoktur? Bu 

saydıklarımız ile diğer yazar ve şairlerimizin yirmi kadarının dizinlerini biz 

öğrencilerimize lisans ve yüksek lisans tezleri olarak geçen on yıl içinde hazırlattık. 

Dizin, çok daha çetin bir meşgale ve aşk işi olan sözlüğün belki ön hazırlığıdır. Biz 

bahse konu olan şair ve yazarlarımızın dizinleri dolayısıyla kaç kelimeyi hangi sıklıkla 

kullandıklarını, bu kelimelerin yüzeyden de olsa mahiyetlerini biliyoruz. Asıl mesele 

ayrıntılı-örnekli sözlüktür. Ahmet Haşim’in on bin kelimeye yaklaşan dizininden 

sözlüğüne doğru bir yüksek lisans çalışması devam ediyor, Yahya Kemal’in on altı bin 

kelimelik sözlüğünü yapmayı ise doktora tezi olarak bir öğrencimiz göze aldı, dört beş 

sene sonra bitirme sevincini sizinle paylaşmak isteriz. 

Tanpınar Sözlüğü ise hazırlayabilecek kahramanını bekliyor. Ön hazırlığını birkaç 

yıldır arkadaşlarımızla, öğrencilerimizle biz yapıyoruz. İlk merhale olan tam dizin 

faslını tamamladığımız söylenebilir.  

Kültür ve edebiyat dünyamızın bu mümtaz şahsiyetinin şiirden denemeye, 

makaleden edebiyat tarihine, romandan hikâyeye, biyografi, mektup ve hatıralarına 

kadar çeşitlenen on beş kitaptan oluşan bütün eserleri taranarak, iğneyle kuyu kazar gibi, 

çekim ekleri ayrılarak bulunan kelimelerle bunların yaklaşık sıklık sayıları tespit 

edilmiştir. Hocası ve üstadı Yahya Kemal’in on altı bin kelimeden oluşan dizinine 

mukabil Tanpınar dizininin yirmi üç bin kelimeye yaklaştığı anlaşılmıştır. Bu 

kelimelerin Tanpınar Sözlüğüne doğru başlangıç adımı olduğunu belirtelim. Hangi 

kelimeler hangi sıklıkla kullanılmıştır, fiillerin sayısı, genel tablo içindeki yüzdesi nedir, 

hangi fiillere ağırlık verilmiştir? Özel isimler, şahıs, yer ve eser adları bakımından nasıl 

bir tablo vardır? Batılı ve doğulu kelimelerin durumu nedir? Ortalama bir aydının 
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anlayabileceği kelime nispetleri hakkında nasıl bir yorum yapılabilir? Eserlerinin üslup 

özelliğini temsilen şimdilik sadece “Makaleler”inden yola çıkarak kelime gruplarının 

manzarasını nasıl arz edebiliriz? Genel kelimeler tablosu konulara göre sınırlı tematik 

bir tasnife tabi tutulduğunda karşımıza neler çıkmıştır? Bütün bu ve benzeri sorulara 

bildirinin sınırlarına sadık kalarak, kısa, sayıya dayalı, birkaç örnekli cevaplar aramaya, 

bulup sunmaya çalıştık. Daha ayrıntılı çalışmalar ancak Tanpınar Sözlüğünü 

hazırlayacak meçhul idealistin samimi gayretlerini ve heyecan dolu sahiplenmesini 

beklemektedir. Keşke çok genç olaydım da bu zevk bana nasip olaydı. 

 

Gelelim, Tanpınar’ın söz varlığının ilk adımı olan kelimeler dünyasına… 

  

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Söz Varlığı 

Diller tek tek kelimelerden meydana gelmezler. Sözlüğü oluşturan on binlerce 

kelime, söz sanatkârı dediğimiz, şair ve yazarların elinde öyle bir hareket kazanırlar ki 

adeta kelimelerle besteler ortaya çıkar” (Ergüzel 2007: 284). Her şair ve yazar, dili 

kendine has bir söyleyişle kurar ve onu varlık sahasına kazandırır. Bu kazandırma işlemi 

kolay olmamakla beraber, şair ve yazarda farklı bir inşaya dönüşür. Bunlar tıpkı birer 

sanatkâr gibi kendi yazdıklarına imzalarını atarlar; öyle ki onlar kurdukları cümlelerde, 

kullandıkları kelimelerde kendilerini ele verirler.  

“Sembolizmin havası içinde soyuta kaçan şiir tarzının ve yepyeni çok kudretli 

roman, hikâye, deneme tarzlarının öncü ustası Ahmet Hamdi Tanpınar, Doğu ve Batı 

kültürlerini iyice sindirmiş ve bunlar ile yepyeni senteze ulaşmış bir sanat ve fikir 

adamıdır” (Kabaklı 1978: 235). “Tanpınar, kesin sonuçlara varıp katılaşmaktansa 

aramayı, sezmeyi ve düşünmeyi tercih eden çok kültürlü, çok renkli yazıcılardandır. 

Tarih, vatan, tabiat, şiir, mûsikî, resim, heykel, konularında ve Türk insanına bağlı 

temeller etrafında sayısız teklifleri vardır” (Kabaklı 1978: 236). Ayrıca o dil sanatının 

en usta simalarından biri olarak karşımıza çıkar. Tanpınar’ın eserlerinin sözvarlığı onun 

yaşamından ipuçları sunması ve bahsettiğimiz bu görüşleri kanıtlaması bakımından 

mühimdir.  

Bu çalışmada ise Edebiyat Üzerine Makaleler, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 

Tanpınar’ın bütün hikâye ve romanları -Aydaki Kadın, Hikâyeler, Huzur, Mahur Beste, 

Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Sahnenin Dışındakiler-, Tanpınar’la Başbaşa, Yaşadığım 

Gibi, Beş Şehir, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mektupları ve Tanpınar’ın Bütün 

Şiirleri’nin kelimelerinin kavramlara göre tasnifi yapılarak Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 

eserlerindeki söz varlığının genel bir görüntüsüne ulaşılmaya çalışılmıştır.  

Bir bilim adamının ihtisas üslubunun gerektirdiği manevra alanı dardır, kelime ve 

kavramlar sınırlıdır. Ama Tanpınar gibi bilim adamı olmasının yanı sıra deneme, hikâye 

ve roman yazarı olarak kendini bulduğu sayfalarda işlediği kelimelerle at koşturan bir 

kalem erbabının söz varlığı eserlerinin mahiyetine göre şekil almaktadır. O kendine 

hikâye, roman ve şiirlerinde kelime ambargosu koymamaktadır. Ancak bu dil 

hürriyetini engin bir kültür ve tecrübe beslemektedir. Tanpınar için biz de Süleyman 

Nazif’in Mehmet Akif için dediği gibi “O, kelimelerin serdarı idi. Şimdi onsuz 

kelimeler, başıboş birer sürüdür.” dersek hata etmiş sayılmayız. Türkçenin ve asırlar 

içinde Türkçeleşen binlerce kelimenin hâkim olduğu bu üslubuyla yazarımız, hiçbir 
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komplekse kapılmadan, tam bir güven hissiyle Doğu ve Batı dillerinin kendine lüzumlu 

kelimelerini rahatlıkla kullanmaktadır. Üslubu için hangi kelimelere ihtiyacı varsa ve 

semantiğine hakimse onlara baş vurmaktadır. Cümle yapıları son derece sağlamdır. 

Türkçenin sentaksından taviz verilmemektedir.  

Bunu Tanpınar dizininde geçen 22.978 kelimeden anlamak mümkündür. Bu 

kelimelerin 20.341’i isim, 3390’ı ise fiildir. Kelime kadrosunun şahıs, yer ve eser 

isimlerini oluşturan bölümü 5.000’e yaklaşmaktadır. Bu durumda özel isimler ve fiiller 

dışındaki isimler, edatlar hariç tutulursa yaklaşık, 15.000 kadardır. Bu sayılar, şimdiye 

kadar üzerinde analitik dizin çalışması yaptırdığımız bütün şair ve yazarların kelime 

servetinden yüksektir. Dünden günümüze doğru bakıldığında bin yıl önceden Kutadgu 

Bilig’de 2961 kelimeyle kendini gösteren yazarı belli bir eserin söz varlığı, Yunus Emre 

Divanı’nda 4400 kelimeye, Baki’ de 5200’e, Fuzuli’de 5500’e, Nedim’de 7200’e, Şeyh 

Galip’te 7600’e doğru değişim gösterirken Karacaoğlan ve Pir Sultan Abdal’da 3500 

ile 4000 arasında kalmaktadır. Son devirlere doğru Tevfik Fikret’te 8200, Mehmet 

Âkif’in sadece Safahat’ında 10.000’dir. Reşat Nuri’nin romanlarında 12.000’e ulaşan 

kelime kadrosu, Peyami Safa’nın romanlarında 14.000, Refik Halit’in romanlarında 

14.500 civarında iken Yahya Kemal’in bütün eserlerinde 16.000’e doğru 

yükselmektedir. Tanpınar’ın eserlerinin toplam dizininden bir milyon kadar kelimeden 

tekrarlar ve sıklık sayıları dışında kalan 23.000 kelimelik söz servetini önemli 

buluyoruz. Belki bu sayıya, eserlerinin dizini bittiğinde tarihi devirlerdeki en renkli isim 

Evliya Çelebi’de, belki Ahmet Hamit’te ve nihayet Samiha Ayverdi’nin eserlerinin 

genel dizininde ulaşabileceğimizi tahmin ediyorum. “Bu sayılar neden önemlidir ve 

bizim için ne ifade eder?” sorusuna cevap aranırsa yerli ve yabancı eğitim bilimcilerin 

çocukluktan yetişkinliğe doğru insanların kendi dilinde merhale merhale edinmesi 

gereken kelime servetinin önemine dair yaptıkları çalışmalardaki tespitleri dikkate 

almak gerekecektir. 

 

Sonuç 

 Şair ve yazarların fikir ve duygu dünyalarını anlatmada kullandıkları kelime 

sayısı, kelimelerin sıklık dereceleri, bunların metin içindeki özel anlamları ve kelime 

gruplarının dağılım özelliklerinin bilinmesi, dil incelemeleri bakımından önem arz 

etmektedir. Yahya Kemal 20. yüzyıl Türk fikir ve edebiyat hayatının zirvelerinden birisi 

olmak hasebiyle kelime kadrosu yahut söz varlığı bilinmesi gereken bir şahsiyettir. Biz 

yaptığımız incelemede kelime kadrosunun yüzde 24’ü Arapça asıllı, yüzde 14’ü Farsça 

asıllı Türkçeleşmiş kelimelerden ve yüzde 1’i de Grek ve Latin kaynaklarından gelen 

bu zengin sözlüğün yüzde 61 nispetinde tam Türkçe kelimelerden oluştuğunu 

görmekteyiz. Yahya Kemal’in 16.000 kelimelik özel sözlüğünün farklı açılardan 

incelemelere tâbi tutulması şarttır. Hem metindeki anlamları hem de edebî, felsefî, dinî, 

tarihî özellikleri dolayısıyla kavram tasnifleri yapıldığında Türkçeye hizmetin bir gereği 

daha yerine getirilmiş olacaktır. 
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AHMET CEVAT EMRE’NİN HAYATI VE ESERLERİ 

 
Dr. Alev Şeyda UZUN 

 

 
1. Hayatı 

Ahmet Cevat Emre, 1 Eylül 1876’da Girit’in Resmo şehrinde dünyaya 

gelmiştir. “Cevat” ismini kendisine mahlas olarak seçmiş, soyadı kanunundan sonra 

“Emre” soyadını almıştır. Hasan Efendi ve Yıldız Hanım’ın tek çocuğudur. Ratibe 

Nuri Hanım ile evlenmiş ve bu evlilikten oğlu Cahit; kızları Suat, Muzaffer ve 

Leman dünyaya gelmiştir. 

Ahmet Cevat, ilk öğrenimine Kalives köyünde başlamıştır. İlkokul yıllarında 

okulun tatil olduğu perşembe ve cuma günleri Rum okuluna gitmiş, burada Rumca 

okumayı öğrenmiştir. Yedi yaşındayken komşusu Cafer Bey’den yazı dersleri almış 

ve Türkçe konuşmayı öğrenmiştir. Cafer Bey’le geçirdiği zamanlarda elde ettiği 

kazancı Ahmet Cevat şu sözleriyle dile getirmiştir: “Cafer Bey benimle Türkçe 

konuşur, dersi Türkçe anlatırdı. Yanına gelen iki subay Çanakkaleli Türk’tü. Onlarla 

Türkçe konuşurlardı, ben de dinlerdim, yavaş yavaş yedi yaşımda Türkçe 

konuşmaya başlamış ve epey alışmıştım” (Emre 1960, 11). Ahmet Cevat, dokuz 

yaşındayken Cafer Bey’le gittiği Yerapetre kasabasındaki ilkokulun son sınıfına 

kaydolmuştur. Yerapetre’den sonra Kandiya’da eğitimine devam etmiş, annesiyle 

birlikte Resmo’ya dönmüş ve rüştiyenin son sınıfına kabul edilmiştir. Resmo’ya 

Atina’dan gelen Fransızca öğretmeninden aldığı dört aylık Fransızca eğitimi ise daha 

sonraki öğrenim hayatında ona önemli bir ayrıcalık kazandırmıştır. 1890 yılında 

Girit Valisi olan Cevat Paşa,  Resmo’daki rüştiyenin son sınıfında başarılı olan beş 

kişinin İstanbul’daki Kuleli İdadisine gönderilmesine aracılık etmiştir. Ahmet, 

Kuleli İdadisine gitmeye ilk sırada hak kazanmış, Kuleli’de girdiği sınavda ismi 

sorulduğunda İstanbul’a gelmesini sağlayan Cevat Paşa’nın ismini mahlas olarak 

kullanıp kendisini “Ahmet Cevat” olarak tanıtmıştır. Ahmet Cevat, Kuleli 

İdadisindeki eğitimini sınıf ve şube birincisi olarak tamamlamış ve Harbiye’ye 

geçmiştir.  Ahmet Cevat’ın Harbiye’de okurken devam ettirdiği başarılı öğrencilik 

hayatı, İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle Taşkışla Harp 

Divanında yargılanıp suçlu bulunması, askerlikten men edilerek hakkında Fizan’a 

sürgün kararı verilmesi sonucu 1897 yılında sona ermiştir (Emre 1960, 5-53).  

Ahmet Cevat, sürgün gittiği Trablusgarp’ta Yusuf Akçura, Ali Fahri gibi 

isimlerle birlikte dört sayfalık “Hatıra” gazetesini çıkarmış; ziraat, meyvecilik gibi 

konularda makaleler yayımlayan ve aylık çıkan vilayet gazetesinde de yazarlık 

yapmıştır. Trablusgarp’ta iken mahkûm arkadaşları Tıbbiyeli Ali Ağa, Bahriyeli Ali 

ve Ali Fahri ile birlikte bir dükkân tutarak orayı kütüphane hâline getirmiş, ismini 

“İrfan Kütüphanesi” koymuştur. Az miktarda toplanan aidatla bu kütüphane için 

Paris’ten de kitap getirtilmiştir (Emre 1960, 59-71).  

 
 Ankara Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi, TÜRKİYE. 
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Ahmet Cevat, 1905 yılının Mayıs ayında Trablusgarp’tan geçen İtalyan 

vapuruna binmiş Yunan prensinin valiliği altında yönetilen Girit’e ulaşmış ve burada 

Evkaf İdaresinde memur olarak çalışmıştır. 1908 yılında Osmanlı Devletinin ikinci 

kez Meşrutiyet’i ilan etmesi üzerine Girit’ten İzmir’e, bir süre sonra da İstanbul’a 

gitmiştir. Yeni Asır, Tanin, Şurayı Ümmet, Siper-i Saika, Siper-i Saika-i Hürriyet, 

Akşam gibi gazetelerde yazarlık, muhabirlik gibi çeşitli görevler yapmış, Sabah 

gazetesinde “Mühim Küçük Haberler” başlığı altında köşe yazıları yazmıştır (Emre 

1961, 89-147). 

Ahmet Cevat, 1909’dan sonra Satı Bey tarafından Darülmuallimin’e 

öğretmen olarak alınmıştır. Ahmet Cevat Darülmuallimin’de ve Tatbikat 

Mektebinde; genç kızların çocuk yuvası derecesinde okul açıp idare edebileceği 

Darülmürebbiyat’ta ve Tevfik Fikret’in isteği üzerine Robert Koleji’nde Türkçe 

dersleri vermiştir. Ahmet Cevat’ın eğitim-öğretim alanındaki bir diğer görevi ders 

kitapları yazmasıdır. 1910 yılında yazdığı ve lise derecesindeki bütün okullarda 

okutulan “Lisan-ı Osmanî” adlı eseri sayesinde “Gramerci Cevat” olarak anılmıştır. 

Ahmet Cevat’ın bir iki sene içinde bütün rüştiye sınıfları için hazırladığı sarf ve 

nahiv kitaplarını Maarif Vekâleti ders kitabı olarak kabul etmiştir (Emre 1960, 147-

150). Ahmet Cevat, 1910 yılından 1951 yılına kadar ilkokul, ortaokul ve lise 

öğrencileri için resimli, resimsiz dil bilgisi ders kitapları yazmış, ayrıca öğrencilerin 

okuma-yazma becerilerini geliştirmek için alfabe ve kıraat kitapları da kaleme 

almıştır (Uzun 2019, 22).  

Türk dil bilgisinin öğretiminde yaklaşık yarım yüzyıl boyunca farklı 

seviyelerdeki okullarda kullanılan bu eserler, hem yazıldıkları dönemde, hem de 

sonrasında hazırlanan dil bilgisi kitapları için rehber olmuştur. Bu yönüyle Türk 

eğitim tarihi içinde Ahmet Cevat’ın bütün dil bilgisi kitaplarının önemli bir yeri 

vardır (Sağol vd, 2004, XVII).  

Ahmet Cevat, Darülfünûn’da Ural-Altay Dilleri kürsüsünde aldığı eğitimle 

Türk dili hakkındaki araştırmalarını derinleştirmiştir. Darülfünûn’daki Türkoloji 

çalışmalarının temelinde asistanı olduğu Profesör Friedrich Giese’nin etkisi vardır. 

Mondros Mütarekesi’nden sonra Giese’nin İstanbul’dan ayrılmak zorunda kalması 

üzerine Ziya Gökalp, Ahmet Cevat’ın Darülfünun’da aynı kürsüde bugünkü doçent 

seviyesinde derslere devam etmesini teklif etmiş, bu teklif Giese ve Emin Erişirgil 

tarafından da desteklenmiştir. Kısa bir zaman sonra Ural-Altay kürsüsünün 

faaliyetlerine son verilse de Ahmet Cevat muallim unvanını korumuş ve bu unvanla 

emekli olmuştur (Emre 1960, 220-222).  

Balkan Savaşı yıllarında yapılan zulüm, Avrupa basınında ve 

parlamentolarında yer almamıştır. Ahmet Cevat, Balkan Mezalimi Yayın Komitesi 

Sekreteri olarak Berlin’e gitmiş, Alman Dışişleri vekili ile görüşmüştür. Berlin’den 

sonra gittiği Paris’te Balkanlarda yaşanan zulmün durdurulması için yazdığı hitabeyi 

bastırıp tüm gazetelere ve tüm parlamento üyelerinde göndermiştir. Ancak 

gazetelerde ve parlamentoda konuyla ilgili bir destek bulamamıştır. Bunun üzerine 

konuya ilgi gösteren İngiliz milletvekilleri ile görüşmek üzere Londra’ya gitmiş, 

Balkanlarda yaşanan zulmü orada da dile getirmiştir. Ahmet Cevat bu görev 

sırasında Londra’da iki önemli teşkilat olduğunu fark etmiş ve bunların Türk 
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gençlerine de anlatılması gerektiğini düşünmüştür. Ahmet Cevat’ın Londra’dan 

döndüğü 1913 yazında, Ahmet Hâlit, “Talebe Defteri” adlı gençlere yönelik bir dergi 

çıkarmaktadır. Ahmet Cevat, bu dergiyi okuyanların İngiltere’de gördüğü iki büyük 

teşkilatı anlamasını, sevmesini ve benimsemesini istemiştir. Bu teşkilatlardan ilki 

izcilik, ikincisi ise kooperatif teşkilatıdır. Daha öncesinde de kooperatifçiliğin 

önemiyle ilgili konferanslar veren Ahmet Cevat, bu dergide “Ortaklık”, “Araştırma 

Sandığı” başlıklı yazılar yazmış ve çocuklara kooperatifçilik ve bankacılık hakkında 

fikir vermek istemiştir (Emre 1960, 168-183). 

Ahmet Cevat, Çanakkale zaferinin kazanılmasından sonra Darülfünûn’da 

kadınlar için “Aile Ahlakı”  adıyla konferanslar vermiş, bu konferanslarda moda, 

geçimin gelire göre ayarlanması, meslek, aile bütçesi ve geliri artırma yolları gibi 

sosyal ve ekonomik konulardan bahsetmiştir (Emre 1960, 217-220). 

Ahmet Cevat, yaşadığı dönemde meydana gelen siyasî ve sosyal olaylara 

yabancı kalmamış, 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi sonrasında başlayan 

işgaller ve İtilaf Devletleri’nin haksız uygulamalarına tepki olarak açılan Akşam 

gazetesinde “Atimiz İçin” başlığıyla, sayısı on dördü bulan seri makaleler 

çıkarmıştır. Bu makalelerde II. Meşrutiyet’in İttihatçılar tarafından kötü idare 

edildiğini ve büyük yanlışların yapıldığını dile getirmiş, geleceğin hangi prensiplere 

göre hazırlanması gerektiği konusunda da kısa bir program çizmiştir (Emre, 1960, 

222-223). 

1920 yılında ticaret yapmak amacıyla Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 

bulunmuştur. Azerbaycan eğitimcileri kendilerinden ve Türkiye’den gelen 

öğretmenlerden oluşan bir “Lisan Komisyonu” kurmuşlar ve bu komisyona Ahmet 

Cevat’ı da çağırmışlardır. İlk oturumda başkanlığa seçilen Ahmet Cevat’ın teklif ve 

açıklamalarıyla iki lehçe arasındaki ses (fonetik), şekil (morfoloji), dizim (sentaks) 

ve mana (semantik) farklarının araştırılıp tespit edilmesine karar verilmiştir (Akbulut 

2006, 46-47). Ahmet Cevat, Bakü’de Mustafa Suphi ile tanışıp Türkiye Komünist 

Partisi’ne girmiştir. Bu anlayış doğrultusunda Batum’da “Yeni Dünya” adlı Marksist 

bir gazete çıkarmıştır (Çomak 2016, 95). Bakü’de bulunduğu günlerde Safarov 

imzasıyla bir telgraf almış, bu telgrafta kendisinden Şark gençleri için açılmakta olan 

okulda bir ders vermesi, bunun için de Moskova’ya gelmesi istenmiştir. Ahmet 

Cevat ise Nazım Hikmet, Şevket Süreyya Aydemir ve karısı Leman’ın da yanında 

gelmesi şartıyla bu teklifi kabul etmiştir. Böylece Ahmet Cevat, Moskova’daki Doğu 

Emekçileri Komünist Üniversitesinde (KUTVA) öğretmenlik yapmış, Türkiyeli ve 

Türkistanlı yirmiye yakın öğrenciye “Medeniyet Tarihi” dersi; konsolos adayı olan 

yedi sekiz kişilik iyi derecede eğitimli Fransızca bilen bir gruba da “Türkiye’de 

İnkılâp Hareketleri Tarihi” dersleri vermiştir (Akbulut 2006, 63-71). Bakü’den 

Moskova’ya giden Ahmet Cevat, Rusya’da geçirdiği günlerden hatıratında hiç 

bahsetmemiştir; ancak ölümünden sonra Tarih Dünyası dergisi 1965 yılının Aralık, 

Ocak ve Şubat aylarında Ahmet Cevat’ın ağzından yazılmış “1920 Moskova’sında 

Türk Komünistler” başlıklı yazısına yer vermiştir. 

Ahmet Cevat 1924’te yurda dönmüş ve sol hareketten uzaklaşmıştır; ancak 

Moskova’da öğrenim gören diğer Türkler gibi kuşkuyla karşılanmış, komünist 

damgası yemiş ve öğretmenlikten atılmıştır (Ertan 1997, 21-22). Ahmet Cevat, bu 
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süreçte sıkıştıkça Bakü’den getirttiği halı ve seccadelerini satarak geçim sıkıntısını 

biraz olsun atlattığını ifade etmiştir (Akbulut 2006, 76). 

Ahmet Cevat, Atatürk’ün gerçekleştirmek istediği alfabe inkılâbını 

desteklemiş ve inkılâbın gerekliliğini ve mümkün olduğunu kamuoyuna 

açıklayabilmek amacıyla 1927 yılında Vakit gazetesinde makaleler yazmaya 

başlamıştır. 1928 yılına kadar yazdığı on sekiz makale, aynı yıl “Muhtaç Olduğumuz 

Lisan İnkılâbı” ismiyle kitap olarak basılmıştır. Ahmet Cevat’ın yazılarını takip eden 

Atatürk, dokuz kişiden oluşan Alfabe Komisyonuna onun uzman olarak girmesini 

sağlamıştır. Atatürk, 26 Haziran 1928’de yapılan ilk toplantıda Ahmet Cevat’ın 

Muhtaç Olduğumuz Lisan İnkılabı adlı çalışmasından faydalandığını dile getirmiştir 

(Emre 1960, 318- 326). Atatürk’e hayranlığını her zaman ifade eden Ahmet Cevat, 

hayatındaki en heyecanlı olayın ne olduğu sorusuna “Alfabe devrimini hazırlayan 

komisyonda üye bulunmam; bu münasebetle Gazi’nin bir muhabbet sofrasında 

küçük kitabımı övmüş olması” cevabını vermiştir (Baltacıoğlu 1943, 8). Ahmet 

Cevat’ın Mustafa Kemal’e hayranlığı kendisiyle tanıştıktan sonra daha da artmış, 

eserlerinde ondan “Uluğ Başkan, Reis Paşa, Büyük Baş, Büyük Gazi, Tanrılar 

benzeri kahraman” gibi sözlerle bahsetmiştir. Ahmet Cevat,  dil ve tarih 

araştırmalarında Atatürk’ün kendisine ilham kaynağı olduğunu da eserlerinde dile 

getirmiştir (Uzun 2019, 36).  

Ahmet Cevat, Türkoloji alanındaki çalışmalarının yanı sıra basın-yayın 

alanındaki faaliyetlerine de devam etmiş, 1928-1932 yılları arasında “Muhit” 

dergisini çıkarmıştır. Bu dergi “Kemalizm” kavramını ilk kez kullanması 

bakımından özgün bir dergidir ve Ahmet Cevat böylece Türk devrimi ideolojisinin 

ismini koymuştur (Ertan 1997, 26).  

Alfabe Komisyonunun Dil Encümenine dönüştürülmesinden sonra 

Encümen tarafından Türkçenin Gramerini hazırlama işi Ahmet Cevat’a verilmiştir. 

Ahmet Cevat, 1932 yılında Ankara’da kurulan Türk Dili Tetkik Cemiyetinin hazırlık 

komisyonuna üye tayin edilmiştir. 26 Eylül 1932’de düzenlenen I. Türk Dili 

Kurultayı’nda Kolbaşılar Heyeti içinde dil bilimine seçilmiş, II. Türk Dili 

Kurultayı’nda (1934) “Türkçenin Hint-Avrupa Dilleriyle Mukayesesi” adlı bir tez 

okumuştur. Güneş-Dil Teorisi Komisyonunda görev almış, III. Türk Dil 

Kurultayı’nda (1936) “Terminoloji ve Güneş-Dil Teorisi” adlı bir yazı okumuştur. 

Ahmet Cevat, Atatürk’ün ölümünden sonra da Türk Dil Kurumundaki görevlerine 

devam etmiştir. 1942 yılında toplanan IV. Türk Dil Kurultayı’nda da Gramer-

Sentaks Kolbaşısı olarak seçilmiştir. 1949 yılında toplanan VI. Kurultay’da Bilim 

Kurulu üyesi olmasına karar verilmiştir.  

Ahmet Cevat, Türk diliyle ilgili çalışmalarına devam ederken siyasetle de 

ilgilenmiş, IV. (ara seçim) ve V. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale 

milletvekili olarak 1935-1939 yılları arasında parlamentoda yer almıştır. Hayatının 

ilerleyen dönemlerinde ise aktif siyasetten uzaklaşıp zamanını akademik 

çalışmalarına ve anılarını yazmaya ayırmıştır. Türk diline ve Türk dili eğitimine 

büyük katkıları olan Türkolog, dil uzmanı, bilim adamı, ders kitabı yazarı, öğretmen, 

tercüman, milletvekili, dil encümeni üyesi ve Türk Dil Kurumu Gramer Kolbaşısı 

olan Ahmet Cevat Emre 10 Aralık 1961 yılında Ankara’da vefat etmiştir. 
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2. Eserleri  

Ahmet Cevat’ın eserlerini Türk dili ve Türk dili eğitimiyle ilgili eserleri ve 

diğer eserleri olarak sınıflandırmak mümkündür.  

 

2.1. Türk diliyle ilgili eserleri: 

Ahmet Cevat Emre Türk dilinin tarihsel gelişimi, lehçeleri, kökeni, yapısı ve 

Hint-Avrupa dilleriyle ilişkisi; Türk dili gramerinin ses, şekil, cümle ve köken 

bilgisi; alfabenin kökeni, alfabe ve dil inkılâbı ile ilgili eserler kaleme alarak Türk 

dili alanına önemli katkılar sağlamıştır. Onun Türk diliyle ilgili eserleri şunlardır: 

• Muhtaç Olduğumuz Lisan İnkılâbı Hakkında Bir Kalem Tecrübesi (1928)   

• Muhtaç Olduğumuz Gramer İnkılâbı (1941)  

• Türkçede Kelime Teşkili Hakkında Bir Anket- Birinci Kitap (1933)  

• Türkçede Kelime Teşkili Hakkında Bir Anket-İkinci Kitap (1933)  

• Alfabenin Menşei En Eski Türk Yazısıdır (1933) 

• Söz Türetme Kuralları Hakkında Yeni Bir Anket, Ekler Lügatçesi (1934) 

• Türkçenin Hint-Avrupa Dili ile Mukayesesi (1934)  

• Dil Yazıları-Türkçenin Etimolojisi İçin Metot Araştırmaları (1934)   

• Türkçenin Hint-Avrupa Diliyle Mukayesesi Üzerine Bir İrdel (1935) 

• Eski Türk Yazısının Menşei (1938)   

• Gramerimiz İçin (1941)   

• Türkçenin Yapılışı- Mukayeseli Türk Gramerine Hazırlık İrdemleri (1942)  

• Türkçede İsim Temelleri- Mukayeseli Türk Gramerine Hazırlık İrdemleri 

(1943)    

• Türk Lehçelerinin Mukayeseli Grameri (İlk Deneme): Fonetik (1949)   

• Türkçede Cümle: I. Ünlemden Cümleye (1954)  

• Türkçede Cümle: II. İsim Cümlesi (1955) 

 

2.2. Türk dili eğitimiyle ilgili eserleri: 

Ahmet Cevat, Türk dili öğretiminin amacı ve yöntemleri hakkında görüş, 

eleştiri ve önerilerini dile getirmiş; kendisinden önce yazılan dil bilgisi kitaplarını 

değerlendirmiş ve tecrübelerinden hareketle ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 

Türkçe dil bilgisi kitapları kaleme almıştır. Ahmet Cevat dil bilgisi öğretiminin yanı 

sıra okuma-yazma becerisini geliştiren uygulamalara da yer vermiştir. Hazırladığı 

kıraat ve dil bilgisi kitaplarında okuma becerisini geliştirmeye yönelik uygulamalar 

yaptırmıştır. Ayrıca Arap ve Latin harflerini öğretmeye yönelik kaligrafi eğitimi 

alanında çalışmaları ile yazma becerisini geliştirmeyi amaçlayan eserleri de vardır. 

Onun Türk dili eğitimiyle ilgili eserleri şunlardır: 

• Türkçe Sarf ve Nahiv (Türkçe Gramer) (1923)  

• Resimli Osmanlı Lisanı (1900?)  

• Çocuklara Sarf ve Nahiv Dersleri- Türkçeyi Öğreniyorum (1910)  

• Lisan-ı Osmanî Sarf ve Nahiv (1912)  

• Lisan-ı Osmanî Sarf ve Nahiv Dersleri (1912)  
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• Osmanlı Lisanı Sarf ve Nahiv (1914)  

• Anadolu Yavrusunun Kitabı (1916)  

• Resimli Türk Lisanı, Osmanlı Lisanı: Sarf ve Nahiv, Kıraat, İmlâ, Yazı 

(1923)  

• Resimli Türkçe Sarf: Sarf ve Nahiv Kıraat, Ezber, İmlâ, Yazı (1923)  

• Resimli Türk Lisanı, Türkçe Sarf ve Nahiv-Gramer (1926)  

• Resimli Türk Dili, Küçük Gramer: 3. Sınıf  (1931)  

• Resimli Türk Dili: 4. Sınıf (1929) 

• Resimli Türk Dili: 5 Sınıf (1934)    

• Yeni Türkçe Gramer: Orta Mektep-İkinci Sene (1932)   

• Dilbilgisi, Yeni Türkçe Gramer (1934)   

• Türk Dilbilgisi (1945)  

• Dilbilgisi I (1951)  

• Dilbilgisi II (1951)  

• Usul-ı Savtiyye Üzere Yeni Elifbâ (1921)   

• İlaveli Yeni Elifbâ (1912)  

• Yeni Usul Elifbâ-yı Osmanî- Hüseyin Hıfzı (1908)  

• Usul-ı Savtiyye Üzere Altın Elifbâ (1916)  

• Hulasa-i Elifbâ-i Osmanî (1922)  

• Cümle Usulü İlk Okuma Kitabı (1926)   

• Heceler Usulüyle İlk Okuma Kitabı (1927)  

• Altın Alfabe (1926)   

• Musavver Kıraat-ı Nafia (1911)  

• Güzel Kıraat: Birinci Sene (1914)   

• Güzel Kıraat: İkinci Sene (1914)  

• Türkçe Kıraat: Devre-i Mutavassıta I. Sene (1918)  

• Cumhuriyet Çocuklarına Türkçe Kıraat: 1. Sınıf (1928)  

• Cumhuriyet Çocuklarına Türkçe Kıraat: 2. Sınıf (1926)  

• Cumhuriyet Çocuklarına Türkçe Kıraat: 3. Sınıf (1927)  

• Cumhuriyet Çocuklarına Türkçe Kıraat: 4. Sınıf (1925) 

• Cumhuriyet Çocuklarına Türkçe Kıraat: 5. Sınıf (1928) 

 

 

2.3. Diğer Eserleri 

Ahmet Cevat Emre, Türk dili ve Türk dili eğitiminin dışında da pek çok eser 

kaleme almıştır. Bunlar Farsça, Arapça ve Fransızca sarf ve nahiv kitapları, bireysel 

ve toplumsal değerleri öğretmeyi amaçlayan sosyolojik nitelik taşıyan, kadın ve 

çocuk eğitimine ağırlık veren, tarih, iktisat ve hayvancılıkla ilgili kitaplar, Türk 

edebiyatının bilinen yazar ve şairlerinden bazılarının hayatı ve seçme eserlerinin yer 

aldığı kitaplar, Osmanlı edebiyatı hazırlık dersleri kitabı, Batı edebiyatından tercüme 

eserler ve tiyatro senaryosudur.   

• Lisan-ı Farisî, Mükemmel Sarf ve Nahiv 
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• Müntehabat-ı Lisan-i Farisî, Mükemmel Sarf ve Nahiv 

• Lisan-ı Fransevî Tahsili İçin Mantıkî Usûl, Mükemmel Sarf ve Nahiv  

(Methode Rationelle Pour Apprendre le Français) 

• Lisan-ı Fransevî Tahsili İçin Mantıkî Usûl, Tatbikatlı Sarf ve Nahiv, Amelî 

TemrinlerMükâlemeler-Kıraatler 

• Lisan-ı Arabî, Sarf ve Nahiv 

• Rehber-i Muaşeret, Avrupa Adab-ı Muaşereti 

• Aile Arasında Malûmat-ı Ahlâkıyye ve Medeniye Dersleri 

• Bizde Kadın 

• Hakiki İnkılâp 

• Mektepte Malûmat-ı Ahlâkıyye ve Medeniyye Dersleri 

• Kırmızı Siyah Kitap, 1328 Fecayii 

• Haram Yiyicilik, Felâketimizin Esbâbı 

• Endülüs Masalı 

• Les Turcs D’après Les Auteurs Cèlébres Divers Témoignages Et Opinions 

• Güzel Hesab, Beşinci Sene 

• Musâhabât-ı Ahlakiyye, Sıhhiyye, Medeniyye, Vataniyye ve İnsaniyye 

• Sübyana Mahsus Vezâif-i Medeniyye ve Vataniyye, Terbiye-i Zatiyye, 

Malumat-ı Ahlâkıyye ve Medeniyye, Vezaif-i Vataniyye 

• Hayvanat-ı Ehliyye Yetiştirmek 

• Musâhabât-ı Ahlakiyye 

• Güzel Hesab, Dördüncü Sene 

• Güzel Hesab, Maa Hendese 

• Güzel Hesab, İkinci Sene 

• Güzel Hesab, Üçüncü Sene 

• Tarih-i Asker-i Osmanî 

• Borçlar Kânûnu Nazariyeleri 

• Hayat ve Tabiat 

• Alis’in Sergüzeştleri, Acayip Şeyler Memleketinde 

• Nazım Hikmet. Hayatı, Seçme Şiir ve Yazıları 

• Abdülhak Hâmid. Hayatı, Seçme Şiir ve Yazıları 

• Ahmed Haşim. Hayatı, Seçme Şiir ve Yazıları 

• Yahya Kemal. Hayatı, Sanatı, Şiirleri 

• Mehmed Akif. Hayatı, Seçme Şiirleri 

• Sur La Formation Du Language 

• Odysseia I-II 

• Ondördüncü Asır Betikleri 

• Agamemnon 

• Osmanlı Edebiyatına Hazırlık Dersleri 

• İliada, İlias Destanı 

• Pinguinler Adası 

• İki Neslin Tarihi, Mustafa Kemal Neler Yaptı? 
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• Yabancılara Göre Eski Türkler 

• Balkanlarda Akan Kan 
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POPÜLER BİR TARTIŞMA ALANI OLARAK 

TÜRK DİL REFORMU 

 
Dr. Yasemin ÖZCAN GÖNÜLAL* 

  

Giriş 

Türk Dil Reformu, genelleme yapmak doğru değil ama Türkçe konuşan 

neredeyse herkesin iyi kötü bir fikrinin ya da kanaatinin olduğu, tarafların neredeyse 

90 yıldır, şiddeti zaman zaman değişen dozlarda tartışmaya devam ettiği, doğrusu 

galiba tartışmayı da sevdiği bir mesele. 2007-2012 yılları arasında benim de doktora 

tezim dolayısıyla çalıştığım, Peyami Safa’nın teşbihiyle “İstanbul-Ankara 

şimendifer hattından çok daha uzun” (Safa, 1999: 55) bir literatürün arasında gücüm 

yettiğince düşündüğüm bir konu.  Hâl böyle olunca böyle popüler konularda bilimsel 

bir çalışma yapmanın zorluğu ve riskleri aşikâr. Diğer yandan Türkçenin özleşmesi 

konusu, “taraf”lar için adeta bir iman meselesi hâline gelmiş olduğundan bu 

meselenin tarafsız bir şekilde yazılmış analizini okuyabileceğimiz kaynak sayısı da 

çok fazla değil. 

Türk Dil Reformu, Türkçenin “trajik bir başarı”sı mı, “pirus zaferi” mi yoksa 

“bağımsızlık savaşımı” mı? (bk. Lewis, 2007; Demir, 2007; Aksan, 2007). Bu 

sorunun cevabı, meselenin çok yönlü yapısı dolayısıyla dil bilimi, filoloji, siyaset 

bilimi, sosyoloji ve tarih perspektifinden bakınca farklı değerlendirilecektir. Bu 

çalışmada ise Türk Dil Reformu’na neden ihtiyaç duyulduğu ve bir tartışma alanı 

olarak dil reformunun neden hâlâ gündemde olduğu sorusu bir dil bilimci gözüyle 

yorumlanmaya çalışılacaktır. 

1. Türk Dil Reformu (Devrimi) Nedir ve Ne Amaçla Yapılmıştır? 

Dil reformu ya da Türkiye’de yaygın olarak kullanılan hâliyle “dil devrimi” 

denilince genel kabulün, dilin geliştirilmesi, yerlileştirilmesi, yenileştirilmesi, 

onarılması, özleşmesi şeklinde olduğu anlaşılmaktadır. K. İmer’in (1976: 31) 

tanımlamasıyla dili daha çok yerli ögelerin egemen olduğu bir kültür dili konumuna 

getirmek amacıyla yapılan ve devletin desteğini kazanmış olan ulus çapındaki dili 

geliştirme eylemine “dil devrimi” adı verilir. J. Eckmann’ın (1972: 17) tarifine göre 

bir dilin söz hazinesi yalnız tabii gelişimle değil, isteyerek yapılan kelime üretimiyle 

de zenginleştiği için geniş ölçüde cereyan eden dil geliştirme hareketlerine toplu 

olarak “dil devrimi” veya “dil yenileştirme” denilmektedir. A. Dilâçar’ın (1969: 914) 

ise dil reformu için “dil özleşmesi” ve “dil onarımı” ifadelerini kullandığı görülür. 

Bu bağlamda Türk Dil Reformu’nun temel amacının, dili özleştirme olduğu 

söylenebilir. Dilde özleşme ihtiyacının sebebi ise dünyadaki örneklerine 

bakıldığında da görüleceği gibi (bk. Eckmann, 1972: 17-41) ulus bilincinin 

 
*İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, TÜRKİYE.  
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yerleşmesinde rol oynamak, dili soyut ve somut bütün kavramları anlatabilecek bir 

araç hâline getirmek ve onun tarihî değer ve zenginliğini meydana çıkarmaktır. 

Türkçede kapsamlı bir reform ihtiyacı, Tanzimat döneminde ortaya 

çıkmıştır. 19. yüzyıla gelindiğinde devlet idaresinde kullanılan, konuşma dilinden 

uzaklaşmış bir Türkçe vardı. Bu dil, halka yayılmak istenen eğitim ve yeni gelişen 

basın alanındaki ihtiyaçları karşılayacak durumda değildi. Bu nedenle başta bu iki 

alanda kullanılabilecek sade, konuşma diline yakın bir dil ihtiyacı doğdu (Demir-

Yılmaz, 2014: 79). Bu dönemde meselenin ele alınışı “özleşme” değil, geniş halk 

kitlelerini bu değişimden haberdar etmek için resmî dil ve gazete dilinde 

“sadeleşme” şeklindedir. Aynı zamanda bu dönemde “Batı’ya açılma” neticesinde 

dile giren yeni kavramlara karşılık bulma ihtiyacı, dilde yenileşmeyi de gündeme 

getirmeye başlamıştır.  

“Yeni terimler Arapçadan mı bulunmalıydı; yoksa Ali Suâvi’nin dediği gibi 

Batı dillerinden Türkçe telaffuza uydurularak mı alınmalıydı?” sorusuna o dönem 

cevap arayan resmî kuruluş, 1821’de devletin resmî çevirilerinin yapılması için 

kurulan Ziya Paşa, Namık Kemal, Münif Paşa, Sadullah Paşa ve Macit Paşa’nın da 

üyesi olduğu “Tercüme Odası”dır (Belge, 1989: 2590). Türkçenin söz dizimi, dil 

bilgisi kuralları ve sözlüğündeki birçok yenilik buradan başlamıştır. Tercüme 

Odası’nın ardından 1851 yılında açılan Encümen-i Dâniş’in de önemli amaçları 

arasında “yazı dilinin Türkçeleştirilmesi yoluyla Türk dilinin geliştirilmesi” 

gelmektedir. Bunu gerçekleştirmek için ilk adım, Fuad Paşa ile Ahmed Cevdet Paşa 

tarafından hazırlanan Kavaid-i Osmâniyye adlı dil bilgisi kitabıdır. Tanzimat 

döneminde başta Ahmed Midhat Efendi ve Şemseddin Sami gibi yazarlar, halkın 

eğitilmesi, aydınlatılması için sade dilin kullanılması yönünde çalışmalarını 

yoğunlaştırdılar. Şemseddin Sami’nin dilin doğal akışı yerine ona “müdahale 

edilmesi” gerektiği, bunun bir irade meselesi olduğu şeklindeki düşüncesinin, 

Atatürk döneminde başlatılan reform hareketiyle paralellik gösterdiği görülür 

(Şavkay, 2002: 30): 

Vakıa, herkesin kullanmağa alışmış olduğu “vakit” 

kelimesini terk ile, onun yerine “çağ” kelime-i Türkiyyesini yeniden 

uyandırmak biraz güç ise de eli kalem tutan zevat bu maksada 

hizmet etmeği murad ettikleri vakit, bu gibi kelimelerin ibdida lisân-

ı tahrirîde istimaline başlıyarak yavaş yavaş tamimlerine muvaffak 

olabilirler (Levend, 1972: 133). 

II. Meşrutiyet ile birlikte kurulan Türk Derneği (1908), Türk Yurdu (1911) 

ve aynı dönemde faaliyetlerine başlayan Genç Kalemler hareketi ile birlikte millî 

benliğe dönüş fikrinin yayılmasıyla Türkçeciliğe hız verildiği, dilin sadeleşmesinin 

hem modernleşme hem de uluslaşma için artık zorunlu görüldüğü bilinmektedir. Bu 

dönemde Necip Âsım, Bursalı Tahir, Akçuraoğlu Yusuf, Ahmet Hikmet 

(Müftüoğlu), Ali Canip (Yöntem), Cenap Şehabeddin, Ömer Seyfettin, Ziya 

Gökalp’ın da aralarında bulunduğu kadro, Türkçülük hareketinin güçlenmesiyle 

sade Türkçe akımını desteklemiştir.  Cumhuriyet ile beraber ise bu ideali hayata 
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geçirmek için Türk Dil Devrimi adıyla dilde reform hareketi, 1932 yılında Türk Dili 

Tedkik Cemiyeti’nin kurulmasıyla resmen başlatılır. 

Reformun ilk yıllarında bizzat Atatürk’ün direktifleriyle köylerden on 

binlerce sözcük toplanır. Bunların konuşma ve yazı dilinde kullanılması teşvik edilir 

(Başgöz, 1999: 157–158). 1930’lu yılların ulusçuluğuyla Türkçeyi yabancı dillerin 

etkisinden kurtarmak için girişilen devrim hareketi uyum içindedir. Türk dilinin 

kelime hazinesini ortaya çıkarmak için halk ağzından kelimeler derlenmiş, eski 

kaynaklarda geçen Türkçe kelimeler taranmış, yabancı kelimelere Türkçe karşılıklar 

arama yolunda hayli emek harcanmıştır. Yurdun dört bir yanından gönüllülerle 

yürütülen çalışmaların neticesinde 1934’te Osmanlıcadan Türkçeye Söz Karşılıkları 

Tarama Dergisi hazırlanır. Ancak burada Osmanlıca bir kelimenin karşısında her biri 

ayrı lehçeden derlenmiş birden fazla karşılığa rastlanıyor, bu kelimeler içinde 

bazılarının Türkiye Türkçesinin yapısına aykırı olması uygulamada aksaklığa sebep 

oluyordu. Devlet dairelerindeki yazışmalarda ve gazetelerde Tarama Dergisi’ndeki 

karşılıklardan herhangi birine gelişigüzel yer verilmesi de dilde tam anlamıyla 

karışıklığa yol açıyordu. Söz gelişi kalem yerine kimi kamış yazarken kimi yazgaç, 

çizgiç, sızgıç, yağuş, yuvuş yazıyordu (Korkmaz, 1995: 734). Bu yıllarda Atatürk’ün 

aşırı özleştirmeci bir politikanın etkisi altında olduğu 3 Ekim 1934’te İsveç veliahdı 

şerefine verilen yemekte yaptığı konuşmayla açıkça görülür:  

Altes Ruayâl, 

Bu gece ulu konuklarımıza, Türkiye’ye uğur getirdiklerini 

söylerken, duygum, tükel özgü bir kıvançtır. Burada kaldığınız uzca 

sizi sarmaktan hiç durmayacak ılık sevgi, bu yurtta, yurdunuz için 

beslenmiş duyguların bir yankusunu bulacaksınız. İsveç-Türk 

uluslarının kazanmış oldukları utkuların silinmez damgalarını tarih 

taşımaktadır. Süerdemliği, onu, bu iki ulus, ünlü, sanlı özlerinin 

derinliğinde sonsuz tutmaktadır. Ancak, daha başka bir alanda da 

onlar erdemlerini o denlü yaltırıklı yöndemle göstermişlerdir. Bu 

yolda kazandıkları utkular, gerçekten daha az özence değer değildir. 

Avrupa’nın iki bitim ucunda yerlerini berkiten uluslarımız, ataç 

özlüklerinin tüm ıssıları olarak baysak, önürme, uygunluk kıldacıları 

olmuş bulunuyorlar; onlar, bugün, en güzel utkuyu kazanmaya 

anıklanıyorlar: baysal utkusu. Altes Ruayâl, Yetmiş beşinci doğum 

yılında oğuz babanız bütün acunda saygılı bir sevginin söyüncü ile 

çevrelendi. Genlik, baysal içinde erk sürmenin gücü işte bundadır. 

Ünlü babanız yüksek kralınız Beşinci Güstav’ın gönenci için en ısı 

dileklerimi sunarken, Altes Ruayâl Prenses İngrid’in esenliğini; 

tüzün İsveç ulusunun gönencine, genliğine içiyorum (Ayın Tarihi, 

No: 2, 1934, 22-23; Korkmaz, 1992: 406–407).  

1934-1936 yılları arasında tarama ve derleme çalışmalarıyla elde edilen 

malzemenin ayıklanması işine girişilir. Atatürk’ün isteğiyle Fuat Köprülü, Ali Canip 

Yöntem, Necmettin Sadak ve Reşat Nuri Güntekin’in de aralarında bulunduğu bir 

ekiple Dil Kurumundan ayrı bir “Osmanlıcadan Türkçeye Kılavuz Komisyonu” 
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kurulur. Ancak 8000 kadar Arapça ve Farsça kökenli kelimeye karşılık tespit 

edilerek hazırlanan “Cep Kılavuzu” da yeterli görülmeyince dil konusunda bir 

çıkmaza girildiği fark edilerek dil politikası değiştirilir.  

1936-1937 yılları arasında dil felsefesi üzerinde durulur ve tarih tezine 

uygun olarak “Güneş Dil Teorisi” ortaya atılır. 24 Ağustos 1936 tarihinde kabul 

edilen teori Türk dilinin eskiliği ve başka dillere kaynaklık ettiği tezinin dil bilimi 

temellerine dayandırılabileceği düşüncesinden doğmuştur. Ancak teorinin revaçta 

olduğu 1936 yılında Atatürk “Yeni Türkçe kelimeler teklif edebiliriz. Bu yönde 

ısrarla çalışmalıyız. Fakat bunları Türk dilinin olgunlaşma seyrine bırakmalıyız. 

Ketebe, yektübü Arabındır; kâtip, kitap, mektup Türkündür.” diyerek Osmanlıcaya 

dönüş yapılmasına değil; XX. yüzyıl başlarından beri Türkçede yerleşmiş bütün 

kelimelerin Türkçede kalması gerektiğine işaret eder (Korkmaz, 1995: 736). 

Sadoğlu’nun da (2010: 253) vurguladığı gibi dil reformunun ilk yıllarında izlenen 

“özleştirme” politikası dil planlamasında “yaratıcı” ve “sınırlandırıcı” yöntemlerden 

ikisini de kullanmıştır. Bu anlamda Güneş-Dil Teorisi’nin dil planlamasına etkisi, 

dilin somut formunu değiştirmeye yönelen sistematik müdahaleleri sınırlandırmış 

olmasıdır. 

Atatürk’ün 1938’de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışında 

bulunamamasına rağmen açış konuşmasını vefatından on gün önce Meclis’te 

Başvekil Celal Bayar’a okuttuğu konuşması, Cumhuriyet’in ilk yıllarında dilde 

özleşme konusunda gelinen son noktayı göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Bu 

konuşmada, Türk Tarih ve Dil Kurumlarından övgüyle söz eden Atatürk’ün 

kullandığı dil, 1936 öncesinden çok farklıdır:  

Türk Tarih ve Dil Kurumlarının çalışmaları takdire layık kıymet ve 

mahiyet arz etmektedir. Tarih tezimizi reddedilemez delil ve 

vesikalarla ilim dünyasına tanıtan Tarih Kurumu, memleketin 

muhtelif yerlerinde yeniden kazılar yaptırmış ve beynelmilel 

toplantılara muvaffakiyetle iştirak ederek yaptığı tebliğlerle ecnebi 

uzmanların alaka ve takdirini kazanmıştır. Dil Kurumu en güzel ve 

feyizli bir iş olarak türlü ilimlere ait Türkçe terimleri tespit etmiş ve 

bu suretle dilimiz yabancı dillerin tesirinden kurtulma yolunda esaslı 

adımını atmıştır. Bu yıl okullarımızda tedrisatın Türkçe terimlerle 

yazılmış kitaplarla başlatılmış olmasını, kültür hayatımız için 

mühim bir hadise olarak kaydetmek isterim (T.B.M.M. Zabıt 

Ceridesi, 1938, 6). 

Bu kısa metinde Atatürk, günlük hayatta kullanılan Arapça ve Farsça 

kelimeleri tercih ederek aslında özleştirmecilikte yeni bir yol tutulmasına ancak 

terimlerin mutlaka Türkçeleştirilmesinin önemine işaret eder. Bu noktada sorulması 

gereken soruyu G. Lewis sorar: 

“Atatürk kendi görüşünü açıkça belirtmesine rağmen, neden Dil 

Kurumu Atatürk’ün istediği gibi sadece teknik terimler sunmaya 
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devam etmekle yetinmeyip standart Türkçenin olağan kelimelerinin 

yerine kullanmak üzere yeni alternatifler de ortaya koydu?” (Lewis, 

2007: 94).  

 Bu sorunun cevabı, 1940’tan sonraki dil tartışmalarında en sorunlu politik 

mevzunun, hemen her kesimin Atatürk’ü kendi duyuş ve kavrayışına göre 

anlamlandırıp bir kalıba sokmaya çalışmasında aranabilir. Oysa Atatürk, 6 yıllık 

süreçte (1932-1938) Türkçenin özleşmesi konusunda her yolu denemiş, tamamen 

bilimsel bir yöntemle dilde özleşmenin adeta deneyini yapmıştır. Görünen o ki 

kendisinin vardığı nokta; Genç Kalemler ve Millî Mücadele Dönemi yazarlarının 

kullandığı, alıntı kelimelerden olabildiğince arınmış sade Türkçe olmuştur.  

Dil bilimi perspektifinden bakıldığında; Atatürk döneminde resmen 

başlatılan Türk Dil Reformu’nun dilde özleşme diğer bir deyişle Türkçeleşme projesi 

olduğu şu örneklerle de somutlaştırılabilir: 

a. Örnek:  

“Bir müsellesin mesaha-i sathiyesi, kaidesinin irtifaına hâsılı darbının 

nısfına müsavidir.” cümlesi “Bir üçgenin yüzölçümü, tabanının yüksekliğine 

çarpımının yarısına eşittir.” (Gazi Mustafa Kemal, 2007: 7) cümlesine dönüşmüştür. 

10 kelimelik cümlenin “bir” dışında kalan 9 kelimesinin Türkçeleştiği 

görülmektedir. 

b. Örnek: 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 26. maddesinin 1924 tarihli asıl metni 

(1928’de yapılan değişikliklerle birlikte) ve 1945 tarihli uyarlaması şöyledir:  

1924 Metni: “Büyük Millet Meclisi kavaininin vaz’ı, tadili, tefsiri, fesih ve 

ilgası, devletlerle mukavele, muahede ve sulh akdi, harb ilânı, muvazene-i umumiye-

i maliye ve devletin umum hesabı katî kanunlarının tetkik ve tasdiki, meskûkât darbı, 

inhisar ve mali taahhüdü mutazammın mukavelat ve imtiyazatın tasdik ve feshi, 

umumî ve hususî af ilanı, cezaların tahfif ve tahvili, tahkikat ve mücazatı 

kanuniyenin tecili, mahkemelerde sâdır olup katiyat kesbetmiş olan idam 

hükümlerinin infazı gibi vezaifi bizzat kendi ifa eder.” (Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasa Mahkemesi, 1924) 

1945 Metni: “Kanun koymak, kanunlarda değişiklik yapmak, kanunları 

yorumlamak, kanunları kaldırmak, devletlerle sözleşme, andlaşma ve barış yapmak, 

harb ilan etmek, devletin bütçe ve kesin hesap kanunlarını incelemek ve onamak, 

para basmak, tekelli ve akçalı yüklenme sözleşmelerini ve imtiyazları onamak ve 

bozmak, genel ve özel af ilan etmek, cezaları hafifletmek ve değiştirmek, kanun 

soruşturmalarını ve kanun cezalarını ertelemek, mahkemeden çıkıp kesinleşen ölüm 

cezası hükümlerini yerine getirmek gibi görevleri Büyük Millet Meclisi ancak 

kendisi yapar.” (Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, 1945) 
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2. Türk Dil Reformu Neden Bir Tartışma Alanı Olarak Hâlâ 

Gündemdedir? 

Türkiye Cumhuriyeti’ni bir ulus devleti olarak inşa eden kurucu kadro, bir 

taraftan “uluslaşma” ve “Batılılaşma” ile hedeflenen değerler sisteminin geniş halk 

kitleleri tarafından benimsenmesini; diğer taraftan harf devriminin tamamlayıcısı 

olarak Arapça ve Farsça alıntılardan arınmış arı/ öz Türkçe ile herkesin eğitimden 

faydalanmasını amaçlıyordu. Ancak dildeki değişimin ‘nasıl’ ve ‘ne şekilde/ölçüde’ 

olması gerektiği konusunda özellikle Tanzimat’tan bu yana birtakım görüş ayrılıkları 

bulunmaktadır.  

Cumhuriyet dönemine damgasını vuran dil tartışmaları dil bilimsel açıdan 

beş konu etrafında yoğunlaşmıştır:  

1. Dile müdahale edilebilir/edilmeli midir?  

2. Yeni kelimeler türetilirken ölçüt ne olmalıdır?  

3. Bir dil akademisi kurulmalı mıdır?  

4. Dilde özleşmenin sınırı olmalı mıdır?  

5. Özleştirmecilikte aşırıya kaçılmış mıdır? 

Türk Dil Reformu ile dünyadaki diğer örnekler karşılaştırıldığında dilde 

özleştirme çalışmaları büyük ölçüde örtüşseler de uygulamada önemli farklılıklar 

içerdikleri görülmektedir. Örneğin Alman Dil Devrimi’nin, 16. yüzyılda Alman bir 

keşiş olan Luther’in öncülüğünde Almancaya kutsallık atfedilen bir anlayışla kilise 

dilinin sadeleştirilmesi gerektiği düşüncesiyle başladığı ve bu konudaki tartışmaların 

zamana yayılarak üç yüz yıl boyunca çeşitli bağımız dernekler tarafından 

sürdürüldüğü görülür (bk. Önen, 1960: 139-155). Almanlar kendi dillerini yabancı 

etkilerden arındırmaya çalışırken tam da bu sırada Macar Dil Devrimi, 15-17. 

yüzyıllar arasında önce Latince ardından 18-19. yüzyıllar arasında Almanca alıntıları 

dillerinden arındırmak için mücadele vermiştir (bk. Eckmann, 1972: 17-41). 

Fransızcada da özleşme akımının başlaması hemen hemen aynı yüzyıla denk gelir. 

1539’da I. François hukuk dilinden yabancı sözcüklerin kovulması için bir buyruk 

çıkarmıştır. XVIII. yüzyılda Avrupa’nın ortak dili Fransızca olmasına rağmen XIX. 

yüzyıldan itibaren İngilizcenin etkisi yoğun olarak hissedilmeye başlanmıştır. 

1966’da Fransa Başbakan Pompidou “Fransız Dilini Savunma ve Yayma Yüksek 

Kurulu”nu kurmuş, ardından 31.12.1975 tarih ve 1349 sayılı Dili Koruma Yasası 

(Bas-Lauriol Yasası) çıkarılmıştır (Selçuk, 2019: 3021-3022). Selçuk, tüm 

görüşmeleri içeren tutanakları okuduğunu, yasa nedeniyle Fransızların birbirlerini 

ne ırkçılık ne de komünistlikle suçladığını belirtmiştir (Selçuk, 1991: 6-7). Bu tespit 

bizim açımızdan önemli çünkü özellikle 1960’larda Türkiye’de dilde özleşme 

çalışmaları bu suçlamalar/ithamlar gölgesinde devam etmiş; taraflar arasında bir 

uzlaşma sağlanamaması dolayısıyla Atatürk döneminde başlatılan devlet politikası 

sürdürülememiştir. 
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Dil devrimi konusunda dünyadaki bazı örneklerle ilgili bu kısa 

karşılaştırmadan sonra tekrar asıl konumuza dönecek olursak; Türk Dil 

Reformu’nun yaklaşık 90 yıldır iki ana başlıkta tartışıldığını söyleyebiliriz: Politik 

sebepler ve dilbilimsel sebepler. 

2.1. Politik Sebepler 

Dil ile politika arasında yakın bir ilişki olduğu, dilin millî kimliğin en önemli 

göstergelerinden biri varsayıldığı XIX. yüzyıldan beri yaygın olarak kabul edilir. 

Dil, bu anlamda toplumun iletişim aracı olmaktan öte, aynı milliyetten insanların 

oluşturduğu grup psikolojisini yansıtan bir sembol olarak da algılanmaktadır 

(Tachau, 1964: 191). Bu algının sonucu olarak dil, toplumsal ve siyasal gelişme ile 

değişmenin doğal bir sonucu olduğu kadar bilinçli bir aracı olarak da kullanılmıştır. 

Bu bağlamda dil devrimiyle birlikte dilin müdahale edilebilir bir alan olarak 

görülmesinin, dilin sadece bir iletişim aracına indirgenmesinden kaynaklandığını 

söylemek de mümkün.  

Cumhuriyet döneminde yeni ulus devletinin inşası sürecinde Türkçe, ortak 

kimliği belirleyen en önemli unsurlardan biri sayılmıştır. Osmanlı’nın son dönemleri 

ile Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki ideolojik ve kültürel gerilimlerin, dil 

tartışmalarında yankısını bulduğu görülür (Balçık, 2002: 787).  

Türk Dil Reformu konusunda zaman içinde değişen fikirler, görüşler aslında 

meselenin Tanzimat dönemiyle başlayan toplumsal dönüşümle doğrudan ilgili 

olduğunu ve bu sürece uyum sağlandıkça dilde özleşme konusuna bakış açısının da 

değiştiğini kanıtlar niteliktedir. Örneğin Yakup Kadri Rübab dergisinde 1912 yılında 

yazdığı makalelerde Genç Kalemler’in başlattığı sade Türkçe hareketine “Biz 

Osmanlıyız ve bu Osmanlı lisânıdır. İstiyorlar ki biz Çağatay olalım ve Çağatayca 

söyleyelim. Hayır, bu kabil olmıyacaktır. Hayır… Zavallı yenilik, zavallı bayramlık 

elbiselere benziyen garib yenilik…” diyerek muhalefet etmiştir (Levend, 1972: 321-

322). Ancak daha sonra 1928 yılında kurulan Dil Encümeni’nde yeni harfleri kabul 

eden heyet arasındadır. Ardından 1932’de Türk Dili Tedkik Cemiyeti’ni kuran heyet 

arasında da yerini alarak Türk Dil Kurumunun bir üyesi sıfatıyla 1960’lara kadar 

çalışmıştır. Servet-i Fünûn topluluğu içinde yer alan Halit Ziya, Türk Derneği’nin 

başlattığı sadeleştirme çalışmalarına karşı çıkanlardan biriydi. Dilin halkın bilgi 

düzeyine inemeyeceğini, tersine halkın “irfan” seviyesini yükseltmeye çalışması 

gerektiğini, dolayısıyla yerleşmiş Arapça ve Farsça kelimelerin yerine Türkçe 

karşılıklarının kullanılamayacağını savunuyordu (Levend, 1972: 305). Sonradan bu 

görüşünü değiştirerek kendi eserlerini sadeleştirmek zorunda kalmıştır (Atatürk ve 

Türk Dili II 1997, 1302-1303). Sade Türkçe ile yazanların öncülerinden Hüseyin 

Cahit Yalçın, I. Türk Dili Kurultayı’nda “Bugün en basit köylüler bile “tayyare”yi 

belledikten sonra kaldırıp da yerine hâlis bir Türkçe kelime koymakta nafile 

zahmetten başka bir fayda mülahaza etmem. “Tayr” Arapça da olsa “tayyare” 

muhakkak Türkçedir, Türk’ün çocuğudur.” demişti. Ancak sonradan kendisi de 

“uçak, olay, kesin” gibi yeni kelimeleri kullanmıştır (Aksoy, 2004: 19). 
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Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar dilde özleşme meselesini tartışan gruplar 

arasında ağırlıklı olarak bürokratların ve siyasetçilerin bulunduğu görülür. Politik bir 

tartışma alanı olarak öznesi Türkçe olan konunun tarafları üç gruba ayrılabilir: 

Muhafazakârlar (Fesahatçılar), Özleştirmeciler veya Öz Türkçeciler (Tasfiyeciler), 

Yaşayan Türkçeciler (Ilımlılar) 

2.1.1. Muhafazakârlar (Fesahatçılar):  

1950’lere kadar Osmanlıcayı savunanları tanımlamada kullanılan 

“muhafazakârlar” ifadesi, özellikle 1960’tan sonra dilde aşırı özleştirmeye, 

tasfiyeciliğe karşı çıkanlar için kullanılmaya başlanır. Yaygın ifadeyle dil 

konusunda, “geleneğe bağlı olmak” anlamında kullanılır. Aralarında Süleyman 

Nazif, Adnan Ötüken, Nail Kubalı, Refii Cevat Ulunay’ın da yer aldığı bu 

gruptakiler, dili değiştirmeye kalkmanın şovenizm olduğunu, en az altı yüz yıllık 

Osmanlı Türkçesinin bir çırpıda elenip atılmayacağını savunmuştur. Sayıları az, etki 

sahaları dar olan bu grup, Osmanlıcanın değiştirilemeyeceğini, aksi takdirde 

Türkçenin, kendi kendine yeten bir kültür dili olamayacağını; fakir, zayıf ve yetersiz 

bir dil konumuna düşeceğini iddia etmiştir (Gönülal, 2012: 23).  

Levend’in ifadesiyle (1972: 454) dil devriminin başladığı tarihten yirmi 

yıllık bir zaman geçtiği ve birçok yabancı kelimeye güzel karşılıklar bulunduğu 

hâlde “tabiî tekâmülcüler” bunları kullanmamakta, buna karşılık yazılarında “akl-ı 

selim, tatil-i faaliyet, su-i tefehhüm, haleldar, ısdar, istihale” gibi kelime ve 

tamlamalara yer vermektedir. Bu tavır, dil devrimini “yok sayma” olarak da 

yorumlanabilir. 

2.1.2. Özleştirmeciler veya Öz Türkçeciler (Tasfiyeciler):  

Servet-i Fünûn devrinde Fuad Kösearif ile Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun 

temsil ettikleri bu görüşün taraftarları birinci gruba göre daha fazla, etki alanları da 

epeyce geniştir. Bu gruptakilere göre dilimize giren bütün yabancı asıllı sözler, 

özellikle Arapça, Farsça kelimeler hiçbir ölçü, sınır ve müsamaha tanımaksızın 

derhal atılmalıdır.  

“Dilde ulusçuluk” akımının taraftarları sayabileceğimiz özleştirmecilere göre 

“Osmanlıca” halkın dilinden kopuk, yapay bir dildi. Onlara göre halk, bu dili 

anlamıyordu ve saray ile halk arasındaki uzaklık, aslında Osmanlıca ile Türkçe 

arasındaki uzaklıktan kaynaklanıyordu. Bir ulus devleti olarak inşa edilen 

Cumhuriyet ise otoritesini halktan alıyordu, o hâlde onun dilini kullanmalıydı 

(Demir, 2007: XXV).  

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Hüseyin Rahmi ve Cenap Şehabettin’in de tasfiye 

yanlısı görüşleri dönemin gazete ve dergilerinde görülür. 1950’lerde başlayıp 1960 

ve ‘70’lerde uç noktaya varan özleştirmecilik anlayışı, her yabancı kelimenin 

Türkçeleştirilmesi yani tasfiyesi yönündedir. “Aşırıcılar” olarak da tarif edilen bu 
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grubun en ateşli temsilcisi ise 1950’lerde Nurullah Ataç’tır1. Ona göre kökünü ve 

üretme yollarını bilmediğimiz bir kelimeyi kullanmaya hakkımız yoktur (Levend, 

1972: 454).  

Tanzimat ile beraber dilde sadeleşme, özleşme ve öz Türkçecilik 

(tasfiyecilik) olarak gelişen bu süreç, 1980’lere kadar devam etti.  

2.1.3. Yaşayan Türkçeciler (Ilımlılar):  

Şemsettin Sami, Necip Asım, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin’in öncülüğünü 

yaptığı daha geniş bir taraftarı olan bu grup, diğer iki gruba göre ılımlı bir yol takip 

etmek gerektiğini savunur. Onlara göre dil, doğal seyrinde gelişmelidir; diğer bir 

deyişle dilde evrimden yanadırlar. Her gelişmiş ve ileri kültür dili gibi Türkçenin de 

yüzde yüz saf olmasına imkân olmadığı, ihtiyaç hâlinde heves ve özentiye kaçmadan 

başka dillerle kelime alışverişinde bulunmanın gayet doğal olduğu, dilimizde Türkçe 

karşılığı bulunan yabancı kelimelerin elenmeye tâbi tutularak temizlenmesi gerektiği 

görüşünü paylaşırlar. Tahsin Banguoğlu, Necmettin Hacıeminoğlu, Faruk K. 

Timurtaş, Mehmet Kaplan başta olmak üzere Kubbealtı Akademi Mecmuası 

yazarlarının önemli bir kısmını bu gruba dâhil edebiliriz (Gönülal, 2012: 28).    

Tarafların keskinleştiği, kavganın şiddetlendiği yıllar 1960’lı yıllardır. 

Örneğin dilde özleşmeyi her zaman savunan Talat Tekin, ne Kurumun ne de 

karşıtlarının yanında yer almış, bilimsel ölçütleri esas alarak her iki tarafı da uyarıp 

eleştirmiştir. Tekin’in bu tavrı her iki grubun da tepkisine yol açmıştır. 29 Temmuz 

1960 tarihli Dünya gazetesinde yazmış olduğu “Yanlış Türkçe Kılavuzu” adlı yazısı 

nedeniyle TDK disiplin kurulu başkanı Behçet Kemal Çağlar tarafından hakkında 

soruşturma açılmış, Kurumun yayımlamış olduğu Sade Türkçe Kılavuzu’nu 

eleştirdiği bu yazısı nedeniyle yönetim kurulunun 12 Şubat 1961 tarihli oturumunda 

“disiplinsizlik” suçlamasıyla görevine son verilmiştir (Demir-Yılmaz, 2005: 19-20). 

Timurtaş, 1967 yılında Türk Dilini Koruma ve Geliştirme Cemiyeti’ne üye olmakla 

suçlandığı, dil akademisi kurulmasını istediği ve bütün aşırı solcuların öz Türkçeci 

olduğunu söylediği için Kurumdan çıkarıldığını anlatır (Timurtaş, 1996: 192-194). 

Zeynep Korkmaz tarafından hazırlanan Atatürk’ün bir ilim akademisi olmasını 

istediği ve bu yönde sarf ettiği bazı sözlerini ihtiva eden bir kitabı o yıllarda Kurum 

tarafından basılmamış, Korkmaz bu sebeple Kurum’un eleştirilerine maruz 

kalmıştır. O yılların Türk Dil Kurumu’nu rahatsız eden söz şudur: “Dil âlimlerinin 

mütehassıslarının akademik çalışmalarına müdahale etmeyeceğim. Sizin de 

sofranızda hazır bulunan Dil Kurumu merkez heyeti üyeleri mesailerinizi son 

 
1 Ataç’ın türettiği, yazılarında yer verdiği ve genç yazarların kullanımıyla dile yerleşen kelimeler 

arasında eleştiri, eleştirme, eleştirici, etkinlik, izlenim, izlenimci, özgür, özgürlük, güldeste, 

güldürü, ılımlı, kuram, kuramcı, öznel, nesnel, nesnellik, olumlu, soruşturma “anket”, önyargı 

gibi örnekler yer alır. “Ve” bağlacını da terk eden Ataç’ın önerdiği ancak tutmayan kelimeler 

arasında ise betik (kitap), bediz (resim, süs), budun (halk) dörüt (sanat), dörütmen (sanatkâr), 

ağdık (kabahat, kusur) yanında Türkçenin eski dönemlerinde yaşamış ve bugün unutulmuş olan 

anık (hazır), ası (fayda, menfaat), küşüm (şüphe), kıyın (ceza), taplamak (kabul etmek) gibi 

sözcükler bulunur (Aksan, 2007: 89, 119). 
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verimlerine uydurmanız gerekir.” Ancak bahis konusu sözlerin çıkarılması şartı ile 

kitabın basılabileceğini söyleyen Türk Dil Kurumunun bu teklifini Z. Korkmaz 

reddetmiş ve 1962 yılında “Türk Dilinin Tarihi Akışı İçinde Türk Dil Devrimi” 

adıyla kitabını başka yerde bastırmıştır (Atay, 1966: 185). Bu hadiseler, 1960’lı 

yıllarda iktidar değiştikçe dile bakışın da değiştiğinin belirgin örnekleridir.   

Kısaca özetlemeye çalıştığım gibi; Türkiye’de dil tartışmasının taraflarına 

bakıldığında Türk modernleşmesine paralel olarak Türkçe tartışmasının başladığı, 

yeni düzenle beraber toplumsal sınıflar ve siyasi gruplar arasındaki modernleşmeye 

ilişkin farklı görüşlerin tartışmaların içeriğini oluşturduğu söylenebilir (Gallagher, 

1971: 174). Başka bir ifadeyle kültürel modernleşme ile Batılılaşma topluma 

gerçekten nüfuz etmiş miydi? Bu sorunun cevabı şüphesiz cevap verenin 

modernleşmeye taraf veya onun aleyhinde olmasına göre değişecekti (Karpat, 2010: 

410). Karpat’ın vurguladığı gibi (2010: 403); Atatürk’ün Türkçeyi yabancı dillerin 

boyunduruğundan kurtarmak gayesi şüphesiz tüm yabancı diller için geçerliydi. 

Dolayısıyla 1980’lerden sonraki Batı kökenli alıntıları ve bunun Türkçede yol açtığı 

yozlaşmayı, Atatürk’ün, bazı yabancı araştırmacıların ihtimal verdiği gibi 

“Batılılaşmanın bir nişanesi” olarak sayacağını varsaymak gerçekçi olmayacaktır2. 

Ancak 1940’lardan itibaren bu konuda farklı görüşler ortaya çıkmıştır. 

 Bu noktada şu sorular sorulabilir: 

1. “Batılılaşma/Modernleşme” adına dile yerleşen Arapça ve Farsça 

kelimelerin reddi ve yerlerine Batı dillerinden giren kelimelerin ikamesi gerekli 

midir? 

2. “Uluslaşma” adına dilde tamamen özleşmenin sağlanması, dil bilimsel 

açıdan söz varlığında bir yoksullaşmaya sebep olabilir mi? 

Atatürk döneminde Türkçe konusunda bir devlet politikası oluşturulmaya 

çalışılsa da sonraki dönemlerde devletin değil iktidarların politikalarına göre yön 

verilen bir Türkçe tahkiyesinin ortaya çıktığı görülmektedir. 

2.2. Dilbilimsel Sebepler 

Dilde değişmelerin olabileceği konusunda bütün dil bilginlerinin hemfikir 

olduğu söylenebilir. Bu değişimlerin sebepleri ile hangi koşullar ve etkiler altında 

dilin değiştiği konusundaki cevaplar ise çeşitlidir. Bazı dil bilimcilere göre söz 

konusu değişimler, dilin toplumsallığı göz ardı edilerek doğa yasalarına göre olur, 

bazılarına göre ise dildeki değişmelerde toplumsal yapı belirleyicidir.  

 
2 Karpat ayrıca, Türkiye’nin modernleşme hamlelerine ışık tutan düşüncelerden birinin de millî 

ve kültürel bir benlik arama çabası olduğunu, böylece dil devriminin, bütün aşırılıklarına rağmen 

halk dilinin millî dil olarak yerleşmesini sağladığını belirtir. (Karpat, 2010: 406). 
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Dil reformuyla türetilen yeni kelimelerden önemli bir kısmının dil bilgisi 

kurallarına uymaması, dilbilimsel açıdan özleştirmecilerle ılımlıları karşı karşıya 

getirmiştir. Oysa kelimeler, söz varlığının temel unsurlarındandır. Toplumların 

kültürleri ve bilgi birikimlerini yansıttıkları gibi bireyin duygu ve düşünce 

gelişiminde de önemli bir işleve sahiptirler. Kelimeler zaman içinde kullanımdan 

düşerek yerini yenilere bırakabilir. Meselâ Meşrutiyet devrinde ‘ideal’ kelimesine 

karşılık olmak üzere önce “gaye-i hayal” tamlaması kullanılmış, bir ara tekrar 

Fransızcasına dönülmüş, sonra Ziya Gökalp’ın Arapçadan uydurarak yarattığı 

‘mefkûre’ ortaya çıkınca evvelkiler unutulmuş, nihayet ‘ülkü’ ile ‘mefkûre’ de 

ömrünü tamamlamıştır (Levend, 1954: 697). 

Türkiye’de özellikle Dil Reformu’ndan sonra yeni neslin Türkçe kelime ve 

kavram bilgisinin erozyona uğradığı, söz varlığının daraldığı konusunda yaygın bir 

kanı vardır3. Bu görüşün ortaya çıkmasında 1940-1990 yılları arasında, dili sadece 

kelimelerden ibaret gören bir anlayış çerçevesinde yapılan tartışmaların etkisi 

büyüktür. Hâlbuki Gülsevin’in de (2005: 53) vurguladığı gibi reform süreci 

başlamadan önce bilim insanlarının şu soruların cevabını aramaları ve bulmaları 

gerekirdi:  

1. Hangi kelimelere “Türkçedir”, hangilerine “Türkçe değildir” diyebiliriz. 

Yani kaynağı (kökeni) yabancı olan her söz “yabancıdır” denilerek atılmalı mıdır? 

Bunun ölçüsü nedir?   

 Bu konuda standart bir ölçü tutturulmadığı açıktır. Uriel Heid’in de (2001: 

68) dikkat çektiği gibi Dil Kurumunun konuşma dilinde yaygın olarak kullanılan ve 

özümsenen “dükkân” gibi Türkçenin fonetiğine uymayan yabancı sesli sözcükleri 

dilden atmaya çalışmayıp öte yandan şekli veya anlamı değişmiş olan “cömert, fırka” 

gibi Arapça ve Farsça sözcükler için karşılıklar önermesi dikkat çekicidir. Diğer 

yandan dost, sabah, zarar, çarşı, hamam, perde, sokak gibi alıntı sözler tamamen 

yerli kabul edilmiştir.  

2. Yukarıdaki soru cevaplandırıldıktan sonra “yabancı” olduğuna 

hükmedilen sözlerin Türkçeleştirilmesi için neler yapılmalı ve nasıl bir yol takip 

edilmelidir?  

Bu soruların cevapları bilimsel yöntemlerle belirlenip bir görüş birliğine 

varılamadığından, devrim sürecindeki Türkçeleştirme çabalarımızda sıkıntılar 

yaşanmış, mesele bir tartışma konusu olmaktan çıkamamıştır.  

Öte yandan tartışma kelimelere indirgendiği zaman sanki bir dildeki 

kelimeler sadece eş anlamlılardan (sinonim) ibaretmiş gibi düşünülebilir (Gönülal, 

 
3 Bu konuda tarafımdan yapılmış bir çalışmada, gazete köşe yazarlarının kullandığı 40 kelime 

seçilerek 150 üniversite öğrencisine anket yöntemiyle sorulmuş, kelimelerin anlamı hakkındaki 

öğrencilerin bilgileri ölçülmeye çalışılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bk. Gönülal, Y. Ö. “Söz 

Varlığımız Erozyona mı Uğruyor Sorusuna Yönelik Uygulamalı bir Araştırma”, Dil 

Araştırmaları, Sayı: 16 Bahar 2015, s. 237-257. 
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2012: 256). Hâlbuki özellikle soyut kelimeler, çok katmanlı bir anlam yapısına 

sahiptir. Ancak aşırı özleştirmeciliğin hız kazandığı dönemlerde eski kelimeler 

yerine ikame etmek üzere türettiğimiz yeni kelimeler, özellikle soyut kavramlarda 

anlam inceliklerinin ortadan kalkmasına sebep olmuştur. Bu noktada dil ve düşünce 

arasındaki organik bağı hatırlamak gerekir. Vygotsky’nin (1998: 179) de belirttiği 

üzere düşünce, sözcüklerle yalnız dile getirilmekle kalmaz, onlar aracılığıyla varlık 

kazanır. 

Dil bilimi açısından bakıldığında Türkiye’de Cumhuriyet döneminde “dil 

devrimi” adı altında yapılanlar doğrudan doğruya Türkçenin düzenlenmesine 

yönelik girişimlerdir. Düzenleme esnasında dilin, ‘yerel’, ‘modern’ ve ‘standart’ 

duruma getirilmesi amaçlanmıştır. Toplumsal katmanlar arasındaki dil 

farklılıklarının eskisi kadar derin olmaması, ortak yeni terimlerin oluşması 

standartlaşma, Türkçe kelime kullanma oranındaki artış yerelleşme, dildeki yabancı 

unsurlar arasında Batı kökenlilerin sayısındaki artış modernleşmeye vurgu yapar (bk. 

İmer, 1998). Bütün dünyada da dilde özleştirme çalışmalarında benzer eğilim ve 

tutumlar görülür. Aksan (2007: 27), bu çalışmaları şöyle özetler:  

1) Dilin bilinen kök ve eklerinden yeni sözcükler türetme  

2) Yabancı kavramları karşılamak üzere, yerli sözcüklerin bir araya 

getirilmesiyle birleşik sözcükler ve tamlamalar oluşturma  

3) Eski kaynaklarda geçen unutulmuş ögeleri alma, canlandırma  

4) Dilin değişik lehçelerinden ve bölgesel ağızlardan alıntılara gitme 

Demir’in (2003: 6) vurguladığı gibi popüler tartışmalarda kelime 

kopyalanması4  öne çıkmaktadır. Daha eski tarihlerde girmiş olan iskele, iskelet, 

masa, dosya, şapka, rol, sol vs. gibi yığınla kelime kimseye tuhaf gelmezken, bizim 

yaşadığımız dönemde giren ve bizim de herkes gibi yeni öğrendiğimiz kelimelere 

karşı tepkili davranılmaktadır. Bu tepkinin sebebi bazı çevrelerce Türkçenin yok 

olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu düşüncesidir. Oysa dillerin zayıflamalarındaki 

asıl neden, kopyalamadan kaynaklanan yapısal bozulma değil, sosyal işlev kaybıdır. 

Diller, kendilerine ihtiyaç duyulmadığı, yani ailelerin bu dili kendi çocuklarına 

aktarmak için çabalamalarını gerektirecek yeterli sosyal işlevleri kalmadığı zaman 

yok olup giderler. Genç kuşak, daha çekici ve prestijli bulduğu için baskın bir dile 

yönelince tehlike başlar ve genç kuşak kendi dilini koruması halinde düşük prestijli 

 
4 Dilde ödünçleme (alıntılama) yoluyla yabancı dillerden kelimeler alınması konusunda Lars 

Johanson’un geliştirdiği Kopyalama Modeli Kuramı incelenebilir. Buna göre; bir dilden başka 

bir dile kelime ya da herhangi bir dil bilgisel unsurun aktarımı, bir dile ait özelliklerin başka 

özelliklerle değiştirilmesi demektir. Bu bakış açısına göre “alıcı dil” ile “verici dil” arasındaki 

alışveriş, yeni bir form ortaya çıkarması bakımından değerlendirilmelidir. Ayrıntılı bilgi için bk. 

Johanson, L. (2007), Türkçe Dil İlişkilerinde Yapısal Etkenler, (çev. Nurettin Demir), Ankara: 

TDK Yayınları. 
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durumda kalacağı için, sık sık baskın dilin tek dilli konuşuru hâline gelir (Demir, 

2003: 7).   

Dil bilimsel açıdan bir başka tartışma konusu, Türk Dil Reformu sırasında 

asılsız veya işlek olmayan eklerle kelimeler türetilmesi meselesidir. Bu bağlamda; 

dilde tamamen özleşmeyi savunan grup dışındakiler tarafından yaşamsal, 

gereksinme, genel, ilginç, örneğin, okul, kamutay “meclis”, uzay, toplum gibi 

türetmeler yadırganmış; asılsız veya işlek olmayan eklerle yapılan türetmeler, dilin 

yapısını bozacağı düşüncesiyle eleştirilmiştir (bk. Gönülal, 2020: 215-226).  

Dilde aşırı özleşmeciliğin (tasfiyeciliğin) artması bir başka problemi daha 

tartışmaya açmıştır: O da Türk Cumhuriyetleriyle aramızda bir kopukluk yarattığı 

konusudur. Ercilasun’un (1980: 53) tespitine göre Taşkentli Özbek Türkü “edebiyat, 

nazariye, cemiyet, terakkiyat, ehemmiyet, tasvir, vasıta, eser, tahlil” diyor, “yazın, 

kuram, toplum, ilerleme, önem, betimleme, araç, yapıt, çözümleme” demiyor. 

Bakü’deki edebiyat profesörü “edebiyat, inkişaf, mühim, şair, eser, hususen, samimi, 

mukaddes, samimiyet, şahsî, menfaat, umumî” diyor, “yazın, gelişme, önem, ozan, 

yapıt, özellikle, içten, kutsal, içtenlik, kişisel, çıkar, genel” demiyor. Meselenin bu 

boyutu da Türk Dünyası’nda ortak bir iletişim dili kurulması konusu tartışılırken 

değerlendirilmeye muhtaçtır. 

Sonuç ve Öneriler 

Anlaşıldığı üzere Türk Dil Reformu, sadece dil bilimsel değil aynı zamanda 

politik ve sosyokültürel bir konudur. İmer’in de (1981: 63) altını çizdiği gibi söz 

varlığı, toplumsal değişimin aynası gibidir. Söz konusu değişimin ‘sebep’ ve 

‘sonuçları’ ise cumhuriyet tarihimiz boyunca şiddeti değişen dozlarda tartışılmış ve 

tartışılmaya da devam etmektedir.  

Ulus devleti modelinin temelini oluşturması bakımından devrimler arasında 

müstesna bir yere sahip olan “dil devrimi”ni koşulsuz şartsız desteklemek, özellikle 

1950-1980 arasında “Atatürkçü” olmanın bir göstergesi olarak algılanmış, aşırı 

özleştirmeciliğin arttığı dönemlerde bu durumu eleştirenler “karşı devrimci” olmakla 

suçlanmıştır. Oysa tartışmalar ve tartışmaların taraflarına bakıldığında -bugünün 

aksine- Atatürk devrimlerine bağlılık konusunda ideolojik anlamda bir karşıtlık 

görünmemektedir. Bu çelişkili politik tavır, konuyu aklıselim bir şekilde 

değerlendirmenin önündeki en büyük engeldir; başka bir ifadeyle adeta bir çıkmaz 

sokaktır. Öte yandan Türk Dil Reformu, Almanya’da olduğu gibi; Arapçaya karşı 

Türkçeyi yücelten bir anlayışla siyaset değil de özellikle diyanet kurumu tarafından 

başlatılsaydı bugün popüler bir tartışma alanı olarak gündemde olmayabilir, sınırlı 

bir alanda entelektüel bir tartışma olarak konuşulmaya devam edebilirdi. 

1985 tarihli Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü Tunca 

Toskay imzalı “Yayın ve Yazışmalarda Kullanılacak Dil” konulu genelge, 

tartışmaların geldiği en dramatik noktalardan biridir. Söz konusu genelgede 

aralarında yerleşke “yerleşim yeri, kampüs”, yinelemek “tekrar etmek”, yaşam 

öyküsü “hayat hikâyesi, biyografi”, yandaş “taraftar”, ulusal “millî”, rastlantısal 
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“tesadüfî”, örneğin “mesela, söz gelişi”, olanak “imkân”, olasılık “ihtimal”, kuşku 

“şüphe” gibi sözcüklerin yer aldığı 205 adet öz Türkçe kelimenin kullanılmaması 

istenmiştir. Çoğumuzu 30 yıl sonra hayrete düşüren böyle bir genelgeye zemin 

hazırlayan şartlar da elbette iyi okunmalıdır. Bugünden değerlendirdiğimizde bazı 

kelimelerin kullanılmasını genelgelerle yasaklamaya çalışmanın beyhude bir çaba 

olduğunun tecrübe edilmesi açısından önemli bir kazanım olarak da görülebilir.  

Türk Dil Reformu ile başlayan ve çoğu zaman bir kör dövüşüne dönen bu 

tartışmalardan; öznesi bizatihi kendisi olan “dil”in zarar görmemesi adına bir çözüm 

umudumuz varsa öncelikle dili, politik olarak müdahale edilebilir bir alan olmaktan 

çıkarmak için uzlaşabiliriz. Ardından sözcük dağarcığının, kültür tarihimizdeki 

yaşayan tüm kelimeleri kucaklayacak ve yabancı dillerdeki kavram ve terimlere 

bulunan yeni Türkçe karşılıklarıyla birlikte çoğalacak bir zenginlikte olması için el 

birliği ile çalışmayı deneyebiliriz. 

Türk Dil Kurumunun, yeni kelimeler türetme konusunda temel ilke ve 

prensipleri uzmanlarla birlikte belirlemesini, bu ilkelerin açıkça ilan edilmesini ve 

kurumun başkanı değişse de dil konusunda kurumsal olarak benimsenen prensiplerin 

değişmemesi için bir kontrol mekanizması oluşturulmasını önerebiliriz. Böylece 

bağımsız bir dil akademisi kurulması yönündeki talepler de tartışma konusu 

olmaktan çıkacaktır. 

Son söz olarak; Türkiye’de dil reformunun politik ve sosyokültürel bir 

mesele olarak ele alındığı ve başlatıldığı, cumhuriyet tarihi boyunca politik bir 

mesele olarak algılanmaya devam ettiği, bugün için ise sınırlı bir grup arasında 

popüler bir tartışma alanı olarak hâlâ gündemde olduğu söylenebilir. Görünen o ki 

1990’lardan itibaren yeni kuşakların dille ve Türkçe ile ilişkisi, dilin “eski-yeni”, 

“ilericilik-gericilik” ya da “sağ-sol” tartışmaları ekseninde ideolojik bir kavgaya 

dönüştürüldüğü yıllardan çok uzaktır. 
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Dilbilim İncelemeleri 
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ETRÜSKÇENİN YİTİK ADILI (ZAMİRİ) 

NASIL BULUNABİLİR?  

Türk ve Dünya Dillerinde Ses-Anlam 

Uygunlukları “Rastlantısal” Mı? * 

 

Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU 
 

Etrüskçe Bulmaca: Etrüskçenin Yitik Adılları 

Tarihte uzun bir süre hem konuşma dili hem çok sayıda yazılı belgeler bırakan 

yazı dili olarak kullanıldıktan sonra ölmüş dillerden birisi de, İtalya’nın kuzeyindeki 

Etrurya (bugünkü Toscany) bölgesinde Etrüskçe de denilen Etrüsk dilidir (İngilizce 

“Etruscan language”, Latince “Etrusci”). Etrüskçe M.Ö. 7. ve 1. yüzyıllarda 

konuşulmuş bir dildir. Bu dil Hint-Avrupa veya Sami dil grubundan olmayıp, dil yapısı 

olarak eklemeli (agglutinative) yapıya sahip bir dildir. Şimdiye kadar başka hiç bir dille 

akrabalığı kanıtlanamamışsa da, bu eklemeli dil yapısı bakımdan Ural-Altay dil grubu, 

özellikle de bu gruptaki Türk dili yapısına uygundur. Şimdiki Latin abecesi Etrüskçe 

abecenin soldan sağa yazılışıyla ortaya çıkmıştır. 

Etrüskçe yazısı sağdan sola yazılıyordu ve harfleri bizim Göktürk harfleriyle 

biçim olarak aynı, ancak harflerin sesleri değişikti. Zaten Etrüsk, Latin, Runik, Eski 

Yunan, İbrani, Göktürk, Eski Uygur, Soğud, Arap, Kiril abeceleri köken olarak Eski 

Sümer çivi yazısına dayanırlar. 

Bugüne kadar elimize ulaşan bütün Etrüskçe metinlerin incelenmesi sonucunda, 

Etrüskçe tekil ve çoğul 2. kişi adılları bulunamamış. Metinlerde yalnızca tekil ve çoğul 

1. ve 3. kişi adılı geçiyor: 

Tekil  Tekil  Tekil 

1. Kişi   2. Kişi  3. Kişi 

mi    ?    an 

Çoğul  Çoğul   Çoğul 

1. Kişi   2. Kişi  3. Kişi 

mir     ?   enaś 

 
* İngilizce olarak 2005’te sunulan bildiride kullanılan başlık: “Are the Phonosemantic (Sound-

Meaning) Agreements in Turkish and World Languages Arbitrary?” (Gröningen Üniversitesi, 

Hollanda) 
 Michigan State University, ABD. 
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Eğer elimizde dilbilimsel bir varsayım bulunmasa, Etrüskçe metinlerde 

bulamadığımız Etrüskçenin kayıp 2. kişi adılları konusunda sağlam bir öneride 

bulunamayız.  Ancak, Türkçe ve başka akraba olan veya olmayan çeşitli dünya 

dillerindeki adıllarde ses-anlam karşıtlığına dayalı bir karşıtlık olduğunu 

kanıtlayabilirsek, Etrüskçenin kayıp adıllarının ne olabileceği konusunda gerekçeli bir 

öneride bulunabiliriz.  Etrüskçenin bu kayıp adılları konusundaki önerimizi ve onun 

gerekçelerini, dünya dillerinde adıllar ve bazı sözcüklerde gözlemleyebildiğimiz ses-

anlam uygunluğu ve karşıtlığı konusundaki bulgularımızdan sonra, bu yazının sonunda 

yeniden ele alacağız. 

 

1. Giriş: 

Saussure ve Miellet’ten başlayarak çok sayıda dilbilimci “işaret (gösterge) 

rastlantısaldır” diyerek ses ile anlam arasındaki ilişkinin de rastlantısal olduğunu ileri 

sürerler. Ancak, çeşitli dillerin sözvarlıklarını dikkatlice incelediğimiz zaman, 

dillerdeki bazı sözcüklerde ses-anlam uygunluğu ile karşılaşıyoruz. Böyle ses-anlam 

uygunlukları özellikle karşıt anlamlı sözcük çiftlerinde daha açık olarak gözlenebiliyor. 

Bu durum ise, dünya dillerinde fono-semantik karşıtlık (phonosemantic contrasts) 

olgusunun rastlantısal (tesadüfî = arbitrary) olarak yorumlanamayacağını gösterir. 

Bu konudaki kuramımı (teorimi) bugüne kadar 4 ayrı uluslararası konferansta 

sundum:  

1) Uluslararası Türk Dili Kurultayı (Türk Dil Kurumu, Ankara: 2004),  

2) International Linguistic Seminar (Gröningen Üniversitesi, Hollanda: 2005),  

3) Uluslararası Dilbilim Kurultayı (Maltepe Üniversitesi, İstanbul: 2006) ile son olarak 

da  

4) Zoom ile çevrimiçi yapılmakta olan “Türkbilim Sanaltayları”nın 8 Ağustos 2020 

Cumartesi günkü 20. toplantısında sundum. Bu bildirinin eski biçimi şu eserde 

basıldı (Kocaoğlu 2004). 

 

2. Pratik Bir Uygulama: 

Gerek derslerde öğrencilere, gerekse çeşitli toplantılarda izleyicilere dilbilim ile 

ilgili konuşmalarımın başında bir test sorusu  sorarak, bu soruyla ilk kez karşılaşanların 

o anda akıllarına gelen ilk yanıtlarını almaya çalışıyorum. Maltepe Üniversitesi’nde 

yapılan dilbilim kurultayında da aynı test sorusunu görsel olarak izleyicilere sundum. 

Test sorusu iki sözcük (“naluma” ve “takeşa”) ile iki geometrik şekilden oluşuyor ve 

izleyicilerin o iki sözcükten her biri ile bir geometrik şekli özdeşleştirmeleri isteniyor.  
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Geometrik şekillerden biri keskin çizgili dar açılardan, ikincisi ise yuvarlak ve 

elips çizgilerden oluşuyor. Bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışındaki ders ve toplantılarda 

katılımcılara topluca el kaldırma biçiminde yanıt vermeleri istenince, büyük çoğunluk 

“takeşa” sözcüğünü keskin çizgili birinci şekle, “naluma” sözcüğünü ise yuvarlak ve 

elips çizgili ikinci şekle uygun gördüğünü belirtmişlerdir. Çok az sayıda kimse ise, 

bunun tersini uygun gördü. 

Takeşa ile naluma hiç bir dile ait olmayan uydurma sözcüklerdir. Ancak, o 

sözcüklerdeki ünsüz harfleri bilerek değişik harflerden seçerek oluşturdum. Dil-diş (t) 

ve çift diş (ş) ünsüz seslerinden oluşturulan “takeşa” ile dil-damak (n, l) ve çift dudak 

(m) ünsüz seslerinden oluşmuş “naluma” sözcükleri ile yukardaki iki şekil arasında 

bağlantı kurarken, katılımcıların büyük çoğunluğunun dil-diş ve çift diş ünsüz 

seslerinden oluşan “takeşa” sözcüğü için keskin çizgili dar açılardan oluşan birinci şekli, 

dil-damak ve çift dudak ünsüz seslerinden oluşmuş “naluma” sözcüğü içinse, yuvarlak-

elips çizgili ikinci şekli seçmesi acaba bir “rastlantı” olarak yorumlanabilir mi?  Bu test 

Türkiye’de Türkçe konuşanlar ile yurt dışındaki çeşitli toplantılarda birbirinden ayrı 

diller konuşan insanlarla yapıldığında da aynı sonuçların alınması, böyle seçimin 

“rastlantısal” olmadığını göstermektedir.  Öylese, bunun mantıksal açıklaması nedir? 

Bu küçük test bize ağızdan çıkan sesler, özellikle ünsüz sesler arasında yalnızca 

Türk dilinde değil belki bütün dünya dillerinde bir karşıtlık olabileceğini 

göstermektedir. Bu ses karşıtlıkları ise, bazı sözcüklere yansıdığında, iki karşıt anlamlı 

sözcüğün ünsüz sesleri arasında da bir karşıtlığın bulunduğunu gösterebilir.  Eğer böyle 

karşıt ünsüz seslerden oluşan sözcükler arasında da açık bir şekilde anlam karşıtlığı açık 

ve belirli olursa, o zaman biz Türk ve dünya dillerinde ses-anlam uygunluğu bulunduğu 

konusundaki varsayımı sağlam bir kurama bağlayabiliriz. Bu yazı bir bakıma benim 

üzerinde çalışmalar yaptığım daha geniş çerçeveli bir dilbilim araştırmasının bazı ilk 

sonuçlarının özeti sayılabilir. 

4. Sözcüklerin Oluşumu: 

Diller sözcüklerden oluşur. Kendi başlarına anlamlı birer bütün olan veya belirli 

gramer işlevine sahip olan sözcüklerin bir dilin hem yapısal hem de mantıksal 
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sözdizimine uygun olarak yanyana dizilmesiyle de o aynı dili konuşan insanlar 

birbirileriyle anlamlı iletişim sağlamış olurlar. 

Sözcükler Türkçedeki “a” (şaşma, hatırlama, sevinme, acıma, üzülme, kızma) 

gibi duyguları karşılayan veya İngilizcedeki “a” (bir) anlamına gelen en az bir “ses”ten 

(fonemden) oluşabileceği gibi, Navajo Kızılderili dilindeki “ahádeeshgish” (ikiye 

böleceğim) sözcüğüyle, Türkçedeki o ünlü “İstanbullulaştıramadıklarımızdan mısınız?” 

sözcüğünde olduğu gibi tam bir cümleyi karşılan çok sayıda seslerden ve hecelerden de 

oluşabilirler. Her dilin çok zengin söz dağarcığı vardır; bir dilin gerçek söz dağarcığı en 

mükemmel sözlüklerde bile tam olarak derlenemeyen milyonlarca sözcükten oluşur. 

Bugüne kadar hiç bir dilin tam anlamıyla eksiksiz (yani o dili konuşan topluluğun 

belleğindeki bütün sözcükleri içeren) bir sözlüğü yapılabilmiş değildir. Hele bugün 

dünyada 21 ayrı “yazı dili” ve 30’a yakın da “konuşma dili”ne sahip olan 150 milyonluk 

büyük bir dil topluluğunu oluşturan Türk boylarının her birinin belleğinde ve yazılı 

kaynaklarında var olan bütün sözcüklerini kapsayacak bir sözlüğün hazırlanması 

şimdilik imkansız gibi görünmektedir. Eğer dünyadaki bütün Türk topluluklarının söz 

dağarcığındaki bütün sözcükler elektronik olarak derlenmeye çalışılırsa, böyle 

elektronik bir sözlükteki madde başı sözcük sayısı herhalde 30-40 milyonu aşar. Mesela, 

Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Türkiye’deki Türk yazı dilinin iki ciltli (1998) 

en son sözlüğündeki söz varlığı sayısı 75 bin iken, yine TDK tarafından 1963-1982 

yılları arasında yayımlanan 12 ciltlik Anadolu ağızlarından “Derleme Sözlüğü”ndeki 

söz varlığı sayısı ise 100 bine varmaktadır. Bu “Derleme Sözlüğü”nün de Anadolu 

ağızlarında var olan bütün söz dağarcığını eksiksiz topladığı söylenemez. Halbuki, 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde konuşulan Türkçenin hem yazı dili, hem de Trakya 

ve Anadolu’daki çeşitli yörelerdeki ağızların (konuşma dili) söz dağarcıklarında var 

olan sözcük sayılarının toplamı 1,5 ile 2 milyon arasındadır. 

 Dünyadaki bütün dillerin söz dağarcıklarındaki sayısını, Kaşgarlı Mahmut’un 

Divanü Lugati’t-Türk’te kullandığı ifadeyle, bugün için ancak “Allah’ın bilebileceği” 

katrilyonlarca sözcük, tabi yine insan toplulukları tarafından türetilmiştir. Böyle 

katrilyon-katrilyonlarca sözcük her dilin kendi yapısal ve mantıksal çerçevesi içerisinde 

türetilmiş ve bir bölümü birbirilerinden ödünç alınmıştır. Her dilin sözcük yapım ve 

türetme yolları başka dillerden az veya çok ayrıdır. Dilciler bugüne kadar bu farklı 

sözcük yapım ve türetme yolları üzerinde çeşitli araştırmalar yapmışlar ve bu alanda 

çok sayıda inceleme yayımlanmıştır. Bazı dilciler de, özellikle sözcüklerdeki sesler ile 

sözcüklerin karşıladıkları kavramlar arasında bir “anlam ilişkisi” veya “anlam 

bütünlüğü” olup olmadığını incelemeye çalışmışlar ve çalışıyorlar. 

 İnsan topluluklarının sözcük yapma ve türetme yöntemlerinden biri “ses 

yansıma”sıdır. İnsanlar çevrelerindeki çeşitli varlıkların doğal seslerinden esinlenerek 

o varlıklarla ilgili kavramları karşılayan sözcükler türetirken o doğal seslere benzer dil 
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seslerinden yararlanırlar. Türkiye Türkçesindeki böyle ses yansımalı sözcükler üzerinde 

Sayın Hamza Zülfikar’ın çok başarılı bir çalışması vardır (Zülfikar, 1995). 

Birbirileriyle ister aynı dil ailesi içerisinde bulunsun, ister bulunmasın, dünya 

dillerinin sözcük yapımında doğal olarak kullanılan yöntemlerden birini “ses-anlam 

eşitliği”ne dayalı denklikler oluşturur. Birbirine karşıt anlamlı iki sözcük arasında da bir 

“karşıt ses denkliği” olduğu görülebilir. Böyle karşıt ses denklikleri de birbiriyle karşıt 

anlamlı sözcükler oluşturmuştur. Karşıt ses denkliklerin bir yanında “dudak ve dil-

damak ünsüz sesleri” (b/m/v/f/p/w/g/k/l/r) ve onlara karşıt yanında ise, “diş ve dil-diş 

ünsüz sesleri” (t/d/s/ş/c/ç/z/n) yer alıyor. Ayrıca, “n” sesi ise, bazen dil-damak veya 

bazen dil-diş sesi olarak bu karşıt denkliğin her iki yanında da yer alabiliyor. 

 

5. Karşıt Ses denklikleri: 

 Böyle “karşıt ses denklikleri” en belirgin olarak bütün dünya dillerindeki 

“adıl”larla ilgili söz kümelerinde açıkça görülür. Çünkü 1. ve 2. kişi adıllarını oluşturan 

bir veya birden fazla ünsüz seslerin birbirine karşıt oluşu gerekir. Dilbilimcilere göre, 

adıllar dünya dillerinin sözvarlığındaki en eski sözcükler sayılırlar.  İnsanlar başka 

kişilerle olan daha ilk iletişimlerinde “ben” ile “sen” ayrımı yaparlar, bunun arkasından 

da “biz” ve “siz” ayrımı, yani karşıtlığı gelir. Bu yüzden, dünyadaki dillerin büyük bir 

çoğunluğunda, 1. ve 2. kişi adıllarında gözlemlediğimiz  bu “karşıt ses denkliği” insan 

dilinin en eski dil özeliği olması gerekmektedir. 

 

5.1 Türk Dili: 

Türk dilinde birinci tekil-çoğul kişi adılları “b” ve “m” çift dudak ünsüz 

sesleriyle (bilabial) başlarken, ikinci tekil-çoğul kişi adılları ise, “s” diş ünsüz sesiyle 

başlamaktadır: “ben (men) / biz >< sen / siz” [“b, m >< s karşıtlığı] gibi. Türkçeyle aynı 

grupta sayılan Ural-Altay dillerinde de bunu görüyoruz: 

 Yalnız Çuvaşçada 1. ve 2. kişi adılların başında “işte, bu” gibi bildirme ifade 

eden bir “e” ünlü sesi vardır: “epě” (ben < “işte ben”), “epir” (biz < “işte biz”) >< “esě” 

(sen < “işte sen”), “esir” (siz < “işte siz”). Çuvaşçada adılların ilgi (genetif) ve başka 

isim hallerinde ise bu “e” türemesi yoktur: manăn (benim), “sanăn” (senin), “mana” 

(bana), “sana” (sana) gibi. 

 Yakutçada 1. Tekil kişi adılı “min” ise de, 2. tekil kişi adılı “en”dir. Tarihsel bir 

dönemde baştaki “s” ünsüz sesi düşmüştür: en < *sen. 

5.2 Ural-Altay Dilleri: 
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 Türkçeninde içinde yer aldığı Ural-Altay dil ailesinindeki başka dillerde de 1. 

ve 2. adıllarde aynı ses-anlam karşıtlığını görüyoruz: 

Ural-Altay Dil Ailesi:  b ~ m >< t ~ s ~ c karşıtlığı 

Altay Grubu: 

Moğolca: “bi (ben) / min- (benim) / bid-, man- (biz) >< çi- (sen; çi < *ti) / ta, 

tan- (siz)” [“b, m >< c, t” karşıtlığı], 

 Nenetsçe: “man” (ben) >< “pıdar”(sen) [“m >< d” karşıtlığı] 

 Mançuca: “bi” (ben) / “be” (biz) >< “si”(sen) / “suwe”(siz)” [“b >< s” 

karşıtlığı] 

Negidalca (Mançu-Tunguz grubu): “bi” (ben) / “bu” (biz) >< “si”(sen) / 

“su”(siz)” [“b >< s” karşıtlığı] 

 Nanayca (Mançu-Tunguz grubu): “mi” (ben) / “bue” (biz) >< “si”(sen) / 

“sue”(siz)” [“m, b >< s” karşıtlığı] 

 Korece: “na”(ben) / “wuli” (biz) >< “ne” (sen) / “ne-huy” (siz)” [ “ >< ” 

karşıtlığı] 

 

 Japonca: Bugünkü Japoncada genel olarak kişi adılları kullanılışından 

kaçınılmaktadır. Tekil 1. kişi adılı için kullanılan “watashi” (kendi iç tarafı) çokluğu: 

“watashitachi”), tekil 2. kişi için bazen kullanılan “anata” (o tarafta) sözcükleri gerçek 

anlamda birer adıl değillerdir. Takriben 794 yılında sona eren Nara döneminden beri 

Eski Japoncada mevcut olan gerçek adıllar terk edilmiştir. Nara döneminde (400-794) 

Japoncada tekil 1. kişi için “a(re)” (ben) ve çoğul 1. kişi içinse “wa(re)” (biz) adılları, 

tekil 2. kişi için “na(re)” (sen) adılı kullanılmıştır. Hal çekimleri “a.ga” (benim), 

“wa.ga” (bizim) / “wa.ga” (bizim) bugünkü Japoncada hâlâ kullanılmaktadır. 

Eski Japonca: “mı”(ben) >< “si” (sen)” [ “m >< s” karşıtlığı] (Miller, 1971: 

155-171). 

Ural Grubu: m >< t ~ s  karşıtlığı 

Macarca: “én” (ben) / “mi” (biz) >< “te”(sen) / “ti”(siz)” [“n, m >< t” 

karşıtlığı] 

Fince: “mina” (ben) / me (biz) >< sina (sen) / te (siz)” [“m >< s, t” karşıtlığı] 

Marice: “mıy” (ben) / “me” (biz) >< “tıy”(sen) / “te”(siz)” [“m >< t” 

karşıtlığı] 
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Udmurtça: “mon” (ben) / “mi” (biz) >< “ton” (sen) / “ti” (sen) [“m >< t” 

karşıtlığı] 

/ Morvincede de aynı adıl şekilleri bulunur. 

 

5.3 Başka Dilleri:  

 Bu durumu birbiriyle akraba olmayan çeşitli dil ailelerinin adıllarında da 

gözlemliyebiliyoruz: 

Hint-Avrupa Dil Ailesi: m >< t karşıtlığı 

İngilizce: “I < ik < *ego (ben) / me, mine (ben, benim) / we (biz) >< thou (sen) 

/ you (siz)” [“g, m, w >< t” karşıtlığı] 

 İskoçça: “mi” (ben) >< “tu”(sen) [“m >< t” karşıtlığı] 

 İrlandaca: “mé”(ben) / “muid” (biz) >< “tú” (sen) / “sibh” (siz)” [ “m >< t ~  s” 

karşıtlığı] 

 Farsça: “men” (ben) / “tu” (biz) >< “mâ”(sen) / “şuma”(siz)” [“m >< t ~ ş” 

karşıtlığı] 

 Pehlevice (Orta Farsça): “men” (ben) / “amâh” (biz) >< “tô”(sen) / 

“smâh”(siz)” [“m >< t ~ s” karşıtlığı] 

 Prakritçe (Sanskrit grubu): “aham” (ben) / “amhe” (biz) >< “tumam”(sen) / 

“tumhe”(siz)” [“m >< t” karşıtlığı] 

 Hintçe: “maim / mujh”(ben) / “ham” (biz) >< “tū / tūjh” (sen) / “tum” (siz)” [ 

“m >< t” karşıtlığı] 

 Bengalce: “ami” (ben) / “amra” (biz) >< “tumi”(sen) / “tomra”(siz)” [“ >< t” 

karşıtlığı] 

Nepalce: “ma” (ben) / “hami” (biz) >< “ta ~ timî”(sen) / “tapâîharu”(siz)” [“m 

>< t” karşıtlığı] 

Ermenice: “yes” (ben) / “mek” (biz) >< “du”(sen) / “duk”(siz)” [“y, m >< d” 

karşıtlığı] Bu Eski (Klasik) Ermenice ve Yeni Ermenice adılları aynıdır (yalnız 1. çoğul 

adılı “menk” şeklindedir. 

Toharca: “nyeś”  e. “nyuk” (d.) (ben) / “wes” (biz) >< “twe”(sen) / “yes”(siz)” 

[“n >< t” karşıtlığı]  / e. = eril, d. = dişil 

 Yunanca: “ego”(ben) / “emeis” (biz) >< “esu” (sen) / “eseis” (siz)” [ “g, m >< 

s” karşıtlığı] 
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 Eski Yunanca: “egō”(ben) / “hēmeis” (biz) >< “sy” (sen) / “hymeis” (siz)” [ “g 

>< s” karşıtlığı] 

 Hint-Avrupa dillerinin bazılarında tekil 1. kişi adıllarında görülen “I, ich, je, 

ya” gibi şekillerin hal çekimlerinde “m” çift dudak ünsüz sesinin var olması, bu ““I, ich, 

je, ya” sözcüklerinin çok eski çağlardaki şekillerinde “m” ünsüz sesi bulunduğunu 

gösteriyor. Zaten, İrlandaca, Farsça, Pehlevice ve Sanskritçe kollarında tekil 1. kişi 

adıllarında “m” bulunmaktadır. 

Hami-Sami Dil Ailesi: n >< t karşıtlığı 

Arapça: “ana (ben) / nahnu (biz) >< anta / anti (sen) / antum (siz)” [ø >< t 

karşıtlığı] 

İbranice: “ani / anoki (ben) / anaknu (biz) >< attah / antt (sen) / atten (siz)” [ø 

>< t karşıtlığı] 

Berberce: “nékk”(ben) / “nukni” (biz) >< “kéçç” (sen) / “kunwi” (siz)” [ “n >< 

t” karşıtlığı] 

Samaritanca: “âna” (ben) / “annan” (biz) >< “atta”(sen) / “atton”(siz)” [“n 

>< t” karşıtlığı] 

Akatça: “anâku (ben) / ninu (biz) >< attâ (sen) / attunu (siz)” [“n >< t” 

karşıtlığı], 

Eski Mısırca: “ink (ben) / inn (biz) >< ntk (sen e.), ntt (sen d.), nttn (siz)” [“k, 

n >< t” karşıtlığı]. 

 

Afrika Dil Ailesi: 

 Oromoca (Kuşitik grubu): “ani” (ben) / “nu” (biz) >< “ati”(sen) / “isini”(siz)” 

[“n >< t” karşıtlığı] 

Kafkas Dilleri: 

 Gürcüce: “me”(ben) / “çven” (biz) >< “şen” (sen) / “tkven” (siz)” [tekilte “m 

>< ş” karşıtlığı, çoğulda “ç >< t” karşıtlığı] 

 Mingrelce (Kartvel grubu): “ma” (ben) / “çki” (biz) >< “si”(sen) / 

“tkva”(siz)” [“m >< t” karşıtlığı] 

 

Sino-Tibet Dil Ailesi 
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Çince: “wo (ben) / wo.men (biz) >< ni (sen) / ni.men (siz)” [“w >< n” karşıtlığı] 

/ Bu Yeni Çince dönemidir. Eski (Klasik) dönemde 1. T. “yu, zhen”, 2. T. “ru, ro, er, 

nai” şekilleri vardı. 

Tibetçe: “nga”(ben) / “nga.tsho” (biz) >< “khyod” (sen) / “khyod.tsho” (siz)” 

[ “n >< t” karşıtlığı] 

 Burmaca: “cuñ.da” e. “cuñ.má” d. (ben) >< “khiñ.bya” (sen) [ “c >< kh” 

karşıtlığı] 

 Tayca (Tayland): “phom” (ben e.) / “dichan” (ben d.) >< “khun” ~ 

“than”(sen)” [“p, m >< n”, “m >< t” karşıtlığı] 

 

Amerika Kızılderili Dilleri: m >< t,  n >< t 

Hoktavca (Choctaw): “ano” (ben) / pişno” (biz) >< “çişno (sen) / haçişno (siz)” 

[“a, p >< ç” karşıtlığı] 

Lakotaca: “miye (ben) / ûkiye (biz) >< niye (sen, siz)” [“m, k >< n” karşıtlığı]. 

Kuiçice (Quiché → Maya grubu dili): “in” (ben) / “oh” (biz) >< “at”(sen) / 

“ix”(siz)” [“n >< t” karşıtlığı] 

Çirokice (Cherokee): “a.hıv” (ben) >< “ni.hi”(sen) [“ >< n” karşıtlığı] 

Maya: “ten” (ben) / “toon” (biz) >< “teç”(sen) / “teeş”(siz)” [“n >< ç ~ ş” 

karşıtlığı] 

Krice (Cree): “niya” (ben) / “niyanan” (biz) >< “kiya”(sen) / “kiyayaw”(siz)” 

[“n >< k” karşıtlığı] 

 

Sibirya Dilleri: 

 Çukçi: “ğem” (ben) / “muri” (biz) >< “ğet”(sen) / “turi”(siz)” [“m >< t” 

karşıtlığı] 

 

Başka Bitişkin (agglutinative) Diller: 

 Baskça: “ni naiz” (ben) / “gu gara” (biz) >< “hi haiz”(sen) / “zu zara”(siz)” 

[yalnız çoğul adıllarında  “g >< z” karşıtlığı] 

Başka Diller: 
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 Keşmirce: “boh / me”(ben) / “asi ” (biz) >< “se” (sen) / “tohi” (siz)” [ “b, m >< 

s, t” karşıtlığı]  / “me” Keşmircede imalı, dolaylı adıl şeklidir. 

Bu durumu ölmüş eski dillerde de görebiliriz: 

 

Eski Anadolu Dilleri: 

 Luvca (Luwian): “amu” (ben) >< “ti”(sen) [“m >< t” karşıtlığı] 

Sümerce: “me (ben) ~  mu < ngu” (ben) / “me” (biz) ><  “zu” (sen), “zu.ne” 

(siz) [“m >< z” karşıtlığı].  / 1. çoğul kişi adılı olarak “menden” ve 2. çoğul kişi adılı 

olarak “zenden” şekilleri varsa da, çok seyrek kullanılmıştır. Bak. Campbell (1991), vol. 

1I, s. 1552 

 

5.4 Adıllar Dışındaki Örnekler: 

 Ses-anlam eşitliğine dayalı böyle karşıt ses denklikleri yalnızca adıllarle sınırlı 

değil. Dünya dillerinin söz varlığında böyle karşıt denkliklerle oluşturulmuş çok sayıda 

karşıt anlamlı sözcük çiftleri bulunmaktadır. Türkçe bu bakımdan çok zengindir: 

Mesela, “l >< t” karşıt denkliğine örnekler: 

al- (almak) >< at- (atmek),  (sal-, sat-) 

gel- (gelmek < kél-) >< git- (gitmek < két-) 

il- (iliştirmek) >< it- (itmek) 

sev-  >< kız- (sevmek >< kızmak “v” >< z” karşıtlığı) 

diş >< dil (“l >< ş” karşıtlığı < tarihsel tiş><til) 

 

Başka dillerden örnek verilirse: 

İngilizce: 

love >< hate [sevmek><nefret etmek “v >< t” karşıtlığı] / v < b : “Love” İng. < 

“liebe” Alm., “lyub.” Rus. 

pul >< push [çekmek><itmek “l >< ş” karşıtlığı] 

 Çince: 

ay >< chi (sevmek/nefret etmek “y >< ç” karşıtlığı) 
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lâ >< tui (çekmek><itmek “l >< t” karşıtlığı) 

Arapça: 

 Muhabbet >< nefret (sevgi < hubb / nefret) [“hbb >< frt” karşıtlığı] 

 

6. Sonuç: 

Bu ses-anlam uygunluğuna dayalı karşıt denkliklerdeki “dudak ve dil-damak 

ünsüz sesleri” yakınlık/sevgi/bağlanma anlamları ve “diş ve dil-diş ünsüz sesleri” ise 

uzaklık/nefret/ayrılma anlamları içeren sözcükler oluşturur. Bunun dünya dillerinin 

büyük çoğunluğunda gözlemlenebilen evrensel bir özellik olduğu anlaşılıyor. Ancak, 

böyle karşıt ses denkliği elbette bir dilin söz dağarcığındaki sözcüklerin az bir 

bölümünde gözlemlenebilir. 

Bazı sözcüklerin özellikle bir veya birkaç heceli ilk kökünde gözlemlenebilen 

bu karşıt ses denkliği aynı kökten yapılmış gövdelerden oluşan başka sözcüklerde 

kaybolmaktadır.  Bu yüzden, biz bir dilin ancak en temel sözcüklerinde, özellikle kişi 

adılları (ben-sen, biz-siz gibi) ile gel- git-, al-, at-, öp-, iç-, vur-, kır-, kes- gibi insanın 

en temel gereksinimlerini karşılayan temel ve aynı zamanda en eski sözcüklerinde böyle 

karşıt ses denklikleriyle karşılaşabiliyoruz. Bu karşıt ses denkliğinin bir yanında yer 

alan dudak ve dil-damak ünsüz sesleri ile onların karşıt yanında yer alan diş ve dil-diş 

ünsüz sesleri arasında anlam karşıtlığı bulunması ise, tamamen insanın ses çıkarmaya 

yarayan biyolojik organlarından kaynaklanmaktadır. 

Bizim bir dil için gerekli sesleri çıkarmaya yarayan en temel organımız 

ağzımızdır. Ağız içinde bulunan çeşitli organlarımız arasındaki iş bölümüyle de bir 

dildeki temel sesleri çıkarma işlevi paylaşılmıştır. Biz bunları dil, dil-damak, damak, 

diş, dil-diş sesleri olarak ayırıyoruz. İşte, özellikle dil/dudak ile diş organlarımızın 

hareketleriyle ve onların birbiriyle ve damak ile olan iş bölümü sonucunda çeşitli sesleri 

çıkarabiliyoruz. 

Konuşan bir kişi bu yüzden dil/dudak/damak seslerini kendisine göre  

yakınlık/sevgi/bağlanma kavramlarını karşılayan sözcükler için kullanırken, diş/dil-diş 

seslerini ise, kendisinden uzaklık/nefret/ayrılma kavramlarınmı karşılayan sözcükler 

için kullanmaya doğal olarak yatkınlık gösterir.  Bunun dünyadaki çeşitli dillerde 

oldukça zengin ve yaygın örneklerinin bulunması ise, bize bu karşıt ses denkliğine 

dayalı olgunun insanlar için evrensel bir nitelikte olduğunu göstermektedir. Bu aynı 

zamanda, dil ile biyolojik yapı arasındaki uyuma da işaret etmektedir. 

İnsan ağzı hem yeme-içme gibi tamamen biyolojik bir gereksinimi, hem de ses 

çıkarma (dili oluşturan sözcükleri yapma) gibi daha soyut bir iletişim (bildirişim) 

gereksinimini karşılayan bir organdır. Bu bakımdan, dili oluşturan sözcükleri yapma ve 
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türetmede, insanlar yeme-içme gibi biyolojik gereksinimi de  karşılayan ağız 

boşluğundaki dudak, dil, diş, damak organlarının alışkanlıklarından yararlanırlar.  

Dudak ve dil bize her zaman yakınlık/sevgi/bağlanma’yı diş ise 

uzaklık/nefret/ayrılma’yı da ifade ederler. İnsanların sevgi için dudaklarını öne 

çıkarması ile, birine karşı koymak ve nefret için ise dişlerini göstermesi veya onları 

birbirine sürtmesi bunun en belirgin göstergesidir. 

Bu yüzden, dünya dillerinin bir çoğunda görülen “anne” kavramını karşılayan 

mama ve “baba” kavramını karşılayan papa sözcüklerinin sanki ortak bir eski dilden 

alınmış gibi görünmesi, aslında mama ve papa sözcükleri ile ona yakın başka 

sözcüklerin (Türkçe “ana, anne, baba” ile Eski Türkçe ve çağdaş başka Türk dili 

kollarındaki “apa” gibi)  ortak bir proto-dilden değil de, insanların bu “biyolojik 

yapı+dil” ilişkisinden kaynaklanan evrensel bir olgudan dolayıdır.  Bu yüzden, insanlar 

birbirinden farklı yerlerde ve topluluklarda birbirilerinden ayrı diller yaratırlarken, bazı 

temel sözcüklerin yapılması ve türetilmesinde bu evrensel olgudan yararlanmışlar ve 

yararlanmayı sürdürüyorlar. 

Bu konuda Trombetti, Sapir, Jakopson, Dolgopolksky, Ruhlen, Pinker, 

Hamano, Magnus gibi çok sayıda dilbilimcinin çalışmaları varsa da, bu ve başka dilciler 

bizim bu makalede ilk olarak ileri sürdüğümüz karşıt anlamlı iki sözcük arasında 

görülen karşıt ses denkliği konusundan söz etmemiştir. Saussure ve Miellet gibi 

dilbilimciler ise “işaret (gösterge) rastlantısaldır” kanısındadırlar (Bu yazıda Meillet ve 

Saussure’un bu konudaki düşünceleri üzerine tartışmaya girişmedim. Meillet ve 

Saussure’un düşüncelerine bu yazı sonundaki “Seçme Kaynakça”da kendi adları 

karşısında verilen çalışmalarına bakılabilir.) 

 Ancak, yukarda çok sayıda farklı dillerden verdiğimiz örnekler dünya dillerinde 

özellikle karşıt anlamlı sözcük çiftlerinde bir ses-anlam uygunluğu bulunduğunu 

kanıtlıyor. Böyle ses-anlam uygunlukları özellikle karşıt anlamlı sözcük çiftlerinde daha 

açık olarak gözlenebiliyor.  Bu durum ise, dünya dillerinde fono-semantik karşıtlık 

(phonosemantic contrasts) olgusunun rastlantısal (tesadüfî = arbitrary) olarak 

yorumlanamayacağını gösterir. 

 

7. Etrüskçe Adıl Bulmacasının Çözümü: 

Yazımızı noktalarken, yazımızın başında değindiğimiz Etrüskçenin kayıp 

adılları konusundaki gerekçeli önerimizi şimdi açıklayabiliriz: 

Etrüskçede tekil 1. kişi adılı “mi” olduğuna göre, Türkçe ve başka dünya 

dillerinin büyük çoğunluğunun 1. ve 2. kişi adıllarında görülen bu genel ses karşıtlığı 

eğilimine bakarak, Etrüskçede tekil 2. kişi adılınin kuvvetli ihtimalle “si” veya ikinci 
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derecede “ti” olabileceğini ileri sürebiliriz.1 Buna göre Etrüskçenin tamamlanmış kişi 

adılları çizelgesi şöyle olabilir (metinlerde olmayıp tarafımızdan önerilen 2. kişi adılları 

eğik (italik) fontla gösterildi): 

Tekil       Tekil  Tekil 

1. Kişi       2. Kişi  3. Kişi 

mi       si (ti)*    an 

 

Çoğul       Çoğul   Çoğul 

1. Kişi       2. Kişi  3. Kişi 

mir       sir (tir)*   enaś 

 

Bunun da gerekçesi, Türk ve dünya dillerinin büyük çoğunluğunda tekil ve 

çoğul 1. kişi adıllarında çift dudak ünsüz sesleri ve buna karşıt olarak da tekil ve çoğul 

2. kişi adıllarında ise, çift diş (s, ş, ç) veya dil-diş (t, d) ünsüz seslerinin yer almasıdır. 

Etrüskçede tekil 3. kişi adılı “an”a karşılık, çoğul 3. kişi adılında çokluğu belirtmek için 

çift diş ünsüzü “ś” bulunması da bu karşıtlığı doğrulamaktadır. Eğer elimizde bu yazıda 

kanıtlayamaya çalıştığımız “ses-anlam uygunluğu”na dayalı kuram olmasaydı, Etrüskçe 

adıl bulmacası çözülemezdi. 
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ARAPÇA VE FARSÇA ETKİSİYLE UNUTULAN 

TÜRKÇE SÖZCÜKLER 

 
Doç. Dr. Kürşat EFE  

 

Diller, ‘ölçünlü, yerel ve sosyal’ olarak üç ayrı alt bölümde çeşitlenir. Standart 

dil, yazı dili, resmî dil, edebî dil gibi adlarla da ifade edilen ölçünlü dil, bir 

ülkenin/milletin (resmî) yazı dilidir. Yerel diller (ağızlar) ise bir ülkenin bölgelerine 

göre ses ve şekil farklılıkları içeren kollarıdır. Dil içerinde bir başka çeşitlenme sebebi 

de sosyal etkenlerdir. Toplum içerisinde farklı sosyal grupları farklı dil çeşitlerini 

kullanabilmektedir. “Toplumsal dilbilimin ilgi alanına giren bu çeşitlenmelerden 

bazıları diğerlerine göre daha kolay belirlenebilmektedir. Meslek, toplumsal statü, yaş, 

cinsiyet gibi dil dışı etkenler burada belirleyici bir rol oynamaktadırlar (Demir, 

2011:100).” Kuşaklar arasındaki dil farklılıkları da sosyal çeşitlenme arasında yer 

almaktadır. Aynı dilin kullanımı özellikle söz varlığı bakımından kuşaklar arasında 

değişiklik gösterir. Kuşaklar arası iletişim ve kültürün özümsenmesinde ve devamlılık 

göstermesi bakımından bu söz varlığının önemi yadsınamaz. Gerek bireysel kimliğin 

gerekse millî kimliğin oluşmasında ve süreklilik gösterip kalıcı olmasında kuşaklar arası 

iletişimin güçlü olması duygu ve düşüncelerin kuşaktan kuşağa aktarılması bir ölçüde 

söz varlığı ortaklığına bağlıdır. Kuşaklar arası dil farklılıkları değişen zaman dolayısıyla 

gayet doğal bir durumdur. Yine de ortak söz varlığı ögeleri kuşakları birbirine bağlayan 

ve iletişimi etkili kılan en önemli ögedir. “Dil, duygu ve düşünceyi insana aktaran bir 

vasıta olduğu için, insan topluluklarını bir yığın veya kitle olmaktan kurtararak, 

aralarında “duygu ve düşünce birliği” olan bir topluluk, yani “millet” hâline 

getirmektedir. Fert, konuştuğu dili hazır bulmaktadır; dil ise ferde toplumun bağışladığı 

en büyük miras ve donatımdır. Ana, baba, çevre ve okul çocuğa dil vasıtasıyla toplumun 

asırlar boyunca biriktirdiği hayat tecrübesini ve kültürünü de aktarmaktadır (Kaplan, 

1982: 39).” Her milletin dili olduğu gibi her kuşağın da kullandığı dil vardır. Her 

kuşağın kullandığı dil de vardır. Kuşaklar arası sözcük ve ifade farklılıkları sosyal, 

siyasi ve ekonomik gelişmelerden dolayı farklılaşmaktadır. Bu farklılaşma sırasında 

çoğu sözcüğün kullanım sıklığı değişmekte, azalmakta; sözcük ölçünlü dilde düşmekte, 

ağızlarda (bölge dillerinde) kalmakta, kimi zaman da doğrudan hem ölçünlü dilde hem 

de ağızlarda kullanımdan düşmektedir. Her dönemin yaşam biçimi farklı olduğu gibi 

her dönemde günlük yaşam içerisinde kullanılan eşyalar da farklıdır. Örneğin mutfak 

eşyalarından yapı malzemelerine, giyim kuşam ürünlerinden süs eşyalarına yaşam 

hareketliliği içerisinde nicel varlıklarını yitiren tarım ve dokuma ürünleri unutulmuş, 

bunlara ait sözcük ve kavramlar da dilden düşmüştür. Saban, boyunduruk, yaba, orak, 

 
 Amasya Üniversitesi, TÜRKİYE.  
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dibek, patos, düven, ellik, kalbur çıkrık, iğ, kirkit gibi sözcükler yaşam kültüründe 

kopmuşluğu, unutulmuşluğu ve değişimi ifade etmektedir. Sanayi devriminin ardından 

gelen süreçte insan nüfusunun artmasına, ihtiyacının çeşitlenmesine ve fazlalaşmasına 

bağlı olarak seri üretim mantığı ortaya çıkmış, sonucunda hızlı tüketim anlayışı 

oluşmuştur. İnsan ve nesne arasındaki zamansal ilişki daralmış, nesnenin insan 

zihnindeki önemi anlamını yitirmiştir.  

Dil sürekli gelişim ve değişim içinde olan sosyal bir varlıktır. Gelişim ve 

değişim içinde olan dilden ziyade insandır. Sosyal, siyasi, ekonomik olgular değişiklik 

gösterirken doğal olarak insanoğlu da bu etkenlere bağlı olarak değişim göstermektedir. 

Milletler de iletişimde oldukları, karşılaştıkları diğer milletlerden etkilenmekte, Aynı 

zamanda onları etkilemektedir. Bu etkileşim ve iletişim sonucu sözcük alışverişleri 

yapılmaktadır. Değişen şartlarla birlikte sözcükler de değişmektedir. Değişen sözcükler 

midir, insanlar mıdır? Değişen birçok durum aslında dilde yansımaktadır. Dil toplumun 

aynasıdır. Bir milletin tarihi süreç içerisinde yaşadığı gelişmeler ve değişmeler o 

milletin diline yansımaktadır. Değişen dilden ziyade toplumun kendisidir. Toplumun 

yaşadığı her türlü gelişme doğal olarak bazı toplumsal değişmeleri de beraberinde 

getirecektir. Bu değişimler de dil denilen sosyal ve canlı varlıkta kendisini 

göstermektedir. Sosyal ve kültürel yapıya bağlı olarak değişim gösteren dil ögeleri 

zaman içerisinde bu gelişmelere bağlı olarak yerlerini başka ögelere bırakabilirler. 

Medeniyet dairesi değişiklikleri, çevre kültürlerin yoğun baskısı, büyük coğrafi göçler 

din değişiklikleri gibi birçok sosyal - kültürel olgu dilde yansımasını göstermektedir. 

Yeme içmeden giyim kuşama, sanattan felsefeye, hukuktan bürokrasiye bütün 

toplumsal alanlarda bu değişimin izleri mutlaka kendisini göstermektedir. Hayat tarzı 

değişen toplumlar da söz varlığında yer tutan birçok sözcüğü bu değişimler sonucu 

tarihin sayfalarında bırakmak zorunda kalmaktadır. Günlük hayatta kullanılan araç 

gereçler sosyal - kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak yeni hayat 

tarzının da etkili olmasıyla eski kavram ve sözcüklerin yerini yenilerinin alması doğal 

bir süreçtir. Bu süreçte dış etkilere açık olan dil bu kavram ve sözcükleri kendisi 

türetebildiği gibi baskın olan kültürden alabilir.  

Yüzyıllar boyunca gerek kendi özelliklerinden gerekse komşu kültürlerden 

etkilenme yoluyla Türk dilinde de çok farklı değişmeler yaşanmıştır. Türklerin Uygurlar 

döneminde kısmen de olsa din değiştirmeleri dil ve edebiyat ürünlerinde özellikle söz 

varlığı açısından değişikliği ortaya çıkarmıştır. Soğd, Sanskrit, Çin, Hint dillerinden 

birçok sözcük dilde kullanım alanı bulmaya başlamıştır. Daha sonraki evrede 11. 

yüzyılda Karahanlılar döneminde Müslüman olmaya başlayan Türklerin önce konuşma 

dilinde, ardından dil ve edebiyat ürünlerinde Arapça ve Farsça etkisini hissettirmeye 

başlamıştır. Batı Türkçesinin temelini oluşturan Oğuz Türkçesinin geç dönemde yazı 

dili hâline gelmesi bu geçiş evresinde en önemli yumuşak etken olmuştur. Kur’an, 

sünnet, hadis, fıkıh gibi toplum hayatına ait hukuk ve bürokrasi gibi düzen unsurlarını 

içeren dinî ögelerin Arapçaya dayanması, karşılaşılan Arap ve Fars kültürünün güçlü 
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bir edebiyata sahip olması bu dillerden birçok sözcüğün gerek konuşma dilinde gerekse 

edebî dilde kullanım alanı bulup yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Her toplumun 

hayatındabüyük değişim ve gelişim gösteren önemli evreler bulunmaktadır. Bu evreler 

birçok toplumsal değişikliği beraberinde getirmektedir. Deniz ticaretlerinin yapılması, 

Kanuni devrinden itibaren kapitülasyonların verilmesi, Batı’daki ekonomik ve 

teknolojik gelişmelerin olması, Tanzimat Fermanı’nın ilanı (1838) ve Balta Limanı 

Antlaşması (1839) sonrası Batı toplumlarıyla ilişkilerin artmış, toplum hayatında siyasi, 

sosyal ekonomik birçok değişim ortaya çıkmıştır. Yeme içme alışkanlıklarında giyim 

kuşama, devlet yönetiminden ordu yönetimine, hukuk işlerinden bilimsel faaliyetlere 

kadar birçok alanda yeni farklı sözcükler kullanılmaya başlanmıştır. 19. yüzyıldan sonra 

sanayileşme ve diğer gelişmeler özellikle Batı ile ilişkilerin önceki asırlarda artmasıyla 

önce Fransızca ardında 20. yüzyılda İngilizlerin tüm dünyadaki etki alanının 

gelişmesiyle günümüzde İngilizcenin etkisi yüksek oranda kendisini göstermiştir.  

Tarihi süreç içerisinde değişim gösteren bazı dil ögeleri tamamen kullanımdan 

düşerken bazı durumlarda da “anla-, ağla-, göster-, aldat-, bunal-, uğun-; ancak, sancak, 

sıcak, işte” gibi sözcüklerde olduğu gibi kökün işlevini yitirmesi ya da farklı sebeplerle 

kök - ek kaynaşması oluşmuştur. “Uzun zaman ve geniş mekân içinde hem köklerde 

hem de eklerin işleyişinde meydana gelmiş olan mana genişlemesi, mana daralması, 

mana aşınması ve mana kayması hadiseleri her dilde görülen normal gelişmenin neticesi 

sayılmalıdır (Hacıeminoğlu, 1991: 32).” Kimi köklerin zamanla unutularak tarihi süreç 

içerisindeki kullanılan donmuş şekli ‘ögsüz’ (annesiz) ve ‘taşra’ (dışarı) gibi yaşamakta, 

kimisi de “akıllı uslu, allak bullak, çoluk çocuk, eski püskü, karman çorman, mırın kırın, 

kılık kıyafet” gibi ya unutularak ya da farklı yoldan kalıplaşmış ikilemelerde arkaik 

olarak varlığını devam ettirmektedir. Kimi sözcük yerel ağızlarda kullanılmaya devam 

etmiş, kimi de devam etmesine rağmen ölçünlü dile geçişi sağlayamamış, kırsal kesimin 

azalması ya da yok olmasıyla birlikte unutulmaya mahkûm hâle gelmiştir. Kimisi de 

alıntılanan sözcüklerle birlikte eş anlamlı sözcükler kapsamında varlığını devam 

ettirmekte, kimisi de alıntılanan sözcüklere kullanım alanını terk ederek unutulmuştur. 

Deyim ve atasözlerinde yaşayan bazı eski sözcükler olduğu gibi bazı sözcükler de 

ölçünlü dile geçemeden, bu dilde kullanım alanı bulamadan sadece ağızlarda varlığını 

sürdürmeye devam etmektedir. “Akçası ucuz olanın kendisi kıymetli olur.” (Aksoy, 

1993: 160: parası-değersiz), “Arık at yol almaz, arık it av almaz.” (Aksoy, 1993: 322: 

aç/zayıf), “Deli arlanmaz sahibi arlanır.” (Aksoy, 1993: 871: utanmaz), “Deliden al 

uslu haberi.” (Aksoy, 1993: 875: akıllı), “Türk karır (yaşlanır/ihtiyarlar) kılıcı 

karımaz.” (Aksoy, 1993: 2435: yaşlanır/ihtiyarlar) gibi atasözlerinde yaşayan fakat 

günlük konuşma dilinde unutulmuş sözcüklere örnektir. Gerek atasözleri ve deyimlerde 

gerek ikilemelerde gerekse (daha çok) ağızlarda unutulduğunu düşünülen birçok sözcük 

varlığını devam ettirmektedir. “Anadolu ağızları, Kitabeler’de kullanılan bazı 

kelimeleri anlam ve yapılarını değiştirmeden yaşatmaktadır (Aksan, 1975-76:133).” 

“Yazı dilinde bulunmadığı için unutulduğunu zannettiğimiz birçok kelimeye Anadolu 

insanı aşinadır. Mesela yılkı (at sürüsü), yazı (ova, düzlük yer), kelimelerine doğudan 



270 | TÜRKBİLİM ARAŞTIRMALARI DİZİSİ - 3 

 
batıya Anadolu’nun her yöresinde rastlamak mümkündür. (…) Kelime hazinesi yazı 

diline oranla çok zengin olan Anadolu ağızları, Kitabeler’deki birçok kelimenin ses 

yapılarını kısmen değiştirerek muhafaza etmiştir (Karahan, 1993:6).”  

Arapça ve Farsça sözcüklerin oranının artması ve Türk dilinde kullanım alanı 

bulmasıyla eş anlamlı sözcükler oluşmuş, zamanla bu sözcükler arasında ölüm - kalım 

savaşı yaşanmıştır; kimi zaman alıntı sözcükler baskın çıkıp yerli/öz sözcüğün kullanım 

alanını kapsamış, bu sözcüğü unutturmuş ya da sözcüğün işlekliğini ve işlevselliğini 

azaltarak kullanım ve anlam alanını daraltmıştır kimi zaman da birlikte kullanılmaya, 

anlaşılmaya başlanmış, dil içerisinde eş anlamlı sözcükler olarak kullanılmaya devam 

edilmişlerdir: emir - buyruk, emretmek - buyurmak, ortak - müşterek, yaşıt - 

akran/emsal, kuruntu - vesvese, üşüştürmek - musallat etmek, oymak - 

hısım/akraba/kabile gibi… “Türk milletinin Arap dili ve kültürü etkisine girmeden 

kullandıkları ve bu çerçevede kullanım alanından çıkardıkları birçok kelime 

bulunmaktadır. Bunlardan birçoğu medeniyet seviyesini yansıtıcı özelliktedir. Bu 

kelimeler ya ağızlarda bırakılmış, ölçünlü dile yansıtılmamış yahut da tarihin 

sayfalarında bırakılmıştır. ‘Yüklü, ağır ayak, iki canlı’ yerine ‘hamile’, ‘arınçu’ ve 

‘yazuk’ yerine ‘günah/hata’, ‘arık’ yerine ‘zayıf’, ‘asıg’ yerine ‘fayda’, ‘balık’ yerine 

‘şehir’, ‘bodug’ yerine ‘renk’, ‘bay ‘ yerine ‘zengin’, ‘bitig’ yerine ‘kitap’, ‘uguş’ yerine 

‘nesil’, ‘tolkak’ yerine ‘hastalık’, ‘tılma’ yerine ‘tercüman’, ‘tapug’ yerine ‘hizmet’, 

‘tanuklık’ yerine ‘şahitlik’, ‘uzluk’ yerine ‘sanat’, ‘ürün’ yerine ‘beyaz’, ‘yilpig’ yerine 

‘cin’, ‘yükün-’ yerine ‘secde etmek’, ‘yumuş’ yerine ‘hizmet’, ‘yükünç’ yerine ‘namaz’, 

‘yülit-’ yerine ‘tıraş etmek’ gibi kelimelerin kullanılması, zamanla özellikle Oğuz 

Türkçesi içerisinde bu kelime ve kavramları düşürmesi Arap ve Fars dilinin Türk dili 

üzerindeki baskınlığını gösteren örneklerdendir (Efe, 2020: 292).”  

“Bugün yazın dilinde ve halk ağızlarında yaşayan söz öğeleri, yüzyıllar 

boyunca sahip olunan geniş söz varlığının ancak bir bölümünü yansıtmaktadır. Her 

dilde, sözlerin zaman içinde yitirilme olasılıkları bulunmakla birlikte, Türkçede kelime 

yitirilmesinde en önemli etkenler, Arapça ve Farsçanın güçlü etkisi ve aydınlarımızın, 

bugün de bir başka yönde görülen yabancı dile eğilimleridir. Bu nedenle içinde temel 

söz varlığı öğelerinin de bulunduğu pek çok kelime ve terim unutulmuş, yerlerini 

yabancıları almıştır. Anadilimizin söz varlığının bugün, batı dillerine oranla daha dar 

görülmesinde, kapıları yabancı dillere ardına kadar açık bırakmamızın, aydınların 

genellikle Türkçeye gereken özen ve bağlılığı göstermemiş olmalarının yanında, 

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde, Batıdaki gelişmelerle beliren 

kavramların Türkçeye aktarılmamış olmasının da önemli payı vardır.” (Aksan 2002: 

203-204).  

Anadolu’da yazılan fakat hem Doğu Türkçesine hem de Batı Türkçesine ait dil 

özellikleri gösteren eserlerin “karışık dilli” denilen geçiş dönemi eserlerinden birisi olan 

Behçetü’l-Hadâik’ta (Canpolat, 2018) ‘bodak (boya), yalgan (yalan), acığ (acı), yatga 
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sen (yatacaksın), ölgesi (ölecek), bir- (ver-), bar (var)’ gibi 11. yüzyıl Türkistan Oğuz 

Türkçesi dil özellikleri yanında ‘bencileyin, dut-, dahı, datlurak, keliser kelürvenin’ gibi 

13. yüzyıl Anadolu Türkçesinin dil özellikleri karışık şekilde yer almaktadır. 13. 

yüzyılın son çeyreğinde yazılan bu eserde karışık lehçe özelliklerinden ziyade Arapça 

ve Farsça sözcük sayısının fazlalığı dikkat çekmektedir. Bu durum da Türk dilinin 

(özelde Batı/Oğuz Türkçesinin) İslamî özellikli bir dil hâline geldiğinin göstergesidir. 

Arapçanın din bağlamlı kutsal bir dil olduğu inancı, Farsçanın edebî gücü ve yaygınlığı 

yanında Arap alfabesinin uzun yıllar kullanılması gibi etkenler Türk dilindeki özellikle 

Arap ve Fars kaynaklı sözcüklerin artmasına sebebiyet vermiştir. Özellikle ölçünlü 

Türkiye Türkçesi söz varlığında çok önceden kullanım alanında düşen ya da bu alana 

giremeyen sözcüklerin ağızlarda ya da diğer lehçe ve şivelerde yaşadığı bilinmektedir. 

Bu durum birkaç farklı şekilde sonuç vermektedir. Doğu ve Batı Türkçelerinde (Çağdaş 

Kıpçak ve Karluk Türkçeleriyle Oğuz Türkçesinde) farklı durumlar söz konusudur. 

Oğuz Türkçesinde unutulan ya da kullanımdan düşen bazı sözcüklerin Doğu 

Türkçesinde kullanıldıkları görülmektedir: 1 nime- nerse (şey), hiç nime (hiçbir şey), 

bay (zengin), sakçı (bekçi-muhafız), cır - yır (şarkı-türkü), tan/taŋ(hayret), emes (değil); 

arımak (zayıf/güçsüz düşmek), aytmak (söylemek), yarlıkamak (bağışlamak, affetmek), 

ohşamak/okşomak (benzemek), oylanmak (düşünmek), tapmak (bulmak) vb. 

Alıntı yapma zorunda olan dil, kendi bünyesinde yeni kavrama/nesneye ait 

sözcük bulunmadığı takdirde doğal olarak etkisinde kalınan kültürün dilinden 

sözcükleri almaktadır. Yabancı dilin resmî dil olarak kabul edilmeleri ya da bu dile ait 

ögelerin edebî dil ürünlerinde çokça kullanılmaları, aydınların yabancı sözcükleri daha 

çok tercih etmesi/benimsemesi, yabancı ögelere aşırı hayranlık, resmî dilde, kamu 

kurum ve kuruluşların yazışmalarında ve eğitim öğretimde yabancı ögelerin çokça 

kullanılması gibi sebepler yanında kültürel baskı, daha güçlü olanın diğerine daha çok 

etki etmesi, büyük savaşlar ve göçler sırasında ve sonrasındaki insan kayıpları, baskın 

kültüre ait dilin kullanılma durumu gibi sebepler de özellikle söz varlığı kapsamındaki 

alıntılamaları artırmaktadır. Bir başka husus da Türkçenin diğer diller karşısında 

yetersizliği iddiasıdır. “Türkçenin diğer diller karşısında yetersiz olduğu iddiasının ilk 

kaynağı Batı değil, Doğu perspektifidir. Türkçenin Farsça ve Arapça karşısında yetersiz 

olduğu veya bu diller gibi bilim ve sanat dili olamadığı iddiası, asırlarca miras gibi, bazı 

tarikat veya cemaat yapıları üzerinden gelecek kuşaklara aktarılmaktadır. (…) 

Yaptıkları kesinlikle bir bilimsel tespit veya kültürel derinlikli inceleme değildir 

doğrudan siyasi bir iddiadır ve gerekçeleri ise hegomoniktir (Doğrucan, 2019: 141).” 

“Türk kültürünün ise diliyle beraber düşman bir motife, özellikle orientalist eliyle 

dönüştürülmesi, Arap kültürü içerisinde önce Osmanlı’ya karşı ulusal girişimleri 

 
1  Bu çalışmada Çağdaş Türk şive ve lehçeleri kapsamında da yer yer fişlemeler ve 

değerlendirmeler yapılmasına rağmen ayrıntılı olarak karşılaştırma ve eklemeler yapılmamıştır. 

Batı/Oğuz Türkçesi çerçevesinde çok fazla sözcük olması sebebiyle çok ayrıntılı yer ve zaman 

ayrılamamıştır. Bir başka çalışmada da şive ve lehçelerin genel durumu değerlendirilecektir. 
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körüklemiş, ardından ise Türk kültürüne yönelik düşmanlıkları yeşertilmiştir. Türklerin 

eleştirilmesi ve değersizleştirilmesi açısından, lisanları hedef alınmıştır. (...) Bu yüzden 

Fars ve Arap kültürleri içerisinden yetişmiş olan entelijansiya örnekleri, Türkçenin 

değersizliğini, her fırsatta dile getirirken aslında sadece Türkçenin değersizliği değil, 

Arapça veya Farsçanın üstün olduğunu iddia etmeye çalışmışlardır (Doğrucan, 2019: 

136-137).” “Batıcı veya Doğucu bazı düşüncelerin Türkçeye karşı mesafeli durarak, 

milli karakteri dışarıda bırakma çabasıdır. Kendi ulusunun dili ve kültürüne, ideolojik 

ele geçirilmişlik üzerinden kayıtsız kalan kitleler dilin iktidar aracı olduğunun ya 

farkında değil ya da başka dillerin muktedir olmasından rahatsız değildir (Doğrucan, 

2019: 142).” 

Dil içerisinde kullanım alanı bulmuş, dile yerleşmiş, dilin ses ve şekil 

özelliklerine uyum sağlamış her sözcük köküne bakılmaksızın Türkçe sayılmalıdır. 

Değişen yaşam tarzı sonucunda alıntı sözcükler dilin kavram alanında yaygınlaşarak 

dile zenginlik de katmaktadır. Yine de Türkçede kavram alanında karşılığı varken 

yabancı dilden alınan sözcüklerin yaygınlaşması ve bunların kullanım alanı bulmasıyla 

kaybolan/unutulan her sözcükle birlikte millî kültürden bir parça eksilmektedir. 

Sözcüğün temsil ettiği durum ya da değerler kaybolmakta, değersizleşmekte ya da 

anlamsız hâle gelmektedir. “Türkçeye yabancı ögelerin giriş sebeplerini genel olarak şu 

şekilde sıralamak mümkündür: Sosyal hayattaki köklü değişiklikler; din ve medeniyet 

dairesi değişiklikleri, tercüme faaliyetleri, alfabe değişiklikleri, geri kalmışlık, dil bilinci 

eksikliği, yabancı dille eğitim, çok coğrafya değiştirmek (Buran, 2008: 165).” 

Türk dili siyasi, sosyal, ekonomik, teknolojik birçok gelişmeye bağlı olarak 

yakın ya da uzak birçok toplumun diliyle etkileşim içerisine girmiştir. Bu etkileşim 

sonucu sözcük alışverişleri yaşanmıştır. Söz varlığını genişletme yollarından birisi de 

bu etkileşimdir. Bir dilin söz varlığı, dilin ait olduğu toplumun sosyal yapısını ve günlük 

yaşamdaki gereksinimlerini yansıtan kavramlardan oluşmaktadır. Yeni kavramlar yeni 

sözcükleri ortaya çıkarmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi alıntı yapılan dilde yeni 

kavramları karşılayacak sözcükler bulunmadığı ve karşılık türetilip 

yaygınlaştırılmadığında hazırda bulunan sözcükler alıntılanmaktadır. Cumhuriyet 

dönemi başlarında bu tür gayretle çalışmalar yapılmıştır. “Cumhuriyet döneminde 

Türkçe, dört koldan yeni sözcükler kazanmıştır: 1. Halk ağzından ortak yazı diline 

aktarılan sözcükler. 2. Eski metinlerden taranıp yeniden canlandırılan sözcükler. 3. 

Türkçe köklerden Türkçe eklerle türetilen sözcükler 4. Birleştirme yoluyla yapılan 

sözcükler (Dilçin, 1974:99).” “Cumhuriyet dönemi başlangıcında söz tarama ve 

derleme etkinlikleri kapsamında ek olarak ‘yüzyıllarca konuşma ve yazı dilinde çok 

yaygın olarak kullanılıp 19. yüzyıldan sonra kullanılıştan düşmüş’ sözcükler dile 

yeniden kazandırılmaya çalışılmıştır (Dilçin, 1974:100).” Basınç, dördül, ergenlik, 

gündoğusu, nesne, nicelik, nitelik, oran, uyluk gibi sözcükler de bunlardan bazılarıdır. 

Eski yazılı kaynaklardan ve halk ağızlarından aktarma yollarıyla Türkçe karşılıklar 

işlevsel hâle getirilmeye çalışılmış, bunlardan kimi tutmuş, canlanmış, kimisi de hiçbir 
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şekilde kullanım alanı (yaygınlık) bulmamıştır. Bazı durumlarda aşırıya kaşan tutumlar 

olsa da o dönemki çalışmalar sayesinde çoğu Arapça ve Farsçadan girme yabancı 

sözlerin sayıları azalmıştır. Nâmütenâhi - sonsuz, diğerkâm - özgeci, özgecil, hodkâm - 

bencil, cemiyet - toplum, mer’i - geçerli/yürürlükte, akit - sözleşme, hükmi şahsiyet - 

tüzel kişilik, maslahatgüzar - büyükelçi gibi karşılıklar kabul görüp kullanım alanı 

bulmuştur. 

Dil denilen sosyal ve canlı yapı bir tür kültür aktarımıdır. Farklı kültürler 

arasındaki ilişkiler de dil aracılığıyla sağlanmaktadır. “İletişimin en temel unsuru olan 

dil tüm bu süreci oluşturan ve sistemli hâle büründüren canlı bir varlıktır. İnsanların ve 

toplumların birbirleriyle olan bu etkileşimi en çok vasıta görevi üstlenen dili 

etkilemiştir. Çünkü dil dış dünyanın içselleştirilip düşünsel bir kimliğe büründürmenin 

yegâne aracıdır. Kavramlara ve nesnelere ad olan sözcükler anlam ya da şekil 

değiştirerek dilden dile, kültürden kültüre geçiş yaparlar. Bir dile başka bir dilden geçen 

bu tür sözcüklere alıntı sözcükler denilmektedir. Alıntı sözcükler alınma şekillerine göre 

ikiye ayrılırlar. Bunlardan birincisi; temelinde öğrenme ve bilgilenme yatan bilgi 

alıntılarıdır. Bu tür alıntılar toplumsal etkileşim sonucunda öğrenilen yeni kavramlarla 

birlikte kaynak dilden alıcı dile geçen alıntılardır. Yabancısı olduğu yeni bir nesne, 

durum ya da kavram alıcı dilde, kaynak dildeki şekliyle ya da alıcı dilin ses ve şekil 

özelliklerine göre değişerek yer bulur. İkinci tür alıntı sözcüklere ise özenti alıntılar 

denilmektedir (Karaağaç, 2009:137).” Türkiye Türkçesi de tarihi süreç içerisinde gerek 

dinî etkenler gerekse komşuluk ilişkileri sonucu en çok Arapça ve Farsçanın etkisinde 

kalmıştır. Yunan, İtalyan, Slav, Fransız ve Alman dillerinin son yüzyıldaki etkisinin 

yanında özellikle İngilizcenin son yıllardaki güçlü etkisi dikkat çekici durumdadır. Bu 

etkileşimler sonucunda dil içerisinde yabancı ögelerin de yer alması kaçınılmazdır. 

“Alıntı sözcükler her dilde az ya da çok bulunmaktadır. Bu sözcüklerin azlığı ya da 

çokluğu söz konusu dillerin diğer dillerle olan ilişkilerine bağlıdır. Öyle ki başka 

toplumlarla herhangi bir iletişim kurmayıp Aynı zamanda bünyesinde başka dillere ait 

ögeler barındıran bir dilden bahsetmek mümkün değildir. Bu etkileşim kimi zaman alıcı 

dili bütünüyle yabancılaştırabilecek kadar artabilmekte ve kaynak dil açısından son 

derece tehlikeli olabilmektedir (Aksan, 2004: 29).” 

16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Türkiye Türkçesi dil bilgisi kitaplarının yazılmaması 

bile Türk diline verilen önemin bir göstergesi olarak karşımızda durmaktadır. Türkiye 

Türkçesiyle kaleme alınan ilk dil bilgisi kitabından (Müyessiretü’l-Ulûm) Tanzimat 

dönemindeki dilde sadeleşme hareketleriyle Türkiye Türkçesi temelli dil bilgisi 

kitaplarının yazılması süreçlerine kadarki evreler bu bakış açısının belirtilerindendir. 

“Osmanlı Türkçesi XV. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak Arapça, Farsça ve 

Türkçenin karışmasından oluşmuş karma bir dil yapısına dönüştüğü için gramer 

yazarlığı da Arapça, Farsça temelinde Sarf ve Nahivlerle yol almıştır. Osmanlı Türkçesi 

içinde Türk dili nasıl geri plana itilmiş ve dışlanmış ise Türk dilinin grameri de Aynı 

alın yazısına uğramıştır. XVI-XIX. yüzyıllar arasında bugün elimizde Müyessiretü’l-
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Ulûm gibi tek bir Türkçe gramerinin bulunması, Türkçeye karşı takınılan bu genel tavrın 

göstergesidir. Osmanlı devletinde medrese dili Arapça olduğundan gramer çalışmaları 

da Arapça temeline dayandırılmıştır. Böylece Türkçenin grameri yüzyıllarca süregelen 

bir boşluk içinde kalmıştır (Korkmaz, 2007: Giriş: CVII).” 

1.Sözcük Ölümü  

En eski dönemlerden beri kullanılagelen sözcükler olduğu gibi zamanla kullanımdan 

düşen sözcükler de bulunmaktadır. Kullanılmaya devam eden sözcükler dilin ve ait 

olduğu kültürün kalıcılığını ve sürekliliğini göstermektedir. Kullanımdan düşen 

sözcükler de dil ve kültür içerisinde yaşam sürecindeki özellikle sosyal değişiklikleri ve 

gelişmeleri yansıtmaktadır. Kimi zaman da alıntı sözcükler yoluyla dil içerisinde eş 

anlamlı sözcükler ortaya çıkmaktadır. Bu durumda da sözcükler arasında âdeta var olma 

ya da kavramsal alan mücadelesi gözükmektedir. Zamanla dil içerisindeki dile ait 

öz/yerli sözcük kaybolurken (kullanımdan düşerken) alıntı sözcük önceki sözcüğün 

kavram alanını kapsayıcı duruma gelmektedir. Böylelikle dile ait öz/yerli sözcüklerin 

ölümü denilen dil olayı görülmektedir. Bir sözcüğün dildeki kullanım sıkılığının 

zamanla azalması ya da ilerleyen süreçte tamamen unutulması ‘sözcük ölümü’ olarak 

adlandırılmaktadır. Dillerin söz varlığı Ahmet Haşim’in benzetmesi gibi köklü bir ağaç 

gibidir zamanla çiçek açar meyveye durur yapraklarını kurutup döker sonra yeniden 

çiçek açarlar. “Hiçbir şey lisan kadar bir ağaca müşabih değildir. Lisanlar -tıpkı ağaçlar 

gibi- mevsim mevsim rengini kaybeden ölü yapraklarını dökerler ve tazelerini açarlar. 

Lisanın yaprakları kelimelerdir (2007: 29).” Bazı araştırmacılar ‘sözcük ölümü’ için 

‘neolojizm’ terimini kullansalar da neolojizmin sözcük ölümüyle doğrudan bir ilgisi 

yoktur. Neolojizm, dilde daha önce var olmayan bir sözcüğü türetme durumuna verilen 

adlandırmadır. Neolojizmi yanlış dil kullanımlarımdan biri olarak gören Karaağaç bu 

terimi “yenicilik” maddesinde ele almıştır: “İletişimi ikinci plana atan yanlış dil 

kullanımlarından biridir. Kendisini başlıca iki yolla gösterir. 1. Yeni ve henüz yaygınlık 

kazanmamış sözleri kullanmak veya mevcut sözleri henüz alışılmamış farklı anlamlarda 

kullanmak. 2. Bir dilin kendi kök ve eklerinden yararlanarak, o dilin yaşayan ve ölü 

sözlerindeki yapıya bakarak veya ağız ve lehçelerden söz ve yapı alarak gerçekleştirilen 

dil kullanımı.” (2013: 866). Genel yanlış dil kullanımlarında biri olarak kabul edilen 

neolojizmler dile giren sonradan girmiş/girecek sözlük birimlerdir. Neolojizm ölü 

sözcüklerden yararlanarak yeni türetmelerle ilgili olsa da sözcük ölümüyle ilgili 

değildir. 

“Söz varlığı toplum değişmelerinin aynasıdır. Çünkü tarihte değişikliklerden sonra 

kimi kavramların yok oluşunu ya da yeni kavramların doğuşunu ancak dilde karşılığı 

olan sözcüklerden izleyebiliriz. Toplumsal değişmeler sonunda yeni toplum 

kurumlarının ve ilişkilerinin ortaya çıkmasıyla dilde büyük sayıda yeni sözcükler ve 

terimler ortaya çıktığı gibi birtakım ögeler eskimekte kullanılamaz duruma gelmektedir. 

Türk yazı dilinde kıyafet devriminden önce kullanılan ferace, fes, harmani, kaftan, 
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kavuk, külâh, mintan gibi giyim kuşam terimleri de bugün kullanılmaz olmuştur (İmer, 

1976: 20).” Yukarıda da değindiğimiz gibi sözcüklerin ölümü sadece yabancı kültür 

etkisiyle olmamaktır. Sosyal ve ekonomik alandaki toplumsal gelişme ve değişmelerle 

birlikte günlük hayatta kullanılan sözcükler de farklılaşmaktadır. Örneğin sergen, terek, 

taka, raf gibi sözcüklerin kullanımdan düşmesi, yeni kuşağın bu sözcükleri bilmemesi 

yabancı kültür etkisi ya da baskısı sonucu değildir. Tarımdaki gelişmelerle farklı araç 

gereç üretimleri ve sanayileşmeyle birlikte yaşanan değişiklikler yeni (yerli ya da alıntı) 

sözcüklerin üretilmesini, kullanılmasını sağlamıştır. Güncel Türkçe Sözlük’te kullanım 

sıklığı düşmüş (ölmüş/ölmeye yüz tutmuş) sözcüklerin açıklamalarında “eskimiş” 

ifadesi yer almaktayken ölçünlü dilde yer almayan sözcüklerin açıklamalarında da “halk 

ağzından” ifadesi yer almaktadır. Toplumsal değişimin en önemli yansımalrından birisi 

de mesleklerdir. “Orhon, Uygur ve Karahanlı Metinlerindeki Meslekler Bağlamında 

Eski Türk Kültürü” başlıklı tezinde (2007) eski meslek adlarını inceleyen Serkan Şen, 

Derleme Sözlüğü’ndeki meslek icrası adlarını değerlendirdiği yazısında “Kaybolan 

kavramları karşılayan sözcüklerin ölümü kaçınılmazdır. Buradan bakıldığında 

ağızlardaki meslek icracısı adlarından bir kısmının uzun vadede sözcük ölümü 

hadisesiyle karşı karşıya (Şen, 2009:184).” kaldığını dile getirmiştir. 

“Dilin gelişmesinde ve değişmesinde rol oynayan iç ve dış etkenlerden söz 

edilebileceğini; kelime hazinesinin gelişmesinde farklı kültürlerle etkileşimin, ulaşım 

ve iletişim araçlarıyla bilim ve tekniğin gelişmesinin, dinin, savaşların, göçebelikten 

yerleşik hayata geçme, hızlı kentleşme gibi etkenlerin önemli bir payı olduğunu, bu 

etkileşimde ise genellikle daha güçlü olanın daha çok etkide bulunduğunun 

söylenebileceğini (1976:24)” belirten İmer Arapça sözcüklerin din odaklı 

benimsendiğini/tercih edildiğini belirtmiştir: “Bazen din dilinin de yürürlükte olan yazı 

dilini çok fazla etkilediğini, birçok yerli ögenin unutulup gitmesine yol açtığını da 

ekleyerek “İslamlık çerçevesine girildikten sonra Arapçanın etkisiyle unutulan Türkçe 

ög, ök, us (Ar.’aḳl), dumağu, dumağı (Ar. nezle), çeri, çerig (Ar. ‘asker), ayak (Ar. 

ḳadeḥ), süci, sücü (Ar. şarâb), sin (Ar. ḳabr mezâr) (1976: 22)” gibi sözcüklerden 

örnekler sunmuştur. Kullanım alanı bulamayan ya da kullanım sıklığı alan ve yavaş 

yavaş unutulan sözcükler gelecek kuşağa doğal olarak aktarılmayacak tarihin çukurunda 

kaybolup gidecektir. Sosyal, ekonomik, siyasi gelişim ve değişimler toplumun 

kullandığı dili zaman içerisinde şekillendirir. Toplumsal yapıyı belirleyen bu şekillenme 

yeni kavramlarda ve doğal olarak sözcüklerde kendisine göstermektedir. Güçlü olan 

kültürün bütün unsurları gibi dili de zayıf olan diğer kültür üzerinde etkili olmaktadır. 

Zayıf olan ya da etki altında olan kültüre ait dilde yeni kavramları karşılayacak kelimler 

bulunmadığı takdirde güçlü olan (etkileyen) kültürün dilinden sözcükler 

alıntılanacaktır.  

“Kelimeleri birer canlı varlık olarak kabul edersek onların meydana gelişlerini 

doğuşları, dilde kullanışlarını yaşamaları, yavaş yavaş unutularak kullanılmaz hâle 

gelmelerini ise ölümleri olarak düşünmek her hâlde pek yanlış olmasa gerektir (Aksan, 
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1969: 97).” “Bir kelimenin bir dilde yavaş yavaş unutulup bir zaman sonra artık 

kullanılmaz hâle gelmesini” (1969:97) sözcük ölümü olarak değerlendiren Aksan, 

‘sözcüklerin fonetik, morfolojik, semantik veya sosyal sebeplerle ölebileceklerini Aynı 

zamanda fonetik değişmeleri sebebiyle kısalan sözcüklerin de ‘kısalma’ ile 

kaybolabileceklerini belirten Vendryes, Brunot ve Bruneau gibi dil bilimcilerin 

açıklamalarına değinerek addaş (homonyme) sözcükler arasında karışma durumu söz 

konusu olduğunda da zayıf olanın kullanım sıklığının düştüğünü, zamanla kaybolmaya 

mahkûm olduğunu ve eş anlamlılığın (synonymie) bir sözcük için zayıflık sebebi 

olmadığını, iki eş anlamlıdan birinin kaybolabildiğini söylediklerini’ (Aksan, 1969: 98) 

ifade etmiştir. 

2. Eskicil (Arkaik) Ögeler ve Unutulan Sözcükler Üzerine Yapılan Çalışmalar 

Dilde devamlılık ve eskicil (arkaik) ögeler üzerinde dolaylı ve doğrudan birçok 

bildiri sunulmuş, makale yazılmış, tezler hazırlanmıştır. Bunlardan bazıları da sözcük 

ölümleriyle ilgilidir. Bu çalışmalar da kronolojik olarak şunlardır: 

✓ Doğan Aksan: “Kelimelerin Ölümü Olayı ve Türk Yazı Dilindeki 

Örneklerinde Arapça ve Farsça Unsurların Etkisi Üzerine Notlar” (1969). 

✓ Ahmet Caferoğlu: “Unutulma Yolundaki Türkçe Kelimeler Arasında” 

(1969). 

✓ Kâmile İmer: Dilde Değişme ve Gelişme Açısından Türk Dil Devrimi 

(1976). 

✓ Leyla Karahan: “Köktürk Kitabelerinden Günümüze Ulaşan 

Kelimeler” (1993). 

✓ Doğan Aksan: En Eski Türkçe’nin İzlerinde (2000). 

✓ Aysu Ata: “Derleme Sözlüğü’nde Geçen En Eski Türkçe Kelimeler” 

(2000). 

✓ Ali Akar: “Derleme Sözlüğü Verilerine Göre Uşak Ağızlarındaki Eski 

Türkçe Unsurlar” (2001).  

✓ Aysu Ata: “Derleme Sözlüğü’nde Eski Türkçe Bir Kelime: Aġlak” 

(2001). 

✓ Mehmet Ölmez: “Çağataycadaki Eskicil Öğeler Üzerine” (2003).  

✓ Gülseren Tor: “Mersin İli Ağızlarında Yaşayan Eskicil Öğelerden 

Seçmeler” (2005). 

✓ Mehmet Aydın: “Derleme Sözlüğüne Birkaç Katkı Divânü Lügati’t-

Türk’le Aybastı Ağzındaki Bazı Ortak Ögeler” (2005). 

✓ Serkan Şen: “Standart Türkiye Türkçesinde İkilemelerle Yaşayan 

Tarihî Sözcükler” (2005). 

✓ Bedri Sarıca: “Van Gölü Çevresi Ağızlarıyla Divanü Lugati’ttürk’ün 

Söz Varlıkları Arasındaki Ortaklıklar (2006). 

✓ Çiğdem Topçu: Dîvânü Lügâti’t Türk ve Anadolu Ağızlarının Söz 

Varlığında Ortaklaşan Fiiller (2006). 
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✓ Gürer Gülsevin: “Kutadgu Bilig Türkçesinden Anadolu Ağızlarına” 

(2006). 

✓ Sibel Çelikel: Orhun Kitabelerinin Günümüz Türkçesindeki Söz 

Varlığı (2007). 

✓ Hülya Arslan Erol: Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine Anlam 

Değişmeleri (2008). 

✓ İbrahim Taş: Süheyl ü Nev-bahâr’da Eskicil Ögeler (2009).  

✓ Serkan Şen: “Derleme Sözlüğüne Göre Türkiye Türkçesi Ağızlarında 

Meslek İcracısı Adları” (2009). 

✓ Funda Toprak: “Orhon Yazıtlarından Anadolu Ağızlarına 

Karşılaştırmalı Dil Çalışmaları ve İki Örnek Fiil” (2010).  

✓ Gonca Kızılkaya: Dîvânü Lügati’t Türk’teki İsimlerle Anadolu 

Ağızlarında Ortaklaşan İsimler (2010). 

✓ Mustafa Toker: “Dîvânü Lügâti’t-Türk’teki Tek Heceli Fiillerin Oğuz 

ve Kıpçak Grubu Türk Lehçelerindeki Durumuna İstatistiksel Bir Bakış” 

(2010). 

✓ Talip Doğan: “İran Türk Ağızlarında Eski Oğuz Türkçesinin (Eski 

Türkiye Türkçesi) Kalıntılarına Dair Notlar” (2010). 

✓ Ali Akar: “Türkiye Türkçesi Ağızlarında Oğuzca Dışı Dil Ögeleri” 

(2011). 

✓ Özek, Fatih; Aytaç, Aslıhan: “Orhun Yazıtlarındaki Söz Varlığının 

Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki İzleri” (2011). 

✓ Yaşar Tokay: “Bengü Taşların Söz Varlığı İle Anadolu Ağızlarının Söz 

Varlığının Karşılaştırılması” (2011). 

✓ Saim Sakaoğlu: “Kelimelerin Ölümü” (2011).  

✓ Dilek Akan Budak: “Erzurum Ağzı Söz Varlığında Eski Türkçenin 

İzleri” (2012). 

✓ Burçin Özdemir: “Çan Ağzında Yer Alan Birkaç Eskicil Öge” (2014). 

✓ Ahmet Dinç: Türkçenin Kayıp Kelimeleri (2014).  

✓ Emek Üşenmez: “Eski Anadolu Türkçesinde Arkaik (Eski) Ögeler” 

(2014). 

✓ Fatma Özkan: “Türkçenin Karapapak-Terekeme Ağzındaki Eski İzleri” 

(2015). 

✓ Hamza Zülfikar: “Fark Edilmeyen Türkçedeki Oldubittiler” (2014a). 

✓ Hamza Zülfikar: “Kullanım Dışında Kalmış Türkçe Fiiller” (2014b). 

✓ Serhat Küçük: “Şeyyad Hamza’nın Yûsuf u Zeliha’sındaki Arkaik 

Unsurlar” (2014). 

✓ Teoman Güneş: “Rylands Nüshası Kur’ân Tercümesine Göre 

Türkçe’nin Unutulan Soyut Kelimeleri” (2015). 

✓ Orhan Kurtoğlu: “Yozgatlı Nihânî’nin Hacı Bektaş-ı Velî 

Velâyetnâmesi’ndeki Eskicil Unsurlar” (2016). 

✓ Servet Ertekinoğlu: “Doğu Anadolu Ağızlarındaki Bazı Sözcük ve 

Eklerde Eskicil İzler” (2016). 
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✓ Emine Atmaca: “Eski Oğuz Türkçesinden Günümüz Türkiye 

Türkçesine Söz Varlığı ve Anlam Olayları” (2017).  

✓ Gülcan Çolak: Türkçede Fosil Kelimeler (2017). 

✓ Sedat Maden ve Recep Demir: Atasözlerindeki Eskicil (Arkaik). 

Unsurlar (2017). 

✓ Ferhat Karabulut, Elanur Kazanlar: “Türk Dilinin Eskicil Bir Kelimesi 

Alaçuk: Yapısal-Kökenbilimsel Bir Analiz” (2018). 

✓ Ahmet Kayasandık: “Türkiye Türkçesinde Ölen Fiiller” (2018).  

✓ Hasan İsi: “Kelile ve Dimne’de Arkaik (Eskicil) Ögeler” (2018). 

✓ İsmail Güneş: “Ahmed-i Dâî Divanı’nda Eskicil Ögeler” (2018). 

✓ Nurdin Useev: “Kocaeli Ağzında Tarihî ve Çağdaş Türk Lehçelerine 

Özgün Kelimeler (Köktürkçe ve Kırgız Türkçesi Örneğiyle)” (2018). 

✓ Cihan Çakmak: “Demirci İlçesi Söz Varlığının Dîvânu Lugâti’t-

Türk’teki İzleri” (2018). 

✓ Emine Atmaca: “Batı Akdeniz Yörüklerinin Ağzında Eski Türkçe 

Unsurlar” (2019). 

✓ Abdullah Mert: “Eski Türkçeden Türkiye Türkçesi ve Ağızlarına 

Uzanan Söz Varlığı” (2019).  

✓ Gülten Ekiz: “Günümüze Göre Mesîhî Dîvânı’nda Eskicil Unsurlar” 

(2019).  

✓ Hüseyin Gökçe: “Türkiye Türkçesinde Kullanılan Arapça Kökenli 

Fosil Ölçü ve Miktar İfadeleri Üzerine Bir Deneme” (2019).  

✓ Muharrem Özden: “Codex Cumanicus’ta Bulunan Bitki Adlarının 

Günümüz Anadolu Ağızlarındaki Kullanımları Üzerine Bir İnceleme” (2019). 

✓ Hatice Şirin: Sözcük Hikâyeleri Sözlerde Saklı Kültür (2019). 

✓ Kürşat Efe: Eski Türkçedeki Bedensel Engellilik ve Hastalık 

Sözcüklerinin Türkiye Türkçesindeki Görünümleri (2020). 

✓ Ali Akar: Düşünen Türkçe (2020). 

✓ Muharrem Özden: “Codex Cumanicus’ta Bulunan İnsan 

Niteleyicilerinin Günümüz Anadolu Ağızlarındaki İzdüşümleri” (2020). 

✓ Türker Barış Bulduk: “Gümüşhane İli ve Yöresi Ağızları Söz 

Varlığında Eski Türkçe Kelimeler” (2019). 

✓ Okan Celal Güngör: “Türk Ninnilerinde Yazı Dilinde Unutulan Eski 

Kelimeler” (2020). 

✓ Süphan Çiçek: “Megiser’in Gramerindeki Türk Atasözlerinde Eskicil 

(Arkaik) Ögeler” (2021). 

 

Sözcüklerin devamlılığı ve Türk yazı dilinin eskiliği konusunda çokça çalışma 

ortaya koyan Doğan Aksan bu konu üzerinde ilk ve önemli yazıyı yazmıştır: 

“Kelimelerin Ölümü Olayı ve Türk Yazı Dilindeki Örneklerinde Arapça ve Farsça 

Unsurların Etkisi Üzerine Notlar” (1969). Aksan, ‘Arapça ve Farsçadan alınan ve 

dilimizde karşılıkları bulunan bazı kelimelerin bir süre Türkçe eşanlamlılarıyla 

kullanıldıktan sonra benimsenip yaygınlaşmasıyla Türkçelerinin unutulmasına yol 

açtığını ‘od, öd, ög, us, çeri, süci, uçmak, yazuk’ gibi örneklerle açıkladıktan sonra bir 
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süre birlikte kullanılan eşanlamlı sözcüklerin Türkçe kökenli olan sözcüğün tarihin 

raflarına kaldırılmasında (unutulmasında) dinî ve sosyal gelişmeler yanında Arapça ve 

Farsça sözcüklere gösterilen hoşgörülükten (hatta hayranlıktan) kaynaklandığını’ 

(1969: 93-94) belirtmiştir. Aynı yıllarda Ahmet Caferoğlu “Unutulma Yolundaki 

Türkçe Kelimeler Arasında” (1969) adlı yazısıyla konuya dikkat çeken ikinci isim 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Caferoğlu, bu yazısında saf dışı edilen ya da çok dar 

çevrede yaşayan sözcükler üzerinde durmuş, türeyişleri daha fazla Türk ve Moğol dilleri 

aileleri içerisinde olanlarla yetinmiştir. Ele aldığı her bir sözcüğün türeyiş şekliyle 

geçirdiği devreler üzerinde kısaca durmuştur. “Ayama, köke, tay, tuşi, kür, tapmak, 

sınmak” gibi yedi sözcüğün (kendi ifadesiyle) esas sicilleri ve şecerelerini tek tek 

açıklamıştır (1969:64-71). 

Kâmile İmer “Dilde Değişme ve Gelişme Açısından Türk Dil Devrimi” (1976). 

adlı yazısında sözcüklerin kullanımdan düşme sebeplerini dil bilimsel açılardan ele alıp 

önemli önemli açıklamaları eklemiştir. Doğan Aksan, Orhun Yazıtları’nın ve Yenisey 

Yazıtları’nın dil malzemesini de değerlendirdiği “En Eski Türkçe’nin İzlerinde” (2000). 

adlı eserinde yazıtlar dönemi Türkçesinin birkaç bin yıl öncesine uzanan gelişmiş bir 

dilin devamı olduğu sonucuna varmıştır. Bu çalışmada Orhun ve Yenisey Yazıtlarının 

söz varlığında yer alan soyut ve somut kavramlar üzerinde sözcükbilimi, anlambilimi 

ve biçembilimi incelemeleri yer almıştır.  

Hülya Çelik, “Kelimelerin ölümü olayı (XIII-XX. yüzyıl Anadolu Türkçesi 

örneği)”2 (2005). adlı yüksek lisans tezinde Türk yazı dilinde (XIII-XX. yüzyıllar arası) 

 
2 Hülya Çelik, sözcük ölümü üzerine hazırladığı ve XIII.-XX. yüzyıl Anadolu Türkçesi ile sınırlı 

tuttuğu çalışmasında aşağıdaki sonuçları elde etmiştir: “Toplam 2484 kelimeden % 83’ünün 

(2069) yazı dilinde tamamen öldüğü, % 17’sinin (415) ise yazı dilinde ölmek üzere olduğu tespit 

edilmiştir. Bu durumda, yazı dilinde tamamen ölen kelimelerin sayısının yazı dilinde ölmek 

üzere olan kelimelerden bir hayli fazla olduğu görülmektedir. Yazı dilinde ölmek üzere olan 

kelimelerin sayısı da azımsanmayacak ölçüdedir (Çelik, 2005:451) Yazı dilinde tamamen ölen 

toplam 2069 kelimeden % 25’inin (510) ağızlarda yaşamadığını, % 64’ının (1318) ağızlarda aynı 

anlamda ve % 11’inin (241) da ağızlarda farklı anlamda yaşamaya devam ettiğini tespit ettik. 

Buna göre bugün yazı dilinde tamamen ölen kelimelerden büyük bir çoğunluğunun ağızlarda, 

üstelik aynı anlamda yaşadığına tanık olunmaktadır diyebiliriz (Çelik, 2005:452). Yazı dilinde 

yerine başka bir kelime geçtiği için tamamen ölen 1558 kelimeden % 14’ünün (212) yerine 

yabancı kelime geçtiği için, % 54’ünün (841). yerine Türkçe kelime geçtiği için ve % 32’sinin 

(505) de yerine Türkçe ve yabancı kelimeler geçtiği için öldüğünü tespit ettik. Yerine yabancı 

kelime geçtiği için tamamen ölen 212 kelimeden % 34’ünün (73) ağızlarda yaşamadığını, % 

51’inin (107) ağızlarda aynı anlamda, % 15’inin (32) de ağızlarda farklı anlamda yaşamaya 

devam ettiğini; yerine Türkçe kelime geçtiği için tamamen ölen toplam 841 kelimeden ise % 

25’inin (207) ağızlarda yaşamadığını, % 63’ünün (526) ağızlarda aynı anlamda, % 12’sinin (108) 

ağızlarda farklı anlamda yaşamaya devam ettiğini; yerine Türkçe ve yabancı kelime geçtiği için 

tamamen ölen 505 kelimeden ise % 27’sinin (136) ağızlarda yaşamadığını, % 65’inin ağızlarda 

aynı anlamda, % 8’inin (51) ise ağızlarda farklı anlamda yaşamaya devam ettiğini gördük (Çelik, 

2005:452). Yazı dilinde ölmek üzere olan 415 kelimeden % 21’inin (87) ağızlarda yaşamadığını, 

% 64’ünün (263) ağızlarda aynı anlamda ve % 15’inin (65) de ağızlarda farklı anlamda yaşamaya 
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ölen kelimelerin tespiti ve bu kelimelerin ölüm sebeplerini ayrıntılı ve karşılaştırmalı 

olarak incelemiştir. Üç bölümden oluşan çalışmanın bölümleri şu şekildedir: Birinci 

Bölüm: Kelimelerin Ölümü İle İlgili Alan ve Uygulamalar (12-17.s.); İkinci Bölüm: 

Yazı Dilinde Ölen Kelimeler (18-325.s.) (A. Yazı Dilinde Sosyal Sebeplerle Tamamen 

Ölen Kelimeler; B. Yazı Dilinde Yerine Başka Bir Kelime Geçtiği İçin Tamamen Ölen 

Kelimeler); Üçüncü Bölüm: Yazı Dilinde Ölmek Üzere Olan Kelimeler (326-451.s.) 

Çelik, elde ettiği verileri şu şekilde değerlendirmiştir: “Tarama Sözlüğü’ndeki Türkçe 

kökenli kelimelerin ölüm sebeplerini araştırıken “sosyal değişiklikler” ve “bir kelimenin 

yerine başka bir kelime veya kelimelerin geçmesi” nedenleriyle ölen kelimelerin 

sayısının daha fazla olduğunu gördük. Bu sebeple tezimizde özellikle bu iki sebep 

üzerinde durduk.” (2005:11) “Dikkat edilirse yazı dilinde tamamen ölen kelimeler ile 

yazı dilinde ölmek üzere olan kelimelerin yüzdeleri birbirine benzemektedir. Sonuç 

olarak diyebiliriz ki XIII. yüzyıldan günümüze gelinceye dek oldukça fazla kelime, yazı 

dilinde kullanımdan düşerek unutulmuştur ve unutulmaya yüz tutan bir hayli kelime 

vardır. Söz konusu kelimelerin büyük bir çoğunluğunun yerine başka kelime 

geçmesinden dolayı yazı dilinde kullanımdan düştükleri görülmektedir. Her ne kadar 

yabancı kelimelerin Türkçe kelimelerin yerine geçerek bir süre sonra Türkçelerini 

unutturdukları ileri sürülse de, çalışmamız göstermiştir ki yerine Türkçe kelime 

geçenlerin sayısı yerine yabancı kelime geçenlerin sayısından fazladır. O hâlde Aynı ya 

da yakın anlama gelen birden çok kelimeden biri halk tarafından tutulmakta ve tutulan 

kelime yakın anlamlı diğer kelimelerin unutulmasına yol açmaktadır (2005:455).” 

Hülya Arslan Erol’un “Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine Anlam 

Değişmeleri” (2008) adlı çalışması da anlam değişmeleri üzerinde duran önemli 

çalışmalardandır. Çalışmada Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesi sonuna kadar olan 

 
devam ettiğini tespit ettik. Buna göre bugün yazı dilinde ölmek üzere olan kelimelerden büyük 

bir çoğunluğunun ağızlarda aynı anlamda yaşadığına tanık olunmaktadır diyebiliriz (Çelik, 

2005:453). Yazı dilinde ölmek üzere olan 415 kelimeden % 28’inin (119) sosyal sebeplerle, % 

72’sinin (296) ise yerine başka bir kelime geçtiği için yazı dilinde ölmek üzere olduğunu tespit 

ettik. Sosyal sebeplerle yazı dilinde ölmek üzere olan toplam 119 kelimeden % 8’inin (9) 

ağızlarda yaşamadığını, % 77’sinin (92) ağızlarda aynı anlamda, % 15’inin (18) de ağızlarda 

farklı anlamda yaşadığını gördük (Çelik, 2005:453). Yazı dilinde yerine başka bir kelime geçtiği 

için ölmek üzere olan 296 kelimeden % 13’ünün (39) yerine yabancı kelime geçtiği için, % 

47’sinin (140) yerine Türkçe kelime geçtiği için ve % 40’ının (117) da yerine Türkçe ve yabancı 

kelimeler geçtiği için ölmek üzere olduğunu tespit ettik. Yerine yabancı kelime geçtiği için 

ölmek üzere olan 39 kelimeden % 38’inin (15). ağızlarda yaşamadığını, % 38’inin (15) ağızlarda 

aynı anlamda, % 24’ünün (9) de ağızlarda farklı anlamda yaşamaya devam ettiğini; yerine 

Türkçe kelime geçtiği için ölmek üzere olan 140 kelimeden % 25’inin (34) ağızlarda 

yaşamadığını, % 57’sinin (80) ağızlarda aynı anlamda, % 18’inin (26) de ağızlarda farklı 

anlamda yaşamaya devam ettiğini; yerine Türkçe ve yabancı kelime geçtiği için ölmek üzere 

olan 117 kelimeden % 24’ünün (29) ağızlarda yaşamadığını, % 66’sının (76) ağızlarda aynı 

anlamda, % 10’unun (12) ise ağızlarda farklı anlamda yaşamaya devam ettiğini gördük (Çelik, 

2005:454). 
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dönemde, yazılı kaynaklardan takip edebilen sözcüklerin anlam değişiklikleri art 

zamanlı yöntemle incelenmiştir. Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait bütün eserler tek 

tek taranmışsözcüklerin anlamlarındaki değişiklikler anlambilimsel sınıflandırılmalarla 

açıklanmıştır.  

Saim Sakaoğlu, “Kelimelerin Ölümü” (2011) adlı yazısında daha çok ağızlarda 

kalan ve unutulmaya yüz tutan sözcükler hakkında duygu düşüncelerini aktarmıştır: 

abaka (amca), ağlak (mızıkçı), alama (büyük taş) gibi sözcüklerin unutulduğunu, ağman 

(kusur, eksiklik), ayın (oyun, hile), ehniyan (obur), carı (elinden iş gelen kişi), genez 

(galiba) gibi sözcüklerin de yavaş yavaş unutulmaya başladığını (2011:36) Sakaoğlu, 

“Ölen kelimeler arasına ağızlardan da pek çok örnek verilebilir. Her kuşak aramızdan 

ayrılırken bazı kelimeleri de beraberinde götürmektedir. Günlük hayatta kullanılan pek 

çok kelime, yeni hayat şartlarına bağlı olarak kullanılmaz olmaktadır. ayrıca yerlerine 

yeni kelimeler de türetilmemektedir (2011: 36).” diye sorarken ağızlardaki söz 

varlığının daha çabuk unutulmaya, kaybolmaya açık olduğunu ifade etmiştir: En eski 

kaynaklarda yer alan bazı kelimelerimiz zaman içinde unutulup gitmiştir. Bu unutmada, 

kelimenin yerini eş anlamlı bir kelimeye kaptırmasının önemli bir yeri vardır. Bir başka 

sebep de o kelimeye gerek duyulmamasıdır. Böyle olunca da kelimeler kendiliğinden 

‘ölü kelimeler’ arasına girmektedir (2011: 38).”  

Ahmet Dinç’in “Türkçe’nin Kayıp Kelimeleri” (2014) adlı kitabı başlık olarak 

doğrudan ilgili olsa da bilimsellik açısından zayıf bir derleme çalışmasıdır. Hamza 

Zülfikar, “Fark Edilmeyen Türkçedeki Oldubittiler” (2014a) daha önce dile 

yerleşmiş ama kullanımdan düşen, unutulan birçok sözcüğü ele aldığı yazısından 

sonra “Kullanım Dışında Kalmış Türkçe Fiiller” (2014b) başlıklı yazısında sözcük 

ölümü konusunu şöyle açıklamıştır:  

“Ölü kelime yanında bir de ölü dil vardır. Ölü dil, “günümüze ulaşan 

belgeleri olduğu hâlde konuşulmayan, konuşanları bulunmayan” 

anlamındadır. Sümerce, Hititçe ölü diller örnek olarak gösterilir. Ölü dil 

terimini biz Fransızcadan langue morte kelimesinden çevirmişiz. Demek 

ki önce onlar böyle bir adlandırma yapmış. Zeynep Korkmaz Hocamız 

Türk Dil Kurumunca yayımlanan Gramer Terimleri Sözlük’ünde ölü dil 

terimini almış ve tanımlamıştır. Z. Korkmaz, buna ölü ek, ölü kelime 

maddelerini de ekleyip anlamlandırmış. Ölü ek için eski +rak (+rek) ekini, 

ölü kelime için de “fayda” anlamında assı (<assıg) kelimesini örnek olarak 

vermiştir. Türkçeyi sadeleştirme çalışmaları başlarken kelimeleri ölü ve 

canlı olarak ayırmak dilin aleyhine olmuştur. Birçok Türkçe kelime ölü 

damgasını yediği için bu dönemde yazı diline, konuşma diline girememiş. 

O tarihlerde ölü sayılan sımak ve onun çatı eki alış sınmak fiil köküne 

dayanan ve halk arasında kullanılan sınık, sınıkçı Türk Dil Kurumunca 

1983 yılında yayımlanan Türkçe Sözlük’te yoktur. Bu iki kelime son 

dönemlerde yayımlanan Türkçe Sözlük’e girmiştir. Türkçe Sözlük’e sımak 
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ve sınmak, halk arasında kullanılan sınıkçı kelimesi dolayısıyla alınmıştır.” 

(2014b:15)  

Zülfikar, Ziya Gökalp’ın Lisanî Türkçülüğün Umdeleri adlı yazısında ‘ölü 

sözcük’ için kullandığı “müstehâse” teriminden bahsetmiş, diğer bilim dallarında ‘fosil’ 

karşılığı kullanıldığını belirtmiş (2014b:16) özellikle altın değerinde olan fiillerin tarihî 

metinlerin sayfaları arasında kalmasının üzüntü verici olduğunu ve ‘incimek’ kök şekli 

tarihî metinlerde kalmış, çatı eki almış nice fiillerin günümüze ulaşmadığını dile 

getirmiştir (18.s.). Anlam zenginliği bakımından Eski Anadolu metinlerinin hazine 

olduğunu söyleyen Zülfikar, bu fiillere birkaç örnek vermiştir: “yelmek (koşmak, acele 

yürümek), burtarmak (somurtmak); yeltemek (bir şeye sevk etmek, teşvik etmek), 

genitmek (genişletmek), dirgürmek (diriltmek), sogılmak (gözlerinin feri kalmamak, 

kör olmak), ayırtlanmak (farkına varmak), irgürmek (ulaşmak, erişmek), çegzinmek 

(dolaşmak), asılandurmak (faydalandırmak), tanlamak (hayret etmek, şaşmak), yidmek, 

yedmek (çekerek peşinden götürmek), yörenmek (etrafında dolaşmak), yerinmek 

(kederlenmek), kavşurmak (bağlamak) vb.” (2014b: 18). 

Gülcan Çolak, “Türkçede Fosil Kelimeler” (2017) adlı çalışmasında daha önce 

bağımsız bir birim olarak yer alan fakat günümüzde tek başına kullanılmayan, anlamı 

genellikle bilinmeyen; ikileme, deyim, birleşik sözcüklerde kalıplaşmış söz birliklerine 

sıkışıp varlıklarını devam ettiren eski sözlükbirimleri olarak adlandırılılan fosiller 

üzerinde durmuştur. “Hır çıkar-, in cin top oyna-, punduna getir-, salık ver- 

deyimlerindeki hır in, punt, salık; yorgun argın, karman çorman, bölük pörçük, yayan 

yapıldakikilemelerindeki argın, çorman, pörçük, yapıldak” gibi sözcükler üzerinde 

durmuş, bunların günümüz Türkçesinde kalıplaşmış söz birliklerine sıkışarak var olan 

fosiller olduğunu ileri sürmüştür. Bu çalışmada ölçünlü dilde fosilleşmiş 212 kelime 

eşzamanlı değerlendirilmiştir. 

Ahmet Kayasandık, “Türkiye Türkçesinde Ölen Fiiller” (2018) adlı 

makalesinde daha çok Divanü Lügati’t-Türk ve Kutadgu Bilig ile Türkiye Türkçesinin 

fiillerini karşılaştırmıştır. Abdullah Mert ise “Eski Türkçeden Türkiye Türkçesi ve 

Ağızlarına Uzanan Söz Varlığı”3 (2019) adlı doktora tezinde Eski Türkçe, Türkiye 

 
3 Abdullah Mert’in yukarıda söz konusu edilen doktora tezi (2019). Eski Türkçeden Türkiye 

Türkçesi ve ağızlarına uzanan söz varlığını tespit ettiği gibi kullanımdan düşen sözcükleri de 

kısmen de olsa belirlemeye çalışmıştır. Eski Türkçeden Türkiye Türkçesi ve Ağızlarına Uzanan 

Sözcükler adını taşıyan tez çalışmamızda Eski Türkçede tespit edilen on bin civarında sözcüğün 

ne kadarının ölçünlü Türkiye Türkçesi ve Anadolu ağızlarında yaşadığı ortaya konulmaya 

çalışılmıştır (2019: 168). Eski Türkçeden Türkiye Türkçesi ve Ağızlarına Uzanan Sözcükler 

başlığını taşıyan birinci bölümde 2586 sözcüğün Eski Türkçe ile Türkiye Türkçesi ve ağızları 

arasında ortaklaştığı tespit edilmiştir. Bu sözcüklerin yaklaşık 1098 tanesi fiil, 1488 tanesi 

isimdir (2019: 168). Eski Türkçeden Türkiye Türkçesi Ağızlarına Uzanan ve Türkçe Sözlük’te 

Halk Ağzından Kaydıyla Yer Alan Sözcükler başlığını taşıyan ikinci bölümde Eski Türkçeden 

ağızlara uzanan ve ölçünlü dilde bulunmadığı için Türkçe Sözlük’e halk ağzından 260 sözcüğün 

alındığı tespit edilmiştir. Bu sözcüklerin yaklaşık 96 tanesi fiil, 164 tanesi isimdir (2019: 169). 
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Türkçesi ve ağızlarının karşılaştırılmasından elde edilen verilerden hareketle bazı 

sözcüklerin ölçünlü dilde bulunmayan/unutulmuş ses ve anlam özelliklerine 

değinmiştir. “Türkiye Türkçesi Ağızlarının Ölçünlü Türkiye Türkçesine Göre Anlam 

Bakımından Eskicilliği” adlı ikinci bölümde Eski Türkçe, Türkiye Türkçesi ve ağızları 

arasında ortak olarakyer almasına rağmen anlamları, Türkiye Türkçesi ağızlarında 

yaşayan, ancak ölçünlü dilde unutulmuş, toplamda 50 sözcüğü incelemiştir. Ağızların 

Eski Türkçeyle daha derin bir ortaklığa sahip olduğuna işaret eden Mert, Eski Türkçede 

yalnızca ileri biçimleri tanıklanan bazı sözcüklerin kök biçimlerinin Anadolu 

ağızlarında yaşadığı tespit etmiştir (2019: 170): “Eski Türkçede tanıklanan bazı 

sözcüklerin kendilerinin ve herhangi bir türevinin bugüne ulaşmadığı görülmüştür. Bu 

sözcüklerin büyük bir kısmı Tarama Sözlüğü’nde de kayıtlı değildir (2019: 172).  

Sonuç olarak Eski Türkçede tanıklanan yaklaşık 1530’si fiil, 2066’i isim olmak 

üzere yakşalık 3596 sözcüğün asli biçimiyle ya da ses değişmesiyle Türkiye Türkçesi 

ve ağızları arasında ortaklık gösterdiği tespit edilmiştir. 2586 sözcüğün Eski Türkçe, 

Türkiye Türkçesi ve Anadolu ağızları arasında ortak olarak yer aldığı saptanmış, hlk. ve 

esk. kaydı düşülerek Türkçe Sözlük’e alınan sözcüklerin de dâhil edilmesiyle birlikte 

1000’i aşkın sözcüğün ise doğrudan Eski Türkçe ve Anadolu ağızları arasında ortaklık 

gösterdiği anlaşılmıştır (Mert, 2019: 173).” 

 

3. Unutulan ya da Unutulma Yolunda Olan Sözcükler 

Doğan Aksan’ın “Türkiye’de bu konuda yayımlanmış bir çalışmaya 

rastlamadığını, dilimizde kaybolmuş, unutulmuş veya unutulmak üzere olan kelimeler 

üzerinde bir araştırmanın hem kelime hazinemiz, dolayısıyla dil ve kültür tarihimizle 

ilgili birtakım gerçeklerin aydınlatılmasına hem de dilimizdeki örnekleri aracıyla, bir 

genel dilbilimi konusu olan bu dil olayının özelliklerine ışık tutulmasına yarayacağını” 

söylediği “Kelimelerin Ölümü Olayı ve Türk Yazı Dilindeki Örneklerinde Arapça ve 

Farsça Unsurların Etkisi Üzerine Notlar” (1969:90) başlıklı yazısı uzun süredir 

 
Eski Türkçeden Türkiye Türkçesi Ağızlarına Uzanan ve Türkçe Sözlük’te Eskimiş Kaydıyla Yer 

Alan Sözcükler başlığını taşıyan üçüncü bölümde Eski Türkçeden ağızlara uzanan ve ölçünlü 

dilde bulunmadığı veya unutulmak üzere olduğu için Türkçe Sözlük’te eskimiş kaydı düşülen 

46 sözcük tespit edilmiştir. Bu sözcüklerin 7 tanesi fiil, 39 tanesi isimdir (2019: 169). Eski 

Türkçeden Türkiye Türkçesi Ağızlarına Uzanan Sözcükler başlığını taşıyan dördüncü bölümde 

Eski Türkçeden ağızlara uzanan, ancak ölçünlü dilde bulunmayan 704 sözcük tespit edilmiştir. 

Bunların 329 tanesi fiil, 375 tanesi isimdir. Eski Türkçeden Anadolu ağızlarına uzanan bazı 

sözcüklerin hem kendilerinin hem de türevlerinin ölçünlü dilde bulunmadığı tespit edilmiştir 

(2019: 169). Türkiye Türkçesi Ağızlarının Ölçünlü Türkiye Türkçesine Göre Anlam Bakımından 

Eskicilliği maddesi altında söz konusu özelliği taşıyan 50 sözcük ele alınmıştır (2019: 170). 

Türkiye Türkçesi Ağızlarının Ölçünlü Türkiye Türkçesine Göre Söz Varlığı Bakımından 

Eskicilliği başlığı altında 148 maddde incelenmiştir. Eski Türkçeden sonraki tarihî metinlerde 

tanıklanmayan bazı sözcüklerin Anadolu ağızlarında yaşadığı tespit edilmiştir (2019: 170). 
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zihnimizi meşgul eden bu çalışmanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Böylelikle Türkçede 

sözcüklerin ölümü konusunda kesin yargılara varmak için büyük sayıda sözcüğün 

incelenmesi gerektiğini belirten Aksan’ın üzerinde durduğu konu bu çalışmayla ortaya 

konuldu. İlk adımı atan Aksan’ın belli başlı birkaç örnek üstünde durduğu yazısından 

sonra çok geniş bir alanı ve ilk yazılı metinlerimizden bu yana uzun yüzyılların 

ürünlerini tarama yoluyla yapılan bu araştırma da bu konudaki (şimdilik) son adımdır.  

Sözcük ölümleri konusuna aynı yıllarda kafa yoran Caferoğlu, “unutulmaya yüz 

tutmuş eski Türkçe sözcüklerin araştırılmasında seçilmesi gereken yolun tarihî 

geleneklerle dilin felsefesine uymak olduğunu belirtmiş, bu dil felsefesine göre edebî - 

yazı ile yazı ve konuşma dili üslûbunu sözcük servetiyle birbirinden ayırmanın imkânsız 

olduğunu” (1969:63) dile getirmiştir. “Türkçe, çeşitli sosyal ve toplum yapılar 

dolayısıyla birçok cephede gereken gelişmeden yoksun bırakılmıştır. Bu yüzden birçok 

Türkçe kelime, sırf tarihî eksikliği hatırına, kullanıştan eteğini çekmiş, yerini yabancı 

birtakım unsurlara bırakmıştır. Kelimenin doğuşu, eriyişi ve unutulması daima 

toplumun kültür seviyesine bağlı kalmıştır (Caferoğlu, 1969:63).” Caferoğlu, ayrıca 

dilimizden düşürdüğümüz “isot (biber), burunotu (enfiye), tılmaç/tilmaç < dilmanç 

(tercüman)” sözcüklerinin komşu milletlerin dilinde alıntı öge olarak yaşadığını 

(1969:64) hatırlattıktan Cumhuriyet’in başlangıcındaki özleştirme çaşılamalarında asıl 

gerekenin kollektif ve metodik bir çalışmayı gerektirdiğini söyler: “Zamanımız 

linguistikası ve filolojisi, bu değer taşıyan eski Türkçe sözlerin kullanış dışı sebeplerini 

kökünden araştırıp iâdesi gerekenlere yeniden hayat kazandırmakla vazifelendirilmiştir 

(Caferoğlu, 1969:64).” Cumhuriyet’in başlangıcındaki özleştirme çalışmalarını bu 

açılardan değerlendiren Zülfikar da “terimlerin Türkçe kelime köklerine dayanması 

için halk ağzından ve eski Türkçe metinlerden derleme yapma fikrinin beklenen sonucu 

vermediğini ve o yıllarda dil malzemelerinin toplanıp bunların bilim ve sanat dallarına 

göre sınıflandırılarak bilim adamlarının kullanımına sunulmasıyla o yılların heyecanıyla 

epeyce yol alınacağını belirtmiş, bugün de böyle bir çalışma yapılabileceğini, bulunan 

terimlerin her birinin karşısına Osmanlı Türkçesindeki karşılığı, Batı dillerindeki 

karşılığı konarak bir yayın ortaya konabileceğini (2014: 16) önermiş, durum 

saptaması yapmıştır: “Unutmamak gerekir ki isim köklerinden sınırlı türetme 

yapılırken fiil köklerinden çok daha fazla sıfatlar, isimler, zarflar türetilebilir, onların 

çatıları kullanılabilir ve çatı ekleri almış biçimlerden yeni kelimeler terimler 

yapılabilirdi. Bu bakımdan canlandırma işinin yanıt, savcı (sav kelimesinden), tanık 

(tanuk kelimesinden) gibi sayılı isimler çerçevesinde kalması üzüntü vericidir. Dikkat 

edilirse Cumhuriyet Dönemi’nde fiil kıtlığından dolayı hep yardımcı fiillere 

yüklenilmiştir. Etmek ve olmak fiillerinin her birinden yirmişer, otuzar kelime 

türetilmiştir. Öz kelimesine de aşırı bir biçimde yüklenilmiştir. Öte yandan Türkçe 

karşılık bulamadıklarından doğan açık, Batı dillerinden gelen kelimelerle 

doldurulmuştur. (…) Kullanılmayan, türevleri yapılamayan, canlandırılmayan bu 

fiillere yazık olmuştur. Fiillerini bu kadar hovardaca harcayan millet az bulunur. 

Kullanımdan düşen fiiller arasında keykirdemek, kakımak, kıgırmak, kakmak, kakıtmak 
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gibi ses yansımalı olan birtakım fiiller var ki insanın bütün ruh hâllerini, doğadaki 

hareketliliği anlatmaya yarayan fiillerdir. Fiillerin anlamlarla ilgili boyutu ayrı bir 

araştırma konusudur (2014b:18-19).” Sayfaları dolduracak örnekler vermenin mümkün 

olduğunu belirten Zülfikar’ın söyledikleri bu çalışmada somutlaştırılmış, fiiller 

yanında isimler de eklenmiş, Arapçanın ve Farsçanın etkisiyle kullanım sıklığı düşen 

ya da unutulan sözcükler fişlenerek unutulan yüzlerce sözcüğün yer aldığı uzun bir 

liste ortaya çıkarılak aşağıdaki sınıflandırmalar yapılmıştır: 

1. Eş Anlamda ya da Eş Değer Sıklıkta Kullanılan Bazı Sözcükler 

2. Anlam Değişmesine Uğrayan Bazı Sözcükler 

3. Halk Ağzında Kalan/Kullanılmaya Devam Eden Bazı Sözcükler 

4. Anlamca Bilinen, Kullanım Sıklığı Azalmış ya da Kullanımdan Düşmüş Bazı 

Sözcükler 

5. Arapça ve Farsça Etkisiyle Unutulan Fiiller 

6. Arapça ve Farsça Etkisiyle Unutulan İsimler 

7. Arapça ve Farsça Etkisiyle Unutulan Sıfatlar 

8. Arapça ve Farsça Etkisiyle Unutulan Zamir, Edat, Bağlaç ve Ünlemler 

Eş anlamlı sözcükler dil içerisinde kendiliğinden ortaya çıktığı gibi alıntı 

sözcüklerle de oluşmaktadır. Aynı zamanda Cumhuriyet döneminde özleştirme 

çalışmaları sırasında türetilen yahut işlevsel hâle getirilmeye çalışılan sözcüklerle de eş 

anlamlı sözcükler oluşmuştur. Arapça ve Farsça alıntılarla eş anlamlı hâle gelip 

yaşamını devam ettiren bazı sözcükler şunlardır: ad - isim, al - kırmızı, aleni - açık, 

Allah - Tanrı, amale - işçi, amel - iş, ant - yemin, armağan - hediye, baş - kafa, basınç - 

tazyik, bayağı - adi, beyaz - ak, biçim - şekil, bilgin - âlim, bilgisiz - cahil, birdenbire - 

aniden, canlı - diri, cenk - savaş, cesur - yürekli, çağrı - davet, çok - fazla, dâhil - iç - 

batın, dil - lisan, libas - elbise - giysi, esir - tutsak, fare - sıçan, gebe - hamile, ırmak - 

nehir kalp - yürek, kara - siyah, keder - acı, kılavuz - rehber kırmızı - al, konuk - misafir 

kutsal - mukaddes, laf - söz, mağlup - yenik, müşteri - alıcı, nefes - soluk, neşe - sevinç, 

sıhhat - sağlık, şafak - tan, şahıs - kişi, şahit - tanık, yaşlı - ihtiyar yoksul - fakir - fukara, 

zabit - subay… Cumhuriyet döneminde özleştirme çalışmalarıyla türetilen sözcüklerle 

eş anlamlı hâle gelip kullanılan bazı sözcükler de şunlardır: birey - fert, deneme - 

tecrübe, doğal - tabii, düşünce - fikir eylem - fiil, faaliyet - etkinlik, görev - vazife, imkân 

- olanak, imtihan - sınav, kabiliyet - yetenek, karşın - rağmen, koşul - şart, mesela - 

örneğin, mesele - sorun, okul - mektep, olası - mümkün, olay - vaka, olumlu - müspet, 

olumsuz - menfi, öğrenci - talebe, öykü - hikaye, sınav - imtihan, yanıt - cevap, zarf - 

belirteç gibi… Affetmek - bağışlamak ikilisi “keçür- ” ve“ yarglıga- ” sözcüklerini, 

amade - hazır ikilisi “anuk” sözcüğünü, nem - rutubet ikilisi “tumagu/dumagı”yı, zaman 
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- vakit ikilisi “öd,ödün/ödlek” sözcüğünü, biçare - zavallı ikilisi “irinçig” sözcüğünü, 

asker sözcüğü hem “çeri”yi hem “sü”yü kullanımdan düşürmüştür. Bunlara benzer 

biçimde nice Türkçe sözcük eş anlamlılık sebebiyle unutulmuştur. Ata - cet ikilisinde 

ve beyhude - boşuna ikilisinde görüldüğü üzere ‘cet’ ve ‘beyhude’ gibi dile yerleşen 

alıntı/konuk sözcüklerin de zamanla kullanım sıklıklarının düştüğü örnekler de vardır. 

Eşzamanlı ya da artzamanlı anlam değişmeleri Türk dilinin zenginliklerinden 

birisidir. Yüzyıllar boyu kullanılan sözcükler ses ve şekil değişimine uğrayabilmektedir. 

Dilsel sebeplerden kaynaklanan anlam değişmeleri yanında değişen yaşam biçimlerine 

bağlı olarak da sözcük anlamlarında değişmeler ortaya çıkmaktadır. Yeni bilgiler, yeni 

nesneler, yeni durumlar her zaman değişimin en temel etkenlerinden birisi olmuştur. 

Anlam değişmelerindeki bir etken de sözcüğün kullanım sıklığının düşmesidir; 

kullanım sıklığı düşen sözcük yerine ya alıntı sözcük alır ya da eş anlamlı olarak 

varlığını devam ettirir. İnsan topluluklarının yer değiştirmesi de (özellikle eski 

dönemlerde) ile dil içerisinde zamanla farklılaşmalar ortaya çıkmaktadır. Özellikle 

Oğuz Türklerinin batıya döç etmeleri sonucu bu farklılaşmalar yüzyıllar sonra yazı dili 

hâline gelen Oğuz Türkçesinde kendisini göstermiştir. Toplum içi farklı sınıflaşmalar, 

kişi ve gruplar arası davranış ve tutumlar da bu anlam değişmelerinde diğer 

etkenlerdendir. Sözcüğün daha önceden gösterdiği kavramdan farklı yeni bir kavramı 

göstermesiyle (eski ve yeni anlam farklılığı oluşması) başka anlama geçme durumu 

(anlam kayması), bir sözcüğün daha önceden gösterdiği nesnenin, kavramın daha sonra 

bir bölümünü gösterir duruma gelmesiyle anlam daralması, anlamlı bir sözcükbirimin 

tek ve sınırlı bir anlamdan daha genel bir anlama geçmesiyle anlam genişlemesi, bir 

sözcüğün ilk ya da önceki anlamına göre daha olumlu bir anlam taşımasıyla anlam 

iyileşmesi tersi durumda da anlam kötüleşmesi gibi anlam değişmeleri dilin tarihsel 

süreci içerisinde farklı biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Taş çekirdekli bütün meyveleri 

gösteren “erik” sözcüğü zamanla “erik, kayısı, şeftali, zerdali” gibi alıntı sözcük 

çeşitlemeriyle kullanılmaya başlanmış, “erik” sözcüğünün kapsadğı alan daralarak 

sözcük anlam daralmasına uğramıştır. Daha önce ‘düşünmek, üzülmek’ anlamlarında 

kullanılan “sakınmak” sözcüğü başka anlama geçerek (anlam kaymasına uğrayarak) 

“korumak, esirgemek, gözetmek; önlemler almak; uzak durmak” anlamlarında 

kullanılmaya başlanmıştır. “Kırmak, kesmek, koparmak” anlamlarında kullanılan “üz-

” fiili ‘sıkıntı ve huzursuzluğa yol açmak’ anlamında başka anlama geçmiştir. ‘Her şeyin 

kötüsü, fenası’ anlamındaki “yavuz” sözcüğü ‘güçlü, çetin; iyi, gürbüz, güzel’ 

anlamlarında kullanılmaya başlanarak anlamı iyileşmesine uğramıştır. Daha önce 

‘fazla, ziyade’ anlamında kullanılan ‘artık’sözcüğünün zamanla ‘bundan böyle, bundan 

sonra’ anlamlarında zarf olarak kullanılması yanında anlam daralmasına uğrayarak 

‘geriye kalan/artan bölüm’ olarak kullanılması dikkat çekici bir durumdur. “Artık 

sevmeyeceğim.” gibi örneklerde zarf olarak kulllanılan, “Artık mal göz çıkarmaz.” 

(Aksoy, 1993: 70:350) atasözünde de “daha çok, fazla” anlamlarına gelebilen, “daha 

çok, fazla, kalan, gayrı” sözcükleriyle eş anlamlı sayılabilecek “artık” sözcüğü “yiyecek 

ve nesne artığı (fazlalığı)” olarak kullanılsa da “Bunun fazlasını ona veremem.” ve 
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“Bunun fazlasını ona diyemem.” örneklerinde “Bunun artığını ona veremem.” ve 

“Bunun artığını ona diyemem.” şeklinde “fazla” yerine kullanılmamaktadır. Buna 

benzer bir durum “emir-buyruk ve “emretmek-buyurmak” sözcüklerinde 

görülmektedir. “Emir” sözcüğünün kullanım alanı ve sıklığı genişken “buyruk” sözcüğü 

toplum zihninde anlamca bilinen ama kullanımdan düşmüş bir sözcüktür. “Emretmek” 

de “buyurmak” sözcüğüne göre daha yaygın kullanım alanına sahipken “buyurmak” 

sözcüğünün anlamı daralmış, daha çok nezaket içeren davranış durumlarında kullanır 

olmuştur. Kullanım sıklığı azalmış ya da kullanımdan düşmüş bazı sözcükler de 

anlamca bilinmesine rağmen unutulma yoluna gitmektedir. Yukarılarda bahsedildiği 

gibi unutulma yolundaki sözcüklerin ya da unutulan sözcüklerin kullanımdan 

düşmesinin bir sebebi de yabancı sözcük alıntılanmasıdır. Alıntılanın yabancı sözcükle 

birlikte dil içerisindeki aynı ya da yakın anlama gelen bazı sözcükler yavaş yavaş 

unutulma yoluna girmektedir, zamanla da unutulmaktadır. Dilimizde de en çok Arapça 

ve Farsça alıntılar etkisiyle isim, sıfat ve fiillerde sözcük kayıpları/ölümleri ortaya 

çıkmıştır.  

Bütün dillerde olduğu gibi tarihsel süreç içerisinde diğer dil ve kültürle etkileşime 

giren Türk dilinin söz varlığı içerisine konuk sözcükler gelerek bunlar kullanım alanı 

bulmuştur. Bu konuk sözcüklerin yanında günümüze kadar sözlü veya yazılı olarak 

ulaşabilen fakat kırsal kesimlerde, köyde kasabada, Anadolu’da kullanılan ve ölçünlü 

dile geçemeyen birçok sözcüğümüz vardır. Bazı durumlarda günlük dilde 

konuşulmasına rağmen (asıl) anlamının zamanla unutulduğu birçok sözcük vardır. Halk 

ağzında kalmış bu sözcükler aslında altın değerinde kültür ürünleridir.  

 

3.1. Eş Anlamda ya da Eş Değer Sıklıkta Kullanılan Bazı Sözcükler 

adlan- ‘şöhret kazanmak, nam salmak’ (TTS I: 20: Emrah XIX. 19; GTS). 

alıcı ‘müşteri’ alguçı ~ alıçı (SUK, Sa06-4; Sa06, 4; CC-I/s.419). algu ‘alacak, borç’ 

(ME 108-5). alımcı ‘alacak, borç veren’ (AY 18-12; SUK Sa29, 11; EPDT 146; 

DLT I:75). 

and ‘yemin’ (EDPT 176; RKT 217: 33/82b1=35:42, 29/9b2=9:12, 38/89a1=16:38, 

27/58a2=5:53, 30/80a1=16:81 vd.; DLT I:42, 459; EATSKT 359; TTS I: 132-133). 

aralık ‘mesafe’ (Erol, 2018:156). 

basınç ‘tazyik; zulüm, istibdat’ (Maitri. 2-4; TTS I: 408: Süh. XIV. 333, Işk. XIV. 322).  

damga ‘mühür nişan’ tamga (SUK, Sa02-22, Sa04-6; TT III, 144; TT V 8; Sa02, 22; 

TT V:8; OY 96; OTG 91; DLT I:424; KB 45, 1036, 1766, 2902, 3223; KTS:55; 

Seng. 161v13; LÇ 111a; DTO 217; BV 19:6; SD 151; Meninski II, 1680, 2010; 

ATG 296; DTS:530; TMEN II:554; EDPT 504-505; OTWF 379; Erol, 2018:485). 

değer ‘kıymet’ tegir ~ değeri (DLT I: 352, II, 82; TTS II: 1036). 

dilsiz ‘ahraz’ tilsiz ‘konuşma engelli, ahraz’ (CC-I/s.575). bk. krş. agın 

diri ‘canlı’ tirig (DLT I: 14, 62, 386; III: 333; KB 14, 21, 237, 257, 378, 390, 968, 977, 

1051, 166, 1123, 1194, 1201, 1344, 1647, 1383, 1447, 1489, 1466, 1541, 2450, 
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2478, 3191, 3691, 3718, 3785, 4358, 4403, 5143, 5196, 5406, 5608, 5689, 5746, 

5772, 5919, 5923, 5978, 5991, 6056, 6069, 6071, 6280, 6435, 6507; RKT 680: 

25/24a3=3:169, 31/8b3=19:15, 34/18a1=36:70, 35/61b1=20:111; ME 80-2, 224-5 

dlt I, 14, 62, 386; III, 333).  

dirilik ‘canlılık, hayat, ömür yaşantı’; tiriglik ‘dirlik, hayat, geçim’ (NFD 428; EDPT 

543; EATSKT 438). dirlik ~ dirilik ~ tiriglik ~ tirilik (KB C79, 60, 183, 231, 307, 

323, 364, 482, 693, 819, 3106; RKT 680: 30/84b2=16:97, 31/67b2:20:97, 

32/29b2=28:45; ME 107-8, 112-6, 196-6; TTS II: 1075-1078); dirlik bul- 

‘canlanmak, hayat bulmak, hayata kavuşmak, dirilmek’ (TTS II: 1179: Vahdet XV. 

38); dirlik diril- ‘hayat geçirmek, ömür sürmek’ (TTS II: 1179: Tebareke XIV. 31, 

Tazarru, XV. 279, Şeref XVI. 127).  

erdem ‘fazilet’ (AY 30-22, 131-20; M I:15, 17-18; Maitri. 52-32; UW:411, VEWT:47, 

EDPT 206b, DTS:176, DLT I:51, 89, 103, 107, 252, 482; 336, II, 97, 229, 243, 

343, III:41, 133; KB 148, 284, 285, 304, 465, 469, 533, 534, 536, 567, 673, 798, 

1186, 1228, 1489, 1644, 1679, 1794, 1804, 1824, 1830, 1957, 1981, 2074, 2177, 

2238, 3013, 3112, 2163, 3200, 3415, 3420, 3513, 4508, 5210, 5301, 5770, 5779; 

KutbHŞ:21,51, KTS:74, EDM 20a/2, Erol, 2018:271; DK 61-8, 70-5, 151-4, 17-3, 

18-2, 18-4; TTS III: 1489-1490: Si.Da. XIV. 580, Fütuh. XIV. 46, Dede. XIV. 10, 

Hikmet XV. 570). 

esirge- ‘merhamet etmek, acımak’ (DLT I:306; Erol, 2018: 276; TTS III: 1536-1537).  

giysi ~ giyim ‘elbise’ giyim (TTS III: 1679-1670). geyesi ~ geysi ~ geyesü ~ giyese ~ 

giyesi (TTS III: 1682). kedgü ‘elbise, giyecek’ (Maitri. 31-1; AY 156-1; KB 1264, 

1479, 1982, 3113, 3924, 3926, 4773, 5343, 5769, 6406). kedim (ETS:111; OTG: 

246; ETY: 809; EUTS 69; ETY I-D-33: 44; ETS: 118; AY 80-19, 360-22; Alt.Gr.; 

Maitri.: 405; AY 2: 182; EUTG 279; ETS: 111; KB 2280, 3664, 3743, 3761, 3800, 

4773). keḍgülük (AY 156-1). kedimlig ‘elbiseli, giyimli’ (AY 360-22; Alt.Gr.). 

gök ~ kök ‘hava, gök, sema; mavi (DLT I: 64, 123, 139, 193, 244, 328, 338, 361, 362, 

421; II: 27, 78, 81, 170, 252, 264, 283, 289, 307; DLT III: 27, 124, 132, 162, 282, 

439; Erol, 2018:375-377; EDM 9a/5; KMT 5a/13, 32b9; TTS III: 1700; DS VI) 

göŋüldeş ‘ahbap’ (TTS III: 1766: Muham. XV. 439 ağızlarda yoktur.). 

güç ‘kuvvet, zor; zulüm’ küç (DLT I:81, 167, 183, 237, 359, 381, 397, II: 13, 18, 103, 

137, 138, 195; RKT 504; TTS III: 1843-1844). 

güçlük ‘zorluk; kavî; zalim, zorba’ küçlüg (RKT 506: 32/18A1=28:26, 

35/35A3=40:22, 36/14a2=42:19).  

güçsüz ‘zayıf’ küçsüz (RKT 507: 26/7a3=4:28). 

kara ‘siyah’ (WP05-2; EDPT, 644; BKY D 41; Huast. 166, 170-1; U II 31, 54; TTS IV: 

2252: 1. ayıp -Baki XVI. 133 2. Zenci -Enb. XIV. 934, -Ferec. XV. 120). 

karın ‘mide’ (DLT I:32, 171, 226, 324, 403, 486, 514, II. 201, 202, 288, 315, 337, III: 

222, 244, 286. 289; Erol, 2018:217; TTS IV: 2304: Cennet XV. 437). 

kılavuz ‘rehber’ kılabuz ~ kılağuz ~ kılavuz ~ kulavuz (DLT I: 487; RKT 453: 

35/55a2=40:54; TTS IV: 2711-213). 
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kişi 4 ‘şahıs; insan, adam, kadın, eş’ (SUK, Sa02-14; EDPT, 752; DTS 330; KT G 6; 

Huast. 101-2; TT VI 432-3; HKT II: 307-309; DLT I:24, 44, 45, 46, 64, 74. 87. 91, 

98,106, 109, 398; Ünlü, 2012: 330; KTS: 150; TTS IV: 2579-2584; Erol, 

2018:361). 

kişilik ‘insanlık, insaniyet’ (Erol, 2018: 362; KB 865, 866, 934, 1357, 1546, 1634, 1636, 

1690, 1691, 1945, 2040, 2308, 2738, 2873, 2896, 2970, 3016, 3130, 4236, 4284, 

4554, 5788, 5880, 5893, 6103; TTS IV: 2584-2585).  

konuk ‘misafir’ (DLT I: 45, 46, 85, 332, 384, 517, II: 312; TTS IV: 2639-2643). 

konukluk ‘misafirlik’ (DLT I:274, 504; Erol, 2018:368; TTS IV: 2646). 

nesne ‘şey’ (DKK 49-10, 73-3, 85-11, 86-12, 88-7, 89-11, 216-6, 293-3, 301-7; TTS 

IV: 2839-2844). 

oñar- ‘şifa vermek, sağaltmak, düzeltmek; tamir etmek’ (KB 205; GTS). 

ortaķ “şirk” (RKT 570; EATSKT 647). ortak ketgen “ortak koşan, şirk koşan” (RKT 

570). ortak katığlı “ortak koşan, şirk koşan” (RKT 570). ortaķlıķ “ortaklık, eşi 

olma” (EATSKT 647). 

oturaklı ‘sakin’ (Erol, 2018:734). 

ögdi ‘alkış, sena’ (UM II: Maitri. 443; Arat 1979:353; EDPT 100). ögdü ‘övgü, 

methetme’ (NFD 280).  

öğüt ‘vaaz; nasihat’ ögüt  ‘öğüt, hamd ve sena’ (UM II: Maitri. 444). ögüt ~ öğüt ~ övüt 

(DLT I:51, 89, 102, 440, III:46, 155, 440). 

ölümlüg ~ ölümlü ‘ölümlü, fani’ (UM II: Maitri. 445; EDPT 147; GTS). 

öz I ‘kendi, ruh; nefs, zat’ (Arat, 1979: 367; EDPT 281; DLT I:45, 46, 63, 154, 201, 

202, 203, 206.210, 243, 251, 254; Erol, 2018:439; TTS V: 3153: Yuz. Şeyd. XIII. 

56, Süh. XIV. 16, Dede. XIV. 76, Ferh. XIV. 7, İbrahim. XV. 133, Kesir. XV. 173, 

Baki XVI. 57, Fuzuli XVI. 323, Gülşeni XVI. 87). 

satıcı ‘tâcir tüccar’ satıg Ticaret (satış, satma) (KB 2801, 2809, 4227, 4399, 5108). 

satıgçı (KB 2801, 2994, 2995, 4425, 4429, 5589, 6473). 

sevinç ‘müjde’ (DKK 234-6, 238-3). 

sezig ~ sezik ~ sézik ~ sizik ‘şüphe, kuşku, zan, tahmin, sezgi’ (sanı) (GTS: ‘feraset, 

sezme yeteneği’) (Maitri. 103-19; KİP 206; DLT I:408; DLT II:152; UM II: Maitri. 

459; RKT 616; Arat 1979: 400; EDPT 860; Alt.Gr.; ME 87-8, 44-7, 51-8, 93-3, 

147-3, 150-4; NF 175-6, 275-12, 113-1; TTS V: 3401: Terceman. XV. 312, Bab. 

XVI. 1, 523). seziglig ~ siziklig ‘şüpheli’ (AY 290-17; BÖ. 64 RKT 616). sezigsiz 

~ siziksiz ‘şüphesiz’ (AY 157-12, 473-4; RKT 616). sezinç ‘zan’ (RKT 617: 

37/34b1=48:12, 33/40a2=34:20, 34/27a3=37:87, 35/86a1=41:23, 36/10a1=45:32). 

sézikte- ~ sizikte- ‘farkında olmak, sezmek, hissetmek’ (TEH:A701a9). sezinme 

‘zan, tahmin’ (TTS V: 3401: Tazarru. XV. 139, 211). sezi ‘zan, şüphe’ (TTS V: 

3400: Şamil. XVI. 501). sezikle- ~ seziklen- ‘tahmin etme, hissteme, sezme, anlar 

gibi olmak (TTS V: 3401: Bab. XVI: 1-486, 1-444). 

sıçan ‘fare’ sıçgan (DLT I:75, 345, 409, 438, II:263, III:263, 267. 282, 412). 

 
4 GTS’de: “1. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer 2. Çekimli fiillerde ve 

zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs 3. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan 

kimse 4. hlk. Eş, koca 5. esk. Erkek.” Anadolu ağızlarına ‘koca’ anlamına geçmiştir. 
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sindir- ‘hazmetmek’ siŋirmek ~ siŋürmek ~ sindirmek (TTS V: 3479-3480; DS 

X:3641-3642). siŋirt-: Sindirtmek, hazmettirmek (TTS V: 3480: Akr. XV. 178). 

siŋici: Hazmı kolay, kolayhazmolunan (DS X:3641: Çanakkale).  

tamgacı ~ tamgaçı ‘mühürdar; damgacı; resim ve vergi’ (KB 4046; Seng. 161v15; 

DTO 218; ML: 777b23; LM 3519; DS X:3816).  

tan I ‘şafak; sabah’ taŋ I (M 94/2, M 103/33, M 92/4; EDPT 510b; DLT I:170, 251; 

DLT III:157, 355, 356; DTS 523b; ESTSY/3.C.144; RKT 645; KB 1606, 1652, 

2536, 2731, 3069, 3287, 3612, 3954, 5829, 5971, 6346; NF 322-14, 414-16; BH 

16b22; Marz. 35a/5; Erol, 2018:486; TTS V: 3716-3717: Süh. XVI. 153, Hamza. 

XIV. 4, İrşad XV. 216, Şamil XVI. 627, Genc XVII. 68). 

tanık ‘şahit’ tanık ~ tanuk (SUK, Sa02-22; EDPT, 518; Huast. 101-2; Sa02, 22; AY 

448-21; RKT 653: 25/10A2=3:140, 26/10B3=4:33, 27/24A1=5:8, 30/78A2=16:89, 

33/9b3=33:45, 37/74b2=50:21; DLT I:18, 380, II:37, III:166; CC-II/s.828; KE 

19r15, 153r19, 200v4, 107v12, 247v4; ME 10-2, 86-6; EDM 14a/6; NF 94-7, 194-

3, 362-2; Erol, 2018:486; TTS V: 3720-3724: danuk, tanık, tanuh, tanuk Yunus 

XIII-XIV. 115, Işk. XIV. 206, Tazarru XV. 44, Cam. XV. 62, Terceman XV. 444, 

Nimeti XVI. 532, Kam. XVIII-XIX. 396 vd; DS X: tanık ‘erek, heykel’). tanukluk 

‘şahitlik’ (DLT I:503; RKT 653: 26/17a2=4:41, 30/75b1=16:84, 37/78a3=65:2; 

EDM 20b/14; TTS V: 3725). tanukla- ‘şahitlik et-/yap-, şehadet et-’ (Üİ 111b 3). 

tanukluk ber-/ver- ‘şahitlik etmek’ ‘Kellime-i Şahadet getirmek’ (RKT 653: 

30/4b2=12:81, 38/26a1=59:11; ME 209-4; TTS V: 3725: Ta. Şahi. XVI. 15-1, 

Kam. XVIII-XIX. 1-630; Leys.Ar. XV. 79, Müneb. XIV-XV. 31-2). tanuk tut- 

‘şahit göstermek’ (TTS V: 3725: Bektaş XV. 147, Tez.Ün. XV. 116). 

tat ‘lezzet’ tatıg (DLT I:408).  

ulugluk I ‘ihtiyarlık’ (DLT I:150/17-19; RKST 709: 60/6a,8; Muin.M. 125, 20/516). 

ulugluk II ‘azamet; büyüklük’ (DLT I:64, 150, 352, 505;DLT II:91Erol, 2018:563). 

RKT 709: 36/109b1=45:37, 34/46b2=38:1 30/26b3=15:54). TTS V: 3955: Şamil. 

XVI. 670). ulu ‘zengin, ağır’ (TTS VI: 3950).  

ulus ‘millet; memleket, devlet, ülke, köy, şehir’ ulus ~ uluş (CBH 62; İKP 3-6; Maitri. 

1-59; DLT I:62; Erol, 2018:563; RKT 710; KB B26, 1043, 2178, 21421, 2428, 

3104, 3203, 3215, 3226, 3236, 3327, 3500, 3636, 3652, 3922, 3944, 4316, 4687, 

4814, 4834, 5519, 5546, 6435, 6599 RKT 710: 26/3b1=4:75, 36/45b3=43:23; 

SUK, Mi09-5; EDPT, 152; KT K 12; M III 40, 6; Hüen. ts. 240; TTS VI: 3955-

3956: Süh. ZIV. 335, Hikmet XV. 491, Şah. Ş. XVI. 73, Cihan. XVII. 252, Kam. 

XVIII-XIX. 1-335). 

üşengen ‘tembel’ (ihmal eden) (TTS VI: 4113: Bürh. XVIII-XIX. 224, Nuhbe. Ş. 

XVIII-XIX. 121, Kam. Os. XIX. 491). üşengeçlik ‘tembellik’ (TTS VI: 4113: 

Nuhbe Ş. XVIII-XIX. 167). üşen- ‘tembellik etmek’ (TTS VI: 4113: Yüz.Ha. XIV. 

75, Ferh. XIV. 37, Kel. XIV. 223, Teshil. XIV-XV. 30).  

yağız ‘kara, esmer’ (ELSKT 40b/16, 232a/22, 241b/14). 

yanıl- ‘hata etmek’ yaŋıl- (DLT II: 59, 380; Erol, 2018: 590). 

yanut- ‘cevaplamak’ (Erol, 2018: 590; DLT I: 317; TTS VI: 4293: Ga. XIV. 93, Kel. 

XIV. 144; DS XI.). 
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yaŋut ‘cevap, mükafat’ yaŋut (DLT III: 8, 28; KB C71, 538, 623, 626, 753, 938, 1006, 

1195, 1229, 1569, 1658, 1666, 1688, 1796, 1835, 1850, 1877, 1892, 1905, 2676, 

2819, 2883, 2948, 2950, 3025, 3571, 3911, 3646, 3707, 4159, 4680, 5054, 5104, 

5114, 5688, 5721, 5835, 5854, 6037, 6047, 6186, 6236, 6256, 6265, 6387; Erol, 

2018:591; RKT 712: 27/45a3=5:38, 33/53b1=34:37, 35/88b3=41:28; TTS VI: 

4293: Ga. XIV. 93, Kel. XIV. 144, Delil XV. 173). 

yargı ‘hüküm, muhakeme’ yargu (TMEN IV 1784; ŞT 83b8; TTS VI: 4343: Hurş. XIV. 

21, Süh. XIV. 329, Işk. XIV. 12). 

yargıç5 ‘hakim’ yargan (EDPT 963). yarguçı (CC-I/s.601). yargucu (TTS VI: 434: 

Nimeti XVI. 60, Deş. XVI. 295). 

yaş ‘nem’ (TTS VI: 4385: Şamil. XVI. 132). 

yaşdaş ‘yaşıt - akran, emsal’ (TTS VI: 4378: Hikmet XV. 579). 

yazı II ‘talih, nasip, kader alın yazısı’ (TTS VI: 4454: Dah. XIV. 78, Işk. XIV. 153, 

Güvahi XVI. 80, Kam. Os. XIX. 101): 

yazıcı ‘kâtip’ (NF 137-13: yazıçı; TTS VI: 4454: Ferh. XIV. 32, Nesimi XIV. 183, 

Şamil. XVI. 24, 251). 

yeğle- ~ yiğle- ‘tercih etmek’ (Marz. 8a/9). yeğ ‘Bir başkasından daha çok beğenilip 

tercih edilen, üstün görülen, müreccah’ (GTS). ‘Bir şeyi öbürüne göre daha iyi, 

üstün veya önemli saymak, yeğ tutmak, tercih etmek’ (GTS). yiğlen- ‘üstünlük 

iddia etmek/taslamak’ (TTS VI: 4483: Anterç. XIV. 363, Ferec. XV. 337; TTS VI: 

4596: Tuh. Le. XV. 357). 

yüz ‘surat, çehre (DLT I:47, 60, 69, 102, 150,173, 216, 226, 243, 250, 256, 366, 422, 

463, 486; Erol, 2018:44; TTS VI: 4778-4780: ‘karşı, nezd, yan, cihet, yön, taraf’; 

DS XI: ‘sayfa’ vd.) (TTS VI: 4787: ‘yüz suyu: ‘ar hicap, hayâ, namus, şeref, 

haysiyet, itibar’). yüz tutmak, yüz vurmak, yüzü eğilmek, yüzü ışımak vs. (TTS 

VI: 4787). 

yürek ‘kalp’ (TTS VI: 4767-4771: ‘mide, cesaret’; DS XI. ‘karın, mide, bağırsak, 

cesaret’ vd). 

3.2. Anlam Değişmesine Uğrayan Bazı Sözcükler 

adaş ‘dost’ (Erol, 2018:112: ETG, EUTS; DLT I:61). 2. Aynı addan olanlar (CC-

II/s.641; DS I; GTS). 

artık ~ artuk 6 ‘fazla, ziyade’ (M I:12; TT II:8; BÖ. 67: arṭok; BT XX: arṭok; Erol, 

2018:160; RKT 227: 34/39b2=37:147; DLT I:99, II:137; MK III 13; ME 189-1, 

220-3; 4; KutbHŞ:11; KTS: 13; SD 462; ŞHD:133b13; Seng. 36v27; LÇ 8b; BH 

4a10, 15a20, 29a10, 36a22, 37b25, 50b19, 102b12, 107a2, 133b5, 166b14, 172b6; 

Kam.T. 67; TTS I:42; TTS II:56; TTS III:39; TTS IV:42; AA: 117; ÇÇYA: 237; 

DS I: 334, 336: artuğ ~ artuh ~ artuḫ ~ artuk; Eckmann, 1966: 60; VEWT:27; 

DTS 57,62; EDPT 204b; UW:210a; OTWF 228; OTG 92).  

artuklık ~ artuklug ~ artukluk ‘fazlalık’ (Marz. 22b/3, 56b/10; Erol, 2018:160; RKT 

227: 29/28a2=9:37). ‘zenginlik’ (Ata, 2019:227: 26/4a1=4:25). 3. İhsan, fazilet 

(RKT 227: 26/40a1=4:70, 36/16b3=42:22; Maitri. 93-12; AY 141-7). 4. Fevkalade 

 
5 Eski Uygur Türkçesi sonrasında gözükmez. 
6 Genellikle zarf olarak kullanılan ‘artık’ sözcüğü ‘ek, ziyade’ anlamında da kullanılmaktadır 

fakat ‘fazla’ sözcüğü ve anlamı yerine kullanılmamaktadır. 
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(Alt.Gr.: artuklug). 5. Ziyadelik (ELSKT 21b/12, 21b/20, 21b/9, 26b/5, 33b/7, 

35a/9, 36a/23, 39a/3, 39a/5, 39b/15, 41a/22, 42b/19, 44a/9, 45a/8, 45b/14, 45b/14, 

46a/22, 47a/9, 50b/15, 61a/14, 62a/20, 64a/2, 65b/23, 65b/5, 66a/12, 71b/3, 72a/13, 

72a/17, 72a/23, 72b/4, 74a/17, 74b/18, 77b/5, 78b/5, 81a/10, 81b/20, 92a/6, 96a/5, 

105b/16, 105b/3, 107b/6, 112b/18, 113a/18, 124b/2, 127b/5, 127b/6, 134b/16, 

141b/12, 142b/9 vd.; Kam. 67). 

bayat ‘kadim (Tanrı)’ (KB 1, 6, 42, 90, 109, 122, 151, 600, 752, 753, 756, 1084, 1109, 

1233, 1250, 1251, 1267, 1269, 1279, 1342, 1343, 1430, 1479, 1507, 1520, 1525, 

1531, 1560, 1561, 1761, 1797, 1799, 1800, 1811, 1813, 1818, 1838, 1873, 1877, 

1922, 1933, 1934, 1940, 1978, 1980, 1983, 2007, 2163, 2227, 2598, 2856, 3022, 

3066, 3112, 3120, 3122, 3149, 3188, 3194, 3200, 3223, 3251, 3262, 3264, 3316, 

3319, 3339, 3351, 3358, 3404, 3464, 3468, 3672, 3696, 3715, 4370, 4372, 4390, 

4416, 4471, 4528, 4529, 4872, 4879, 4880, 4927, 4957, 5058, 5082, 5101, 5103, 

5116, 5119, 5130, 5132, 5165, 5191, 5401, 5468, 5794, 5613, 5900, 5935, 6193, 

6246, 6248, 6251, 6262, 6268, 6293, 6296, 6306, 6311, 6386, 6386, 6408, 6409, 

6411, 6500, 6541, 6637; Erol, 2018:188; TTS I: 465: Deş. XVI. 37-1). ‘eski, taze 

olmayan, devletli’ (DS I; GTS). 

bodaḳ ~ bodug ~ boyak ~ boya ‘boya, renk’ (RKT 284: 30/36a1=16:13, 

30/64b3=16:69; DLT I:175; EDPT 302; Ünlü, 2012: 105; BH 188; Erol, 2018:209: 

EUTS, DLT, M). ‘boya’ (TTS I: 645). ‘bir tür ağaç’ (DS II). 

boyun ber- ‘itaat etmek, teslim olmak, Müslüman olmak’ (RKT 293). 

bütün ‘muhakkak ki, şüphesiz ki’ (RKT 287: 29/45a1=9:63, 37/79a2=50:37, 

38/94a1=66:8). ‘mükemmel, tamam, eksiksiz’ (TTS I: 744: İhlas. XIV. 69, İbra. 

XV.56, Cev. Ke. XVII. 47). 

davar (hlk ağz.). ‘mal, mülk; çiftlik hayvanı > koyun’ tabar ~ tavar ~ tawar (U II 86, 

41; DLT I:79, 234, 235, 238, 264, 265, 300. 303, 362; DLT III:310, 334, 338, 419, 

420, 445; Erol, 2018:498; RKT 662: 38/23a1=59:8, 38/46a1=61:11; KB 485, 761, 

1112, 1308, 1368, 1786, 2057, 3982, 4372, 5460, 5517, 6099, 6107, 6443; Kutb 

174; ETZ 7b 7; Sang 165v 7; EDPT 442b-443; DTS 575; TTS II: 1025: 1. Binek 

hayvanı. 2. Dört ayaklı çiftlik hayvanı. 3. Mal; YZ 443; DS X 3847). davar ~ doğar 

~ dovar (DS II: 1378-1568, V: 3847; EYA: 413; UKA: 286; AİA: 615). 

don ~ ton ‘elbise’ (>hlk ağz. iç giysisi, külot) (KT D 29: 3 2, BKY D 23: 58; DLT I:19, 

37, 41, 45, 48, 118, 129, 152, 181, 204, 213, 228, 231, 261, 268, 271, 273, 294, 

305, 320, 323, 338, 341, 358, 383, 449, 495, 509, 524; II. 4, 20, 23, 24, 76, 77, 88, 

89, 93, 96, 106, 107, 113, 117, 119, 120, 122, 125, 134, 136, 138, 154, 161, 163, 

165, 171, IV:638; KTS 64: ‘don’ DM; KTS 280: ‘ton’ CC, GT, İH, İM, KFT, Kİ, 

MG, KK, TA, TZ; ME 24-6, 102-8, 112-5, 176-3; EDPT 513; ESTY IV: 262-264; 

Tietze, 2002: 644; ATG 301; EUTS 246; EUTG 611; DTS 574; UM II: Maitri. 

260, TKBS II-910; Erol, 2018:518; TTS II: 1211-1214; DS V:3969).  

erük ‘şeftali, kaysı, erik gibi meyvelerin genel adı’ (DLT I, 69, 318;II, 282; DS V). 

kart ‘ihtiyar adam’ (EDPT 646; ATG 356; DLT I:342/15; KE II:301, I:148/ 106r15; 

ETZ 186; KLS 91; TTS IV: 2323: Ev. XVII. 3, 143: ‘ihtiyar’). ‘çıban, yara; ülser 

deriyi yırtan şişkinlik’ (Suv. 614,3; TT VI 52, 443; EUTS 112; EDPT 647). ‘körpe 

karşıtı’ (GTS). ‘3-4 yaşında, enenmiş erkek koyun, keçi’ (DS VIII).  
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kına-7 ‘cezalandırmak > ayıplamak’ (DLT II: 313, III: 273; KB 639, 3520; Erol, 2018; 

TTS IV: 2489-2492).  

kurugsak ‘kursak, mide’ (DLT I:17, 502; DLT III:334; Erol, 2018:40, 317; EDPT 637, 

661). 

ogr ~ ogur ~ ugur ‘zaman, vakit; sebep, fırsat; uğur bereket, devlet; sebep, konu’ (Üİ 

115a 3; AY 169-7; Maitri. 35-35; KİP 16; DLT I:33, 53, 136, 273, 294, II:68, 321, 

322, 362, III:55, 317; RKT 541: 34/95a3=39:25, 38/79a2=65:3; Erol, 2018:559:). 

uğur TTS VI: 3928-3929: ‘ön, yön’ Kel. XIV. 97, Hamza XIV-XV. 37, ‘yol’ 

Bektaş. XV. 121, Koçu. XVII. 18). uğruluk ~ uğurluk ‘hırsızlık’ (TTS VI: 3921: 

Yuz. Şryd. XIII. 77, Kadı. XIV. 382, Kel. XIV. 12, Müneb. XIV-XV. 298-1, Ata. 

XV. 39, Tuh. Le. XV. 389). uğrun (uğrunca). ‘gizlice’ (TTS VI: 3922: Ruşeni XV. 

278, Terceman XV. 31, Bab. XVI. 1-145, Battal. XVIII.182). ugırlayın ~ ugrılayın 

~ ugrulayın ~ uğurlayın: Gizlice, sessizce (DS XI:4030: Çankırı). ugrulayıncacık: 

Pek gizli olarak, hiç sezdirmeyerek (TTS VI: 3921: Bab. XVI. 2-174). 

sağdıç: ‘dost, yakın arkadaş’ (DLT I: 455, III: 374; EDPT 806b; DTS 510b; DK 255; 

DS V: 3513, 3525, VI: 4663: sadeç ~sadış ~ sağdaç ~ sağdıç ~ sağduç). ‘düğünde 

gelin veya damada kılavuzluk eden kimse’ (GTS). 

uçuz ‘hor horluk, zillet’ (>düşük fiyatlı, değersiz, bayağı) (DLT I:54, 292, 301; RKT 

701: 30/53b2=16:48, 28/11b3=7:127; KB 163, 308, 901, 902, 3010, 4248, 4495, 

4587, 4855; TTS VI: 3887). ucuzluk ‘horluk, zillet’ uçuzluk (RKT 702: 

30/58a2=16:59, 36/29b3=42:45; KB 783, 2118, 4115, 4414, 5240, 5321). uçuzla- 

‘hor görmek’ (>bir malın fiyatının düşmesi, bir şeyin değerini kaybetmesi) (DLT 

I:54, 301; KB 1326). 

uğra- ‘niyetlenmek, tasarlamak’ (ME 94-2, 96-8, 130-7, 149-6, 169-6). ‘rastlamak’ 

(GTS). uğraş- ‘karşılaşmak, rast gelmek, kavuşmak’ (TTS VI: 3907: İhlas. XIV. 

9, Anter. XIV. 54, Faza. XV. 108). 

üz ‘kötü kalpli, kalpsiz, menfur’ (TK10; DS: üz: ‘katı, sert’ -Dadağı-Kayseri). 

yafuz ~ yavız ~ yavuz ~ yawuz ‘her şeyin kötüsü, fenası’ (> güçlü, çetin; iyi, gürbüz, 

güzel) (DLT I:84, 85, 103, 227, 248. 439, 483, III:10; KB 704, 3099, 6044; NF 2-

15, 60-2, 415-17, 442-7 vd.; Kam.T.1334; TTS VI: 4418-4420: Yuz. Şeyd. XIII. 

68, Velet XIII-XIV. 46, Yunus XIII-XIV. 173, Kadı XIV. 116, Hazain XV. 20, 

Cennet XV. 43, Ferec XV. 36, Cam. Fa. XVI. 104, Battal. XVIII. 179). ‘sert, azgın, 

güçlü, çetin, yaman, şiddetli’ TTS VI: 4420-4421: Süh. XIV. 151, Dede E. XIV. 

87, Terceman XV. 18, Güvahi XVI. 80, Nimeti XVI. 402, Battal. XVIII. 46, Bürh. 

XVIII-XIX. 176,375 vd.; DS X). yavuz san- ‘kötü düşünmek, fena düşümek, 

suizanda bulunmak’ (TTS VI: 4431: Yuz.Şeyd. XIII. 37, Kel. XIV. 65, Man.Tayr. 

XIV. 119 vd.). yavuzlıḳ ~ yavuzluķ ‘fenalık’ (YZ 432; EATSKT 58a/11, 70a/13, 

70a/19, 70b/3, 70b/4, 180a/12, 217a/16; TTS VI: 4428). yawuzluk ‘hayâsızlık’ 

(RKT 767: 25/26b3=3:174 38/76b3=65:1; NF 168-12, 397-8, 420-12; ). yavuzluk 

‘huysuzluk, azgınlık’ (TTS VI: 4428).  

yaman ‘1. Kötülük, musibet, fenalık. 2. Fena, kötü, hoş olmayan. 3. Şiddetli.’ (T VII: 

29, 6-22; DLT III:30; MK III 212; CC-I/s.598, -II/s.874; KutbHŞ:66; NF 8/14; 

 
7 * kına- ‘bedensel ceza vermek, işkence yapmak < kıyn/kıın ‘bedensel ceza, eziyet’ < * kın 

‘bıçak kılıfı’ ~ * kıy- ‘kesmek’… 
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KTS:309; Seng. 337v4; LÇ 299; DTO 536; FK 51:3; HBD, 115:1; VEWT:184; 

DTS:231; EDPT 937; OTWF 388; TTS VI: 4260-4262; DS XI.). yamanlıķ 

“kötülük, azgınlık, hayasızlık, günah işleme” (TTS VI: 4263: Dah. XIV. 93-7, 

Bektaş. XV. 173, Fuzuli. XVI. 233; EATSKT 749). 

yemiş ~ yimiş ‘meyve’ (>incir) (İKP 79-4; UD 703; Maitri. 73-42; DTSI/255-256; DLT 

I:251, 263; II, 12, 95, 146, 254; DLT III:12; RKT 771: 33/38a1=34:16; KMT 8a/5; 

EDPT 938b; NF 14b7, 18b8, 82b18, 123a23; KutbHŞ 1203, 1728, 1734, 3168, 

3200, 3341, 3344, 3422, 5923, 6184, 6578, 6856; EATSKT 11b/6, 18b/15, 20a/7, 

44b/4, 44b/5, 72a/17, 99b/10, 100a/14, 136b/17, 146a/20, 145b/15, 149a/19, 

157b/17, 160a/14, 160a/6, 160a/11, 160a/13, 160a/12, 160b/23, 163a/10, 

163a/9162b/11, 208b/13, 215a/23). 

3. 3. Halk Ağzında Kalan / Kullanılmaya Devam Eden Bazı Sözcükler 

anış II ~ añış ‘hatırlanan (şey)’ (TTS III : 158: Kdeb. XVIII. 462-1; DS I:270 ‘ölen 

annenin adını taşıyan çocuğa hitap’-Antalya). 

ardak ‘1. Çürümüş, çürümeye yüz tutmuş ağaç 2. Kesilmeden yerinde kurumuş ağaç 3. 

İhtiyar adam.’ (DS I: 303a; KYSV: 31a).  

baş II ‘yara’ (DTS 93; EDPT 376; Ünlü, 2012:81; KTS 24-25; TTS I 413-416).  

baya ~ bayağı ~ bayakı ~ bayakı ‘eski, kadim, demin’ (BH 65b13, 99b13, 97b4, 

114b17, 116b11, 137a10, 152b1, 173b13; TTS I 463-464). 

bayağıca ‘alelade’ (TTS I 464).  

böy ‘akrep’ (KMT 12b/1; TTS I 662; DS II). 

burcala- ‘buram buram tütmek’ (TTS II 706; DS II: 795). 

bürçek ‘kâkül’ (EDPT 357b; DTS 142b). pürçek (bürçek, bürcek, bürçük, pürçük). ‘1. 

Alından ve şakaktan sarkan saç, kâkül. 2. Yaprak.’ (TTS VI: 3207-3208: Kel. XIV. 

113, Enb. XIV. 658, Tercüman XV. 82, Şamil. XVI. 161, Caf. XVI. 75, Tez. Ün. 

XVI. 15; DS I: 698b: birçek, DS I: 825a: bürçek, DS V: 3457b: pirçek, DS V: 

3457b: pirçeyh, DS V: 3498a-b: pürçek). 

cav- II ~ çav- II ‘vücut pişmek, isilik olmak, sıcaklığı yayılmak’ (DS III: 867, 1094-

1095).  

çaldıra- ~ çıldıra- ‘hareket etmek, hareket ederken hışırtılı, çıtırtılı ses çıkarmak’ (DS 

III:171). 

çapdur- ‘yağmalatmak, koşturmak’ (DS III:1074).  

çapın- ‘hızlı hareket etmek, hızla koşmak’ (DS III:1075). 

çapkula-8 ‘kıyasıya dövüşmek; at sürmek, muharebe etmek’ (LÇ 145; DTO 272). 

çemkirt- ~ çımkırt- ‘su gibi fışkırtarak pislemek, kötü ve sert söylemek’ (TTS II 897; 

DS III:1130, 1177).  

dilekci ~ dilekçi ‘şefaatçi’ (TTS II: 1150: Maarif. XV. 156, Nimeti XVI. 287, Şeh. Ş. 

XVI. 328, D.B. XVI. 73; DS IV1492). 

dille- ‘dedikodu yapmak, bir kimseyi çekiştirmek, bir kimsenin hakkında hasetle 

konuşmak’ (DS IV:1496).  

el ‘yabancı’ (TTS III: 2032; DTYA 92 s.; EA 130s.; UİA 16 s.). 

evran ‘büyük yılan’ (DS V). ‘fazlasıyla uzayıp yükselen ağaç ya da büyüyen insan’ (DS 

V). III. ‘kasırga, hortum’ (DS V). 

 
8 Çağatayca dışında görülmemiştir. 
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havah- ~ havak- ~ havıh- ~ havık- ~ havuk- ‘azmak, şiddetlenmek’ (DS VII: 2307-

2308).  

ılkı ~ ılku ~ yılkı ‘hayvan’; ‘at sürüsü’ (DK 99-2; TTS III:1945; DS VII - XI.). yılkıçı 

‘hayvan yetiştiricisi, besici’ (KB 540, 555; DK 263-5, 212-11, 269-2, 263-11).  

ikircinlik ~ ikirciklik ‘tereddüt, kararsızlık, duraksama’ (TTS III:2028; DS VII.). 

il ‘memleket, halk’ (ülke, topluluk) (SUK, Lo20-7; KT G 4; TT IV 10, 20-1; DLT I48; 

Lo20-7; GT 46/2, 100/7, 134/8, 280/4, 292,6, 328/1, 355/3; TTS III 2029-2034). 

kalmış ‘aciz, düşkün’ (DS VIII: 2610, 2611; TTS IV: 2192). 

kargış: Beddua, lânet, beddua, ilenme (KB 246; EDPT 654, TDES 213, TKBS 468; 

OTWF 266; EUTS 168; DLT IV:268, IV:2661:kargış/kargak~kargış; NF 12-12, 

14-17, 137-4, 250-6TTS IV: 2292-2293: Yunus XIII-XIV., Süh. XIV. 337, Dede. 

XIV. 118, Ferh. XIV. 13, Ruşeni. XV. 65, Şamil. XVI. 208, Genc. XVII. 44, Saz. 

Ruhsati. XIX. 499; DS III: 1924-1927: gargış ~ garğış ~ garış; DS IV: 2661-2673: 

kargış ~ karğış ~ karış ~ karkış ~ karvuş  

karıl- I ‘karışmak, karıştırılmak, çiftleşmek karmak işi yapılmak, karışmak’ (hlk. 

hayvan çiftleşmek) (DS VIII: 2662).  

kıvan- ‘sevinmek, güvenmek, övünmek, heveslenmek’ (DS VIII: 2849). 

kıvandur- ~ kıvandır- ‘sevindirmek, heveslendirmek’ (DS VIII: 2849).  

kol 9 ‘1. El 2. Dal, kol 3. Vadi’ (DTS 481; EDPT 614-615; KB 69, 766, 4896, 4896; 

Ünlü, 2012 332; KTS 152; KMT 6a/9; Erol, 2018:365; TTS IV 2669-2670; DS III: 

2096-2097; DS IV: 2907). 

közünük ‘pencere’ (IrkB. 18). gözenek (TTS III: 1895: Kam. XVIII-XIX. 2-720, 3-97; 

DS VI). 

ogullık ~ oğulluk ‘üvey oğul, erkek evlatlık’ (DS IX: 3270).  

ötrük ~ ötürük ‘ishal’ (HK I 1-2; EDPT 54; TTS V 3138; DS IX: 3359-3360). 

öykün- ‘taklit etmek’ (TTS V: 3145: Tazarru. XV. 211, Süh. XIV. 197, Hurş. XIV. 75, 

Nizami XV. 22, Terceman XV. 202, Baki XVI. 216, Zati XVI. 659, Caf. XVI. 188, 

Şamil. XVI. 320, Naima XVII-XVIII. 140, Nabi. XVII-XVIII. 61, Bürh. XVIII-

XIX. 250, Kam. XVIII-XIX. 3-311; DS IX: 3327-3328, 3365).  

öz II ‘vadi’ (Ata, 2019588SKT31/39a2=2012, 31/79a2=4624; TTS V: 3150: Genc. 

XVII. 66). 

sergen ‘raf’ (kurutmak için meyva serilen yer) (TTS V: 3392: Terceman XV. 361, Deş. 

XVI. 275, Cam. Fa. XVII. 69, Bürh. XVIII-XIX. 143; DS X.). 

sığırtmaç ‘çoban, sığır çobanı’ (DS X:3604).  

taka: Raf, sergen (DS X.). 

tap- II ‘1. Bulmak 2. Elde etmek 3. Kazanmak’ (DTS 565; EDPT 435; Ünlü, 2012: 566; 

KTS 262; TTS V: 3743-3744; DS V: 3830, VI: 4740).  

tartagan ‘darmadağın, perişan’ (TTS V 3763-3764; DS X3834, 3835). 

tikiçi ‘terzi’ (KMT 24b/12). dikişçi (GTS). 

ugın- ~ ugun- ~ uğun- ~uvun- ‘bay ılacak hâle gelmek, aklı başından gitmek’ (TTS 

VI: 3926-3927; DS XI: 4029, 4047).  

 
9 Karahanlı Türkçesi ve Harezm Türkçesi döneminde görülen ‘vadi, dere’ anlamı, TTS’de yer 

almamaktadır fakat ağızlarda yer alan ‘dere, koyak ve vadi’ ifadeleri, Eski Türkçedeki anlamıyla 

örtüşmektedir. 
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ünde- ‘davet etmek’ (seslenmek/çağırmak) (M III9; U II26; TT I 108; DLT I273; KB 

95,955, 1655, 5954, 6285; Erol, 2018 577; KutbHŞ 203; KTS 298; LM 2664; Seng. 

88r2; LÇ51b; DTO82; DN 821; NF 33-6, 285-16; ŞTe68a6; OTWF 457; Alt.Gr. 

50; Räsänen, 1957: 145; Eckmann, 1966: 68; VEWT 521; EDPT 180; MK III 60; 

TTS VI 4074-4075; ELSKT 77a/3, 77a/4; TTS VI: 4074-4075: Yuz.Şeyd. XIII. 

93, Enb. XIV. 635, Kadı XIV. 189, Terceman XV. 254, İrşad XV. 43, Kdeb. XVIII. 

223). 

üş-10 ‘bir şeyde delik açmak’ (EDPT 256; DTS 666; DS VI: 4080; DS V: 3358a-b). 

üz- ‘kesmek, koparmak, yırtmak’ (TK 13; U III: 41; TT IV: 10; DTS 667; EDPT 279-

280; DLT I:165; KB 153, 655; Ünlü, 2012 642; KutbHŞ 204; NF 281/6; KTS 299; 

BV 4446; MKb 43a9; TTS : 4134-4136: Yunus XIII. 225, Tebareke XIV. 262, Işk. 

XIV. 264, Man.Tayr. XIV. 227, Çeng. XV. 244; DS X: 4087). 

yalındak ‘çıplak’ (DLT III: 51). yalaŋaç ‘çıplak (CC-I/s.597). yalıncak ‘çıplak, üryan, 

cascavlak’ (TTS VI: 4244-4245: Yunus. XIII-XIV. 216, Dede. XIV. 9, Tebareke 

XIV. 54, Man.Tayr. XIV. 240, Leys. Ar. XV. 151, Çeng. XV. 239, Bürh. XVIII-

XIX. 432). 

yargu ‘hüküm, muhakeme; dava, kaziye’ (TTS VI: 4343: Hurş. XIV. 21, Süh. XIV. 

329, Işk. XIV. 12-1, Deş. XVI. 295-1, Nimeti. XVI. 646, Şamil. XVI. 538). 

yaşru ‘gizli, gizlice’ (DLT I: 958). yaşur- ‘gizlemek, saklamak’ (TTS VI: 4385). yaşını 

görmek ‘gizlenmek’ (TTS VI: 4382). yaşın- ‘gizlenmek’ (TTS V:I 4382). yaşın 

yaşın ‘gizli gizli’ (TTS VI: 4383). 

yavaşlık ‘sükûn, vakar yumuşaklık, ağırlık’ (TTS VI: 4401: Kel. XIV. 86; DS XI: 

4204).  

yavuklu ‘nişanlı’ (TTS VI: 4415: Dede. XIV. 51). 

yazı I ‘ova, sahra’ (KT D 17, TT V 12, 123, DLT I94, 135, 329, 447; DLT III: 24, 255; 

KB 21, Kutb 76, Kİ 93, Sang 331r 1; KTS 317; EDM 3a/6; ME 14-1, 171-6; YZ 

244; Erol, 2018:614; TTS VI: 4450-4451: Yuz.Şeyd. XIII. 17, Enb. XIV. 30, Süh. 

XIV. 158, Feer. XIV. 5, Dede. XIV. 135, Ah. XVI. 122, Rahat XVI. 34, Şamil. 

XVI. 434, Genc. XVII. 72, Kdeb. XVIII. 42, Kuddusi XIX. 93; DS XI :4819). 

yel ‘rüzgâr’ yeel (AY Uçar IX/ 524-530:371).  yėėl (AY Uçar IX/ 584-590: 456, AY 

Uçar IX/ 590-594:461, AY Uçar IX/ 606-611:479,  AY Uçar IX/ 617-623:495, AY 

Uçar IX/ 645-650: 435, AY Uçar IX/ 650-655:543, Zieme BT XIII/46/ 9-34: 21). 

yėėlig (AY Uçar IX/ 519-524:364). yėėlli (AY Uçar V/ 506-511:388). yėl (AY 

Çetin VIII/1334-1347:153; AY Çetin VIII/1424-1431:259, AY Uçar IX/ 623-629: 

497; AY Çetin VIII/1645-1658:491; DLT I:95, 251. 319, 354, II:4,154,192, 229, 

298, 769; III:93, 98, 108,144,161, 226; Ata, 2019714; EDM 2a/9; Erol, 2018:711; 

DTS 918; EDPT 916-917; Ünlü, 2012 677; KTS 318-323; TTS VI: 4601; TTS III: 

2029; DM 578; RKST 804-805; DS VI: 4232, 4279). yiil (EUTS 296). 

yıḏı- ‘koku yaymak, pis kokmak, mis gibi kokmak’ (DTS 28282; EDPT 886; DS VI: 

4277-4287). 

yulak ‘dere, çay ; küçük pınar’ (> çeşme) (DTS 296; EDPT 925; EDPT 917-918; Ünlü, 

2012 697; DS VI 4290-4291 yolaḫ, yolak).  

 
10 Harezm, Kıpçak, Eski Anadolu ve Osmanlı Türkçesinde metinlerinde yer almamaktadır. 
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yükli ~ yüklü ‘hamile’ (GT 289/12; ME 8-3, 28-2, 54-1-3; KMT 26b/4:yükli; KTS 332: 

GT, İM, KF, KFT, Kİ, TA; DK 212-1; EATSKT 179b/6, 356a/2, 471a/1, 602/2, 

609a/3; Marz. 21a/2; DK 211-8, 212-2; TTS VI: 4754-4755: Dede. XIV. 107, İrşad 

XV. 72, Ferec XV. 158, Kesir XV. 166 vd.). 

yüklülük ‘hamilelik’ (KTS 332:İM; TTS V: 4754-4755: Dede. XIV. 107, Enb.XIV. 

159, Kesir. XV. 522, Ferec. XV. 158). 

yüzlük I ‘peçe, nikap, yüz örtüsü’ (TTS VI: 4786: Tuh. Le. XV. 289, Enver. XV. 70, 

Cam. Fa.XVII. 40). 

3.4. Anlamca Bilinen, Kullanım Sıklığı Azalmış ya da Kullanımdan Düşmüş Bazı 

Sözcükler 

alp ‘kahraman, bahadır alp, yiğit’ (KB 1949, 1961, 2043, 2381, 2380, 2382, 2384, 2052, 

3041, 5519, 5905; DLT I:41, 123, 125, 139, 182, 183, 237, 239, 359, 370, 388, 

413; Erol, 2018:449; TTS I:111).  

başçı ‘amir’ (ETŞ 92; İKP 31; RKT 32; KB 220; HTB 23; KE 81; KTS 25; EDPT 378; 

Alt.TS: 35: Alt: basçı; Az.TS: 102: Az: basçı; Gag.TS: 30:Gag: basçı; Kar.-

Mal.Söz. 113: Kar: basçı; Kırg.Söz. 95: Krg: basçı; UTİL:139: Özb: bosçi; 

Trkm.Söz. 51,52: Tkm: basçı; YUTS 32: YUyg: basçi; DS II:556). 

berk ‘sağlam, sıkı, muhkem, kuvvetli, katı, sert, şiddetli, hızlı’ (TTS I: 513-515; DS 

II:600, 635; DS IX:3430).  

berklik ~ perklik ‘sağlamlık, şiddet, sertlik, metanet, güvenme, itimat’ (TTS I: 522; 

DS II:604, 636; DS IX:3422).  

buyruk ‘emir amir’ (KT G:1; U IV:28; TT VIII A:12; AYAP 239; CSM: 97; RKT 301: 

29/18b1=9:24, 31/79b3=46:25, 29/43a2=9:60; DLT I:378; MK III 78; KutbHŞ:37; 

Seng. 142v20; LÇ 87; ÇKT:39b20; LM 140; Ünlü, 2012a: 114; KTS: 39; TMEN 

II:815; Eckmann, 1966: 65; VEWT:87; DTS:121; EDPT 387; OTWF 231; OTG 

92; TTS I: 725-727; KMT 46a/2; ME 87-7, 131-3, 140-7, 145-8, 214-3; EATSKT 

48a/6, 90a/6, 280a/6, 419a/3, 603b/5, 634a/7 vd. Kam.T.149; DS I: 809).  

ekinci ‘çiftçi’ (HŞ 2711, 3343; TTS III: 1408: Ruşeni XV.17, Ata. 33, Leys.Mu. XV. 

303-2).  

ekincilik ‘ziraat, tarım’ (TTS III: 1409: Bektaş. XV. 127). 

eren: Eren, er kahraman (DKK 41-8, 59-12, 62-13, 65-11, 121-13,154-1, 169-11, 181-

10, 231-9, 278-5 vd.; TTS III: 1490-1495). 

erk ‘saltanat, güç, kuvvet’ (UD 140; CBH 93; AY 136-1; DLT I:43; Erol, 2018:271; 

TTS III: 1500). 

erlik ‘erkeklik, yiğitlik, kahramanlık, mertlik’ (TTS III: 1504-1507; DS V:1775).  

esen ‘sağ salim’ (DLT I:62, 77; KB 940, 1162, 1190, 1194, 1481, 3137, 3198, 3302, 

3311, 3314, 3709, 4230, 4630, 4878, 4957, 4985, 5831, 5984, 6070; KE 58r11, 

152v16, 200r1; DK 6-9, 43-13, 117-13, TTS III: 1529). esengü ‘sıhhat, huzur’ 

(sağlık, bütünlük) (AY 348-10; Alt.Gr.). esengülüg ~ esengülük ‘huzurlu; esenlik, 

sağlık, selametlik, rahatlık’ (UD 63). esenlig I ‘sağlıklı’ (AY 97-6; TTS III: 1535). 

esenlik II ‘dua, selam’ (RKT 345: 30/26a2=15:52, 31/18b2=19:47, 

32/35b3=28:55; TTS III: 1534: Miftah. XV. 83, Tez.La. XV. 2-1, Nimeti. XVI. 

320, Ha. Ş. XVI. 301, Şamil. XVI. 94, Müntehab. XVII. 18-1, Nuh. Tuh. XVIII. 

46, Bab. XVI. 2-214, Larendi XVI. 192, S.Vehbi XVIII. 1999). 
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esen II ‘esinti, rüzgâr; yel’ (DLT: I: 77, 165, 266, 288, II: 223, III: 147; DTS 196; 

Tenişev vd., 1997: 41; EDPT 248; EUTS s.76: äsin; Ünlü (Hrzm.) 2012b: 247; 

TTS II: 1530: Sic.K. XVI. 2-284; DS V:1782:Taşucu, Silifke/İçel). eseğen ‘çok 

esen’ (TS III:1529). esintisiz ‘esintisi olmayan’ (GTS).  

gögçek ~ gökçek ‘güzel, sevimli, hoş’ (DS VI: 2127, 2136; TTS III: 1732-1736). 

gökceklik ~ gökçeklik ‘güzellik’ (TTS III: 1736). 

ıgaççı ‘marangoz’ (ZPT: 12; KE 732; KTSV: 326; TT VIII: 10; AHB VII 46; TuvaTS: 

58: Tuv: ıyasçı; KTLS: 560: Kzk: agassı; YUTS 454: YUyg: yagaççi; Trkm.Söz. 

22: Tkm: agaççı; Kırg.Söz. 207: Krg: cıgaççı). 

kut ‘devlet, baht, talih, saadet kut, uğur’ (DLT I:85, 92, 164, 200, 272, 301, 304, 320, 

384. 508). kutlug ‘mübarek olan; kutlu’ (DLT I:60. 82, 320, 413. 463, 464; Erol, 

2018:398; RKT 503). 

toy (doy). ‘ziyafet, şölen, şenlik’ (DLT I: 522; III: 141; Erol, 2018:125, 520; ME 27-3, 

43-4; TTS V: 3832-3833). 

töre ‘nizam, âdet’ (düzen, görenek). törü (Üİ 123a 2; AY 131-2, 547-46; Maitri. 62-30; 

DLT I:106; II, 18, 25; DLT III:120, 121; KB 103, 219, 252, 269, 286, 291, 429, 

454, 545, 555, 800, 812, 893, 939, 1041, 1374, 1435, 1451, 1456, 1458, 1570, 

1642, 1686, 1690, 1770, 1772, 1911, 1931, 2015, 2133, 2171, 3346, 3463, 3739, 

4018, 4038, 4082, 4153, 4309, 4605, 5170, 5285, 5888, 5744, 5765, 5903, 5273, 

6409, 6489, 6550, 6553, 5695). türe (TTS V:3871-3873: Miftah. XV. 46, Sıh.Ac. 

XV. 52, Kesir. XV. 101, İrşad XV. 53, Bab XVI. 2-185, Nimeti XVI. 78, Şamil. 

XVI. 610, Cam.Fa. XVII. 52, Tuhfe. Ş. XVIII-XIX. 177, Kam XVIII-XIX.3-820, 

Bürh. XVIII-XIX. 107). törüçi ‘vaiz, kanun yapan’ (KİP 127). törülüg ‘yasalı, 

öğretili, töreli, kanunlu’ (Üİ 123a 2; AY 131-2). törüsüz ‘kanunsuz, nizamsız, 

usulsüz’ (AY 547-46; Maitri. 62-30). 

uç: Sebep, temel, esas (Erol, 2018:555; DLT I:44, 319, III:426).  

yeŋ ‘elbise kolunun el üzerine gelen kısmı’ (gömlek kolu) (TTS VI: 4523-4525: 

Yuz.Şeyd. XIII. 49, Yunus XIII-XIV. 131, Süh. XIV. 109, Kel. XIV. 81, Şamil 

XVI. 192, Genc. XVII. 48, Os.Kanun.XVII. 511, Battal. XVIII. 62, Kam. XVIII-

XIX. 3-552, Kam. Os. XIX. 36). 

yunt 11 ‘kısrak’ (TTS VI: 4727-4730: Süh. XIV. 246, Dede. E.XIV. 263, Müneb. XIV-

XV. 79, Melhame XIV-XV. 106 vd.; DS X. ‘damızlık eşek’ - Kargı *Tosya -

Kastamonu). yuntçı ‘at yetistiricisi, at çobanı’ (ETY 450; MK II149; EDPT 946; 

BT VIII 36). 

3.5. Arapça ve Farsça Etkisiyle Unutulan Türkçe Fiiller 

aḏıkla- ~ adukla- ~ aḏukla-: Garipsemek; tereddüt etmek (EDPT 49b; OTWF 429; 

UW 08; DS I: 417b: Sarıidris *Şarki Karaağaç-Isparta). 

adırtlaş-: İhtilafa düşmek, anlaşmazlığa düşmek (RKT 204: 30/49a2=1639). 

aḍna-: Değişmek, farklılaşmak (DLT I: 541).  

agıllan- ~ agullan-: Halellenmek (DS I:90).  

agu iç-: Zehir iç- (KD 24a127). 

aġuk-: Zehirlenmek (İKP 184; DLT I, 191-18,21; EDPT 83; OTWF 492- 493; Erc.-Ak., 

2014: 95; EDPT 83; OTWF 493).  

 
11 Samoyedceden ya da başka bir dilden kalıntıdır (TDES 459-460). 
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agula-: Zehirlemek (DLT I:310-2,4,5). 

alçakla-: Tahkir etmek (DS I:209: Burdur).  

alda-: Aldatmak, hile yapmak (TT I:26; DLT I: 73; MK III6; KTS:7; KutbHŞ:7; NF 

402/7; BV 457:5; FK 216:3; Seng. 48r15; DTO 32; ATG 50; TMEN II:533; EDPT 

133a; UW:108b; OTWF 455; TTS I:18; TTS II:26; TTS III:14; TTS IV:16). 

alındur-: Müteessir etmek, üzmek (DS I:219: Muğla).  

alka-: Methetmek, alkışlamak, övmek (Maitri. 27-25; Alt.Gr.; VEWT:17; DTS:38; 

EDPT 137b; MK III8; OTWF 262; KB 18; BV 427:5; LD 177).  

alkat-: Övdürmek, methettirmek (AY 682-20). 

alkış ver-: Alkışlamak, methetmek, övmek (TTS I:108). 

alkış: Methetmek, alkışlamak, övmek (ATG 260, OTWF 262, TKBS 66, EDPT 138a; 

EDPT 137-138; TDES 9; EUTS 12; EUTG 550; DLT  

alplık et-: Kahramanlık göstermek (TTS I:112). 

amaçla-: Nişanlamak, nişan almak (DLT I:299). 

amır- ~ amırt- ~ amurt-: Sakin olmak, teskin etmek (Alt.Gr.; Erol, 2018: 152; RKT 

215). 

amırtġur-: Yatıştırmak, teskin etmek (AY 234-12; Maitri. 89-18). 

amrul-: Sakinleşmek, yatışmak, huzura kavuşmak (KB 19; DLT III: 428,429; RKT 209, 

215: 25/3a1=3:126, 26/71b1=4:103). 

amruş-: Huzura kavuşmak (RKT 215: 37/27b3=48:4). 

añar-: Yemin ettirmek, ant içirmek (DLT I:226). 

and sı-: Yemini bozmak (and kırmak/bozmak) (RKT 217: 34/64a2=38:44). 

andık-: Ant içmek, yemin etmek (DLT I: 42, 243). 

ant iş-: Yemin etmek (EDM 20b/14, 21b/2). 

anu-: Hazırlanmak (DLT I: 552, III:256). 

anukla-: Hazır bulunmak (DLT I: 305). 

anuklan-: Hazırlanmak (KMT 41a/6). 

anun-: Hazırlanmak (DLT I: 114, 206, III: 161). 

anut-: Hazırlamak, hazırlanmak hazırlık yapmak (RKT 219: 26/61a3=4:93, 

33/5a2=33:35, 37/30a2=48:6, 38/85a2=65:10; DLT I 215).  

anutul-: Hazırlanmak, hazır hâle getirmek (RKT 219: 25/5a3=3:131, 25/6a1=3:133). 

aŋdı-: Hile yapmak (DLT I 552).  

ar- ~ ār- I: Yorgun düşmek, zayıflamak (EDPT 193a-b; DTS 54a; Ünlü, 2012a: 47b; 

KTS: 10a; TTS I: 224-226; TTS I: 205; DS I: 328a).  

ār- ~ ar- II: Hile yapmak (kandırmak, aldatmak) (DLT I 553; KB 22). 

arda- ~ arta-: Fenalaşmak, bozulmak, kötüleşmek (UW I: 267; DTS 60a-b; EDPT 

208a; KB 25; DLT I:272, II: 17, III: 358; Ünlü, 2012a: 52a; DS I: 304a; DTS 59b-

60a: artamaksız, UW I: 268: artançsız, DTS 61a: artaksız). 

ardal-: Zayıflamak, çökmek (DS I: 304a).  

ardat-: Harap etmek (bozmak); zarar vermek (EDPT 208; EUTS 20; BH 94: 42a17; 

Ünlü, 2012: 52; KTS 12). krş. artat- 

arı et- (arı eyle-/kıl-): Temizlemek (TTS I: 197: Şamil XVI. 263, Yuz. Şems. XVI. 13, 

Ev. XVII. 476, Cev. Ke. XVII. 80-1, Enb. XIV. 488). 
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arı- I: Zayıflamak (Marz. 28a/4; TTS I: 205: Kadı. XIV., Terceman XVI. 189; DS 

I:320). 

arı- II ~ arın-: Temizlemek, temiz olmak (AY 141; DLT I 12, 154, 201, 321; RKT 222: 

27/21b1=5:6;. EDPT 235; DTS 52; KB 3522; Marz. 24a/9, 26b/14, 27b/8; TTS 1: 

205: Yadigar. XIV. 89, Ferh. XIV. 25; DLT I:19, III:252). 

arı ol-: Temizlenmek (TTS I: 207: Cev.Ah.XV.697, Cev.Ke.XVII.80). 

arıgla- III: Tespih etmek, münezzeh olmak (RKT 222). 

arıḫla- ~ arıkla- ~ arukla- I: Yorgun düşmek, zayıflamak (UW 201b; OTWF 431; 

DLT I:304; MK III 11; KTS:12; EDPT 219b-220a; DTS:58; LÇ 11a; Erol, 2018: 

32; DS I:317-318, 337; DS: 315-318; TTS I: 201: Yüz. Ha. XIV. 66, Hay. XV. 37, 

Tez. La. XV. 75-2, Güzide. XV. 113, Leys. Ar. XV. 60, Bab. XVI. 59, Deş. XVI. 

300-1, Ta.Şahi. XVI. 68-1, Ah. XVI. 556, Kdeb. XVIII. 601-2; DS I:317-318, 337; 

DS: 315-318). 

arıhlat ~ arıklat- ~ aruglat- ~ aruklat-: Zayıflatmak (TTS I: 202: M. Bay. XIV. 139, 

Yadigar. XIV. 132-2, Ruşeni. XV. 220, Hazain. XV. 31-2, Müneb. XV. 116-1, 

Terceman. XVI. 24-1, Kam. Os. XIX. 1-467).  

arıl- I: Aciz kalmak; zayıflamak (TTS I: 205: Yuz. Şems. XVI. 9, 337; DS I:320: 

Burdur). 

arıl- II: Temizlenmek (TTS I: 205: Leys. Mu. XV.4-1). 

arıla-: Temize çıkarmak (TTS I: 203: Leys. Ar. XV. 642, Zad. XV. 74, Müneb. XV. 

11-2; DS I:318-319).  

arıt-: Temizlemek, günahtan arıtmak (DLT I: 19, 208, II: 322; RKT 224: 26/24a1=4:46, 

27/48b2=5:41, 37/55a3=49:3; Marz. S80/6; BH 36a17, 107b20, 16b13, 35a1, 

114b3, 37b1, 36b12, 74a12, 168a7, 24b17; TTS I: 211: İhlas. 178, Kel. XIV. 1, 

Nesimi XIV. 32-1, Ga. XIV. 391-2). 

arıtla-: Temizlemek, ayıklamak (TTS I: 211: Ter. Kurt. XVI. 50). 

arıtlan-: Temizlemek, ayıklamak (TTS I: 211: Mifah. XV. 77). 

artaş-: Birbirini bozmak (DLT I: 230, II: 219).  

artat-: Heba etmek; bozmak, harap etmek (DTS 61a-b; EDPT 208; DLT I 203, 260; II 

360; RKT 226: 37/23a2=47:33). krş. ardat- 

artuk kat-: Şirk koşmak (Ata, 2019, 227: 26/23b2=4:4). 

artuklık ber-: Üstün kıl- (RKT 227). 

arwal ~ arwa-: Büyü yapılmak, afsunlanmak (DLT I:236, 237, 249, 283). 

asıg et-: Fayda vermek (Ata, 2019, 230: 31/85b=20:109). krş. assı et- 

asıg kıl-: Fayda vermek/sağlamak (RKT 230: 29/19a1=9:25, 36/92b2=45:10, 

35/7a2=39:50, 38/35b3=60:3). 

asılandır- ~ assılandır-: Faydalandırmak (TTS I: 253: Ah. XVI. 418). 

asŋar-: İnat etmek, iş yapmamak için ayak direyip oturmak (DLT I 559).  

assı et-/eyle-/kıl-: 1. Fayda vermek (TTS I: 250-252: Yunus XIII-XIV. 64, Yüz. Ha. 

XIV. 150, Kel. XIV. 39, Man. Tayr. XIV.26, Yadigar. XIV. 9-2, Çeng.Dai. XV. 

293, Eşrefoğlu XV. 26, Ferec. XV. 254, Bektaş, 48, 430, Cennet. XV. 90, 

Cev.Es.XV. 27, Güvahi. XVI. 51, Hüs.Dil. XVI. 180, Genç. XVII. 17). 2. Kâr 

etmek (TTS I: 252:Yuz.Şeyd.XIII. 45, Yuz.Hamdi. XV. 91-2, Cev.Ke.XVII 63). 

krş. asıg et-/kıl- 
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assı kov-: Menfaat peşinde koşmak (TTS I: 253: Süh. XIV. 204). 

assılan-: Faydalanmak (TTS I: 253: Kel. XV. 29, Enb. XIV. 739, Kam. Os. XIX. 4-

588). 

aşag akla-: Tiksinti duymak (EDPT 259; UW I 78; TT VIII, T II S 49, 2).  

aşıh- ~ aşık- ~ aşuk-: Acele etmek (Erol, 2018: 163; DS I:354).  

atakı-: Meşhur olmak (Alt.Gr.). 

bay-: Zenginleşmek (DS I: 583b; DS VI: 4452a; Ünlü, 2012a: 83a Erol, 2018: 188; 

KTS:25: CC, TZ; TTS I: 465-466; DS I: 579b, DS I: 583a). 

baya-: Müreffeh olmak, zenginleşmek (Alt.Gr.). 

bay ı- ~ bay u-: Zenginleşmek, varlıklaşmak (EDPT 384b-385a; DTS 85b; AY 170-18; 

DLT III 274, 406 KB 895, 2065, 2240, 2262, 2962, 2937, 5084, 5316, 5333, 5357, 

5542, 5544, 5567; ME 42-5, 43-7; TTS I: 467: Fütuh. XIV. 262, Enb. XIV. 762, 

Dede. XIV. 3, Hay. 187, aarf XV. 225, Terceman XVI. 147-1). 

bay ı- II: Naz etmek (ME 38-7, 157-2, 213-6). 

bay ıt-: Zenginleşmek (TTS I: 467: Yuz. Şeyd. XIII. 47; EATSKT 379a/7).  

bay ut-: Zenginleşmek (RKT 254: 29/53b3=9:74; DLT II 325).  

belekle-: Hediye etmek (DLT I:582). 

belgüle-: İşaret etmek (Üİ 105b 5; ME 13-8). 

belgür-: İşaretlemek, belirtmek (AY 3-6; İKP 63-3; UD 705). 

bertülen-: Hırka giymek (DLT I 583).  

biti- II: Takdir etmek, nasip etmek (RKT 280: 28/33a1=7:156, 26/49a2=4:81, 

31/31a1=19:79, 36/70b1=43:80, 38/18b3=59:3). 

bitil- ~ bitin-: Farz kılmak, takdir edilmek (RKT 288: 26/45a2=4:77, 25/19a2=3:154; 

36/105a1=45:29, 26/44a2=43:19; KB 115, 2697). 

boyna-: Kibirlenmek (DLT II: 226; III: 377; EDPT 386-387). 

bön düş-: Aptallık etmek, budaalık etmek (TTS I: 666: Letafi. XVI. 82). 

bulġa-: Fesat çıkarmak, karıştırmak, bozmak, bir felaket yaratmak (DLT III: 289, 320; 

EDPT 337; UM II: Maitri. 374). 

bulna-: Esir etmek, tutsak etmek (KB 116; DLT I:60, II:350, III:29, 301; Maitri. 2-8). 

buş-: Hiddetlenmek, kızmak, öfkelenmek (KB 117; DLT I 604). 

buşur-: Hiddetlendirmek, can sıkmak (KB 794). 

büḍi- ~ büdi-: Raks etmek, oynamak (DLT I: 606).  

büdi-: Oynamak, raksetmek (DLT III: 259). 

büdüş-: Oyunda ve raksta yarışmak (DLT II: 93, 302). 

büt-: İkrar etmek; inanmak, doğrulanmak (DLT I: 608; KB 120). 

çası-: Leke sürme, çamur atma, iftira etme (Alt.Gr.). 

çasur-: Leke sürmek, çamur atmak, iftira etmek (Alt.Gr; BT XX). 

çat-: Telif etmek (ME 81-5). 

çav çaldır-: İlan etmek, şayia çıkarmak, söz yaymak (TTS I: 841: Ev. XVII. 409). 

çav dut-: Şöhret kezanmak/olmak, ün almak (TTS I: 842: Ruşeni. XV. 302). 

çav it-: Nidâ etmek, seslenmek TTS I: 842: Anter. XIV. 2-28). 

çavık- ~ çawık-: Meşhur olmak (DLT I: 617, IV:138; KB 128; KE 144r19).  

çavır eyle-: Haber vermek, ilan etmek (TTS I: 842: Sic. K. XVI. 4,58).  
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çavlan- ~ (cavlan- ~ çağlan-): Ün almak, şöhret kazanmak (Marz. 155-8: çavla-; TTS 

I: 842: Süh. XIV. 340, Si. Da. XIV. 107).  

çerlen- ~ çirlen-: Kabızlık çekmek; zehirli ot yiyerek ölmek (DTS 155; EDPT 430; DS 

II: 1147; DS II: 1236). 

çıngar-: Tasdik etmek (onaylamak) (RKT 314: 27/52a2=5:46, 27/53a2=5:48, 

26/22a3=4:47). 

çilte-: Saymak, hürmet etmek, saygı göstermek (AY 195-21; KİP 79; AY 195-21). 

dalbın- ~ talbın- ~ dalbındur- ~ talbındur-: Heyecanlanmak, çırpınmak (TTS II 982-

V: 3707: YunusXIII-XIV. 376, Hurş. XIV. 23, Mih. XV. 169, Tuh. Le. XV. 231, 

Vahdet. XV. 141-1, D.B. XVI. 37, Hadidi. XVI. 67, Yuz. Şems. XVI. 138, Yahya 

Bey. XVI., Aşki XVI. 99; DS IV:1340). 

dan- ~ tan- I: İstişare etmek (TTS II 1004: Enb. XIV. 544, İs. XIV-568, Cev.XV. 77, 

Ata. XV. 18, Muham. XV. 359, Salatin. XV. 44, Şeh. Ş. XVI. 38, 964, Ülfeti XIX-

XX. 15; DS IV:1361, 1363). 

danışık et- (danış et-) ~ tanışık et-/ey-/kıl-: İstişare etmek (TTS II 997: Yuz. Şeyd. 

XIII. 101, Yunus. XIII-XIV. 387). 

daŋ- ~ taŋ-: Hayrette kalmak, şaşmak (TTS II: 1005: Mih. XV. 293, Kdeb. XVIII. 333-

1). 

daŋa bat- ~ taŋa bat-: Hayretler içinde kalmak (TTS II: 990: Yuz. Şeyd. XIII. 17, 28, 

40, İbrahim. XV. 114-2, Enveri. XV. 52). 

daŋa gel- ~ taŋa gel-: Hayrette kalmak, hayret etmek (TTS II: 991: Ab.Na.XVI. 233). 

daŋa kal- ~ taŋa kal-: Hayrette kalmak, şaşa kalmak, hayret etmek (TTS II: 991: Yuz. 

Şeyd. XIII. 22, Yunus. XIII-XIV. 55, Hurş. XIV. 5, Işk. XIV. 94, Anter XIV. 238, 

Enveri XV. 19, Ferec XV. 119, Çeng.Dai. XV. 206, Kara. XVII. 28, Battal. XVIII. 

55).  

daŋla- ~ taŋla-: Hayrete düşmek (M I:37; TT IX:38; U III:72; DLT III 403, IV 571; 

MK III 176; KB 648, 5691, 4964, 6390, 6480; DTS 533,565; EDPT 521a-b; OTWF 

447; DTS 532; DTO 207; EUTS 223; EDPT 521; RKT 647; Alt.Gr. 297; BV 

457:11; ŞT 88b4-5; KutbHŞ:170; KTS:262; Seng. 162v27; LÇ 104b; KD 22a72; 

Erol, 2018: 486; BH 80a22; Marz. 28b/13; DK 145-2, 183-2, 287-13; TTS II: 1004: 

Man. Tayr. XIV. 190, İhlas. XIV. 161, Man. Tayr. XIV. 135, Hazain. XV. 18-2, 

Eşrefoğlu XV. 54, Cennet XV. 132, Yuz. Şems. XVI. 30, Bab. XVI. 346, Kdeb. 

XVIII. 372, 552-1; DS II: 1362-1363; DS V: 3823).  

daŋlaş- ~ tañlaş-: Taaccüp etmek, hayret etmek, şaşırmak (DLT I: 395; DLT III: 398; 

BH 76b6, 62a11; TTS II: 1003: Yuz. Şeyd. XIII. 3, 21,38, Ruşeni. XV. 66).  

darık- ~ tarık-: İçi sıkılmak, müteessir olmak (TTS II: 1010-1011 - V: 3762: Yuz. 

Şeyd. XIII. 50, Süh. XIV. 3, 218, Hurş.XIV. 53, Şeh.Ş. XVI. 8, Zati. XVI. 309, 

Bab. XVI. 2-329, Veyse. XVI. 25-1, Maarif. XVI. 51; DS IV:1371-1372). 

der-: Toplu hâlde görüşmek (ETY 156: ilteriş ‘el toplayan, el derleyen; ETY IV: 112: 

termek, terilmek; TUST 240: tirin (dernek), tirinmek, tirlemek, tirmek; MK 209; 

DLT Dizin 605: termek, terilmek, terik, teriksenmek; DLT II, 55: terigsek ‘dermeyi, 

toplamayı dileyen’; DK: Dirse Han; ARL 691; ADİL 184; TTS IV: 221; SD I: 420-

421). 

derkile-: Acele etmek, çabuklaştırmak (BH 108). krş. terkin-, terkle- 
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dincel-: Rahata ve huzura kavuşmak (DS IV:1500). 

dölen-: Rahat etmek, mutmain olmak, temayül göstermek, sükûnet bulmak (ELSKT 

133a/20, 29b/10; DS IV:1578). 

dölendir- ~ dölendür-: Sabit kılmak, tespit etmek, rahata kavuşturmak (ELSKT 

129b/5, 24b/10, 253b/7, 158b/10, 179b/8; DS II:579-580).  

dulun- ~ tulun-: Kaybolmak, gurup etmek (DS IV:1599-1600, X:3989). 

dürüt-: Türetmek, peyda etmek, var etmek (ELSKT 108a/12, 108a/13). 

düşlen-: Fazlaca meşgul olmak (DS IV:1639). 

düzdür-: Hazırlatmak, düzenletmek, yaptırmak (DS IV:1644).  

eḍle-: Hürmet etmek, ehemmiyet vermek, aklına getirmek, tesir etmek (KB 142). 

emen-: Zahmet çekmek, emek çekmek (DS V:1734).  

emendür-: Emek çektirmek, zahmet vermek, zahmete sokmak (DS V:1733). 

emge-: Emek çekmek, zahmet çekmek (DLT I 284, 362; KB 332, 565, 689, 918, 1738, 

2955, 3333, 3831, 3998, 6162). RKT 333: 31/89a1=20:117; LD 2650; LM 1564; 

OTWF 231). 

emgeklen-: Zahmetli saymak (DLT I 315). 

emgen-: Zahmet çekmek (Maitri. 85-7; KP. 10; Üİ. 121a 10; TT VIII C 5; U III:31; TT 

VIII L 10; DTS:172; EDPT 160a; DLT I:255; MK III 23; OTWF 597; KutbHŞ:20; 

NF 117-13, 161-4, 221-5; KTS:73; Seng. 114r9; LÇ 61b; DTO 137; NN, 503:8; 

TTS II:380; TTS III:251).  

emgeş-: Birbiri yüzünden zahmet çekmek (DLT I 238). 

emget-: Zahmet vermek, eziyet etmek/çektirmek (AY 135-17, 180-23; Maitri. 81-40; 

DLT I 264; KB 166, 1983, 2964, 2978, 3149, 3595, 3827, 3961, 4974; RKT 313; 

NF 185-7, 315-3, 406-17). 

emgetil-: Eziyet edilmek (RKT 333: 33/21b1=33:59). 

emit- : Eğilmek, meyletmek (KB 149; DLT I 638; 149, 803, 8036, 807, 808, 1637; RKT 

313: 26/70a2=4:102, 26/88a2=4:129, 34/28a2=37:93; KTS 73:CC, İH). 

emle-: İlaçla tedavi etmek (DLT I 287, 380; DLT III 85; MY; Maitri. 51-7; DTS 185a; 

EDPT 1611a; DS III: 1739). 

emlen- ~ emleş-: İlaçlanmak (DLT I: 242, 259). 

emlet-: İlaç vermek, tedavi ettirmek; iyileştirmek (EDPT 161a-b; DTS 185a; AY 597-

21; DLT I: 266; DLT II: 363). 

enüçlen-: Katarakt inmek (DLT I: 291-18,20; EDPT 175; OTWF 509-510; Erc.-Ak., 

2014: 129). 

eŋ-: Hayret etmek (DLT I 640; KB 150).  

erigle-: Nasihat etmek, öğütlemek (Maitri. 47-5). 

erksin-: 1. Hükmetmek, buyruğu altında bulundurmak (Üİ 117a 5; AY 166-8; BT I. B 

210). 2. Gasp etmek, kendine mâl etmek (Maitri. 69-5). 

erksire-: Kuvvetsiz olmak (Alt.Gr.). 

ermegür- ~ ermekür-: Tembelleşmek, erinmek, üşenmek, ihmal etmek (US; Huas.). 

esengüle-: Sıhhat dilemek, haberdar olmak, hatır sormak (Alt.Gr.). 

esenle-: Selamlamak, vedalaşmak (DLT I:308; EDPT 249; Erol, 2018: 276; EATSKT 

456b/1; TTS III: 1503: Enb. XIV. 605, Si.Dai. XIV. 783, İhlas. XIV. 142, Ferec. 
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XV. 135, Kab. XV. 340, Ah. XVI. 223, Şeh. Ş. XVI. 588, Naz. Cev. XVIII-XIX. 

80, Kam. XVIII-XIX. 2-685, Kam. Os. XIX. 2-622). 

esir- ~ esri- ~ esrü- ~ esür-: Sarhoş olmak, aklını yitirmek, kendinden geçmek, kızgın 

ve azgın olmak (DTS 197; EDPT 251; Maitri. 103-29; EDPT 251; DTS 184; Taş, 

2009: 86; OTWF 232; EUTS 58; DLT IV:197; Ünlü, 2012a: 178b-179b; KTS: 75-

76: esir-, esri-, esrü-, isrü-; EDM 20a/2; NF 305-2, 367-1, 370-12; KTS 76: TTS 

III: 1540-1542: Yuz. Şeyd. XIII. 40, Yunus. XIII-XIV., Yuz. Ha. XIV. 67, Man. 

Tayr. XIV. 34, Süh. XIV. 133, Anter. XIV. 451, Fütuh. XIV. 20, İhlas XIV. 148, 

Nesimi XIV. 106, Kel. XIV. 18, Müneb. XIV-XV. 294-1, Güzide XV. 88, Çeng. 

Dai. XV 212, 260, Nimeti XVI. 578, Zati XVI 160; DM: esrü-; BH 101b3; DS 

III:1783: esir-; DS III: 1787:esre-).  

esirt- ~ esrit- ~ esrüt- ~ esürt-: Sarhoş etmek (EDPT 250b-251; DTS 184, 197; DLT 

III: 427; RKT 346-347: 30/63b1=16:67, 36/52b2=43:36, 36/53b1=43:38, 

37/75b3=50:27; BH 84a7; VEWT: 50; MK III 27; OTWF 232; NF 363-2; LD 

1407, 1680: ösrüt-; SD 463; TTS III: 1540-1552: Caf. XVI. 156, Şamil. XVI. 61, 

242, Fütuh. XIV. 62, Müneb. XIV-XV. 112-2, Eşrefoğlu XV. 4, Çeng. Dai. XV. 

243, Işk. XIV. 176, Leys. Ar. XV. 37; DS V: 1783-1784, 1787; DS III: 1784: esirt- 

‘delirmek’).  

esle-: Kabul etmek, baş eğmek, itaat etmek (TTS III: 1544-1545: Süh. XIV. 175, 195, 

Ferh. XIV. 26, 64, Kesir. XV. 151, Baki XVI. 200, Kdeb. XVIII.261-1, Bürh. 

XVIII-XIX. 161; DS V:1785).  

esleme- ~ eslenme-: 1. Kabul etmemek, baş eğmemek, itaat etmemek (TTS III: 1545-

1547: Yuz. Ha. XIV. 57, Süh. XIV. 60, Dede. XIV. 110, Anter. XIV. 112, Man. 

Tayr. XIV. 147, Enb. XIV. 130, Cam. XV. 27, Müslim XV. 38, 24, Mih. XV. 188, 

Ferec. XV.470, Sic. A. XVI. 5-543, 6-1352, 15-257, Yahya Bey XVI. 191, Nabi 

XVII-XVIII. 44, Naima XVII-XVIII. 3-83, Kam. XVIII-XIX. 3-514). 2. 

Hatırlamamak (TTS III: 1547: Cennet XV. 475). 3. Çekinmemek, ihtiraz etmemek 

(TTS III: 1547: Cev. Es. XV. 306). 

évetle- ~ ivetle-: Acele etmek (TTS III: 2134: Bektaş. XV. 124; DS V:1806, 1811-1812: 

evetle-, DS VII: 2571-2572: ivetle-). krş. éw- vd. 

éw- ~ ev- ~ iv-: Acele etmek (DLT I:271: éwil- ‘acele edilmek’, DLT I:186: éwiş- ‘acele 

edilmek’, DLT I: 277: éwse- ‘acele etmek’, DLT I: 167-168, II:12, III: 26,183; KB 

1999, 2359, 2363: ivin-; NF 133-8; ELSKT 128a/19, 159b/2, 248b/3; ELSKT 

1b/11, 5a/22, 5b/2, 5b/4, 28a/14, 65b/11, 69b/9, 116a/17, 141a/10, 144b/14, 

144b/15, 144b/16, 162a/6, 177b/17, 184b/21, 206a/17,211a/6, 227b/15, 243a/16; 

TTS III: 2135-2137: Yüz. Ha. XIV. 225, Işk. XIV. 326-2, Man. Tayr. XIV. 118, 

Süh. XIV. 43, Si.Da. XIV. 757-2, Hurş. XIV. 82, Müneb. XIV-XV. 5-1, Hazain. 

XV. 31-1, Tez. La. 25-2, Bektaş. XV. 165, Leys. Mu. XV. 296-1, Ferec. XV. 465, 

Leys. Ar. XV. 703, Tennuri. XV. 215, Cennet. XV. 458, Şamil. XVI. 67, Gülşeni. 

XVI. 29, 116, Güvahi. XVI. 23, 57, Cam. Na. XVI. 64, Terceman. XV. 21, Ah. 

XVI. 923, Caf. XVI 191-1, Nimeti XVI. 14, Nuh.Tuh. XVII. 215-2, Cev. 

Ke.XVII.17, Naima. XVII-XVIII. 3,319, Bürh. XVIII-XIX. 325, Saz. Seyrani. 

XIX. 482, Kam. Osm. XIX. 477; DS VII: 2571: ivdir-, DS V:1802, 1811-1813: 

evdir- ~ evdür- ‘acele ettirmek’, DS V:1809, 1813: eviş- ~ iviş-).  
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ewdür-: Acele ettirmek (RKT 352: 31/61b3=20:83). 

éwet- ~ ivit-: Acele etmek (RKT 352: 29/35b3=9:47; KB 1551, 5218). 

éwil-: İvilmek, acele edilmek (DLT I 271). 

éwit- ~ ivit-: Acele etmek (RKT 352). 

eyele-: Sahiplenmek (< eye ‘sahip’ + le-) (Quatr. (Nevai) 111:12). 

gönel- ~ gönil- ~ gönül-: Yüzünü döndürmek, teveccüh etmek, istikamet almak (TTS 

III: 1752-1755: Yuz. Şeyd. XIII. 98, Hurş. XIV. 54, Işk. XIV. 310-1, Si.Da. XIV. 

598-2, Fütuh. xıv. 12, 84, Man. Tayr. XIV. 40, Muham. XV. 467, Tuh. Le. XV. 

201, 350, Tez. Ün. XV. 243-1, 743-2, Ferec. XV 66, Enveri XV. 112, Şeh. Ş. XVI. 

25, 154, 375, Nimeti XVI. 337, Şamil. XVI. 610, Veyse. XVI. 52-1, 116-1; DS VI: 

2153). 

gönen-: Nimete, refaha kavuşmak, faydalanmak, mesut olmak, sevinmek (TTS III: 

1755: Ga. XIV. 26, Enb. XIV. 135, Kel. XIV. 77, Ata. XV. 17, 41, G.Ra. XV. 27, 

227, Erol, 2018: 380; EATSKT 496b/7, 403a/7, 544a/6 vd.). 

güce-: İcbar etmek, zorlamak, zor duruma düşürmek (TTS III: 1838: Kel. XIV. 63;DS 

VI: 2208). 

gücel- ~ gücelt-: Güçleşmek, zorlaşmak; güçleştirmek, zorlaştırmak (TTS III: 1838: 

Kam. XVIII-XIX. 2-534, Mihnet. XIX. 185). 

gücürgen- ~ gücüzgenmek: Güç saymak, zor bulmak, gücüne gitmek (DS VI: 2210). 

günüle- ~ gönüle- ~ gunüle- ~ günne- ~ günüli- ~ künne-: Haset etmek, çekememek, 

kıskanmak (TTS III:1875-1878: Ferh. XIV. 72, Enb. XIV. 496, Kel. XIV. 46, 64, 

Tez. Ün. XV. 52-2, 148-2, Güzide XV. 96, Kesir XV. 225, Gev. Es. XV. 32, Cem. 

XV. 75, Terceman XV. Hikmet XV. 433, Muham. XV. 525, Şeh. Ş. XVI. 482, 

Bab. XVI. 2-457, Caf. XVI. 185-1, Yahya Bey XVI. 196, Ah. XVI. 717, Nimeti. 

XVI. 37, Müntehab. XVII. 29-2, La.Şeh. XVIII.88-1; DS III: 2197-2232, IV: 

3040). 

günülen-: Haset olunmak (TTS III:1878: Bab. Bab. XVI. 1-83, 1-478). 

günüleş-: Birbiriyle rekabet etmek (TTS III:1878: Leys.Ar. XV.707). 

ınık-: İtaat etmek, boyun eğmek, ınkıyat etmek (TTS III: 1951: Yunus. XIII-XIV. 6, 37, 

Işk. XIV. 179-2, Hurş. XIV. 95; DS VII: 2478).  

ırkla-: Fal bakmak, kehanette bulunmak (EDPT 217; DTS 234; KTS: 102; DS IV: 2486: 

ırkla- ~ ırıkla-: ‘hastayı büyü ya da sihirle iyileştirme’).  

ırla- ~ yırla-: Şarkı söylemek (U I:41; TT X:442; DLT III:308; MK III 228; DTS 220-

234; EDPT 230; OTWF 452; DLT I 973: yırla-; GT 119/4: yırla-; KTS: 102; Ünlü, 

2012a: 244; KTS:102; Seng. 349r9; SD 579; DN 113; LÇ 311b; DTO 105; BH 

56a18, 100a9, 123a20; ELSKT 13a/12, 84a/20, 84a/21; TTS III: 1965-1968: Aşki. 

XVI. 18, Bab. XVI. 2, 447, Caf. XVI. 190-2, Nimeti. XVI. 282, Deş. XVI. 75-2, 

Ah. XVI. 206, Letaif XVI. 35, Cam. Fa. XVII. 19, Ev. XVII. 7, 546, Si. Da. XIV. 

355-1, Süh. XIV. 68, 97, Ga. XIV. 57, Kel. XIV. 36, Anter. XIV. 229, Hamza. 

XIV. 55,84, Leys. Ara. XV. 127, 309, Terceman XV. 104, Leys.Mu. XV. 262-2, 

Ferec. XV. 453,Kara. XVII. 14, Nuh. Tuh. XVII. 163, Hüs. Aşk. XVIII. 27, Kam. 

XVIII-XIX. 3-893, Bürh. XVIII-XIX. 347, Kam. Os. XIX. 120; Kam.T. 483; DS 

VII: 2487; DS IV: 2488: ırla-; - DS VI: 4276 yırla-/yırra-).  

içik-: Aman dilemek (TTS IV: 2021: Fütuh. XIV. 423; DS VII: 2505). 
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ige-: İnat etmek, diretmek (DLT III:255; DTS 217; EDPT 101; Ünlü, 2012a: 165: igeş-

/egeş-: ‘kıskançlık yüzünden yarışmak’; DS III: 1677: eğeş-, DS III: 1680: eğiş-, 

DS III: 1751: eŋeş- ‘iddialaşmak, bahse girmek’ DS III: 1820: eyen-, DS IV: 2510-

2511: igeş- / iğeş-). 

igle- ~ iyle-: Hastalanmak (DLT I 287, 380; SUK, WP03-1; M III 13, 16; EDPT 107; 

DTS 218; DLT I: 241: igleş- ‘hastalaşmak’, DLT I 266: iglet- ‘hastalandırmak’, 

DLT I: 296: iglel- ‘hastalanmak’; DS IV: 2512: igle-, iğlen-, DS IV: 2576: iyle-, 

DS IV: 2523: ili-, DS IV: 2511 iğile-). 

ilen- (~ilenç etmek ~ ilenç vermek ~ ileniş etmek): Beddua etmek; ayıplamak, tekdir 

etmek (DLT I 204, 205; KB 795, 1092, 1204, 1206, 3160, 3162; Erol, 2018: 293; 

DS VII 1993: 2520; TTS IV: 2039-2041: Hurş. XIV. 46, Anter. XIV. 165, Mihri. 

XV. 142, Cem. XV. 28, Terceman. XV. 168, Muham. XV. 416, BAB. xvı. 37, Ah. 

XVI. 902, Şamil. XVI. 322, 331, 657). 

imle-: İşaret etmek (RKT 407; DLT I: 82, 287, 288; DLT III: 84, 295, 310; DLT I: 242: 

imleş-’işaretleşmek’, I: 266 imlet- ‘işaret ettirmek’). 

inçlen-: Rahatlamak (RKT 408: 26/3a1=4:24). 

inçrün-: Faydalanmak, istifade etmek (Ata. 2019: 408: 29/49a1=9:69, 30/56a3=16:55). 

inçründür-: Nimet vermek (RKT 408: 30/31a1=15:88, 32/39b1=28:61). 

inçrüt-: Rahatlamak (RKT 408: 30/95a3=16:117, 26/46a1=4:77, 32/39b2=28:61). 

ir-: Yabanileşmek (DLT I 666). 

irinçlen-: Zevk sürmek (RKT 410: 37/10b3=47:12). 

irinçlendür-: Refah içinde yaşamak; rahat ettirmek (RKT 410: 34/39b3 = 37:148, 

36/48b1 = 43:29). 

iviş-: Acele etmek (ELSKT 170b/19, 253a/4). 

kahı- ~ kakı-: Azarlamak, hiddetlenmek, kızmak (EATSKT 64a/6, 162a/3, 340a/7, 

535a/1; Erol, 2018; ELSKT 174b/1, 200a/9, 23b/21, 25b/19, 30a/21, 41a/23, 

59a/15, 89b/19, 89b/20, 193a/9, 207a/22, 207b/7; TTS IV: 2166-2168: Yuz. Şeyd. 

XIII. 48, Si.Da. XIV. 171-1, Dede. XIV. 26, Kel. XIV. 84, Yadigar. XIV. 15-1, 

Kadı XIV. 153, Fütuh. XIV. 99, Man. Tayr. XIV. 10, Cennet XV. 65, Anter. XIV. 

246, Hazain. XV. 17-2, Terceman. XV. 1,59, Leys. Ar. XV. 436, Enfes. XV. 50, 

Müslim. XV. 35,20, Ah. XVI. 44, Şamil. XVI. 603; DS VIII: 2597, 2602-2603; DS 

XII:4529).  

kakıla-: Gazap etmek (EATSKT 69a/7). 

kakın-: Gazaba uğramak (TTS IV: 2172: Münteha. XV. 177, D.B. XVI. 162). 

kaklı- : Gazaba uğramak (EATSKT 1b/6). 

kara-: Horlamak, üzmek, lekelemek, karalamak, yermek (DS VIII: 2650).  

karan-: Küfretmek, lanet etmek (DS VIII: 2650, 2651).  

karavaş ol-: Köle olmak (KD 27a207). 

karga- ~ karka-: Lanet etmek, beddua etmek; lanetlemek; hor görmek, fena muamele 

etmek (Man.: . kargan-; DLT II 236: kargal-, DLT II 249: kargana- ‘kendine lanet 

etmek’, DLT II:220: kargaş- ‘birbirine lanet etmek’, DLT II 338: kargat- ‘beddua 

ettirmek’; DLT I 284; DTS 452; EDPT 655; Ünlü, 2012: 290; KTS: 128; TTS IV: 

2292: Dede. XIV. 7, 16, Ruşeni. XV. 65, Cev. Es. XV. 328; DS III: 1923:garga-, 

DS IV: 2661: karğa-, DS IV: 2659: karga-, DS IV: 2660: kargı-). 
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karı bol-: “Yaşlanmak, ihtiyarlamak” (ETY 118/T.56). 

karı-: İhtiyarlamak (UM II: Maitri. 403, ETY 838, 136/Ih.,3; OTG 246, 225/3; UM II: 

Maitri. 96/ 43-14; AY 218/ 367-15; DLT I:147; DLT III: 263, 324, 329; DLT III: 

223, 263/3; KB 800-80, 1168; NF 202; KE II: 298; ME 45/77-3, 51/105-8, 135; 

KE I: 111/ 80v13; GT 80/5, 288; Muin.M. 90; KLS 90; ŞT 96a4, 99a12; DKK 

171,172, D147/3; KE II: 299; GT 161/5, 269/13; Marz. 380; SN 230/550, 619; DS 

VIII: 2662-2663).  

karıcık ~ karıçuk ol-: İhtiyarlamak (DKK 96/ D38-9; TTS IV: 2297, 2298: Ferec. XV. 

493). 

karıla-: Yaşlı saymak, ihtiyar saymak (DLT III 324/7). 

karın ötme-: Kabızlık (TT VII, T III M 66, 16- 18). 

karıt-: İhtiyarlatmak, yaşlandırmak (DLT II: 304/19, IV: 271; KB 798,1168). 

katarla- ~ katarlaş-: Acele etmek (BH 57a21, 17a15, 70b25; BH 57a22: katarlaş-). 

katlan-: Cihat etmek, mücadele etmek (RKT 429).  

keçür-: Affetmek (KB 1117, 1155, 1192, 3435, 4444, 5667, 6511; KE 17v6, 111v11, 

84v21, 145r3, 150r11, 206v10; NF 72-15, 97-14, 107-13, 129-10; BH 34b11, 

67b18, 173b3, 164b15, 100a19, 18a7, 139b19, 166b22, 170b19). 

kekleş-:12 Alay etmek (TTS: IV:2398: Cam. XV.) 

kekşür- ~ kikşür-: Düşman ettirmek, kışkırtmak (DTS 307; EDPT 714, 953; Alt.Gr. 

312). krş. kikne- 

keleci et-: Muhabbet etmek, sohbet etmek (TTS IV: 2401-2402: Tebareke XIV. 38, 

Man. Tayr. XIV. 160, Hazain. XV. 70, Ferec. XV. 545, Cennet XV. 322, Terceman 

XV. 198). 

kemiş-: İhtiyarlıktan zayıflamak (DS VIII: 2739). 

kemle-: Kötülemek, hastalanmak (DLT III, 301; EDPT 722: kem+le-n- ‘Kâşgarlıya 

göre aslı at içindir.’; Ercilasun-Akkoyunlu, 2014: 147,307; DLT I, 338; II, 253: 

kemlen-; DLT II, 348, 349, 363;  kemlet-). 

kengeş- ~ kéŋe- ~ kéŋeş- ~ kėŋeş- ~ kiŋeş-: Müzakere etmek, meşveret etmek, istişare 

etmek, danışmak (SUK, WP02-4; KB 348; WP02, 4-5-6; TMEN III:1651; 

DTS:299; EDPT 734; MK III 102; OTWF 262; VEWT: 203; Räsänen, 1920:141; 

TMEN III: 1651; OTWF 266; DLT III:364; EDPT 734; DTS 318; Ünlü, 2012: 308; 

KTS: 138: kengeş-, keniş-, kinkeş-; ME 122-7: kengeş-; ŞT 79b3, ŞT 84b6-7; DK 

155-10, 239-5; TTS IV:2437: Dede. E. XIV. 239; DS IV: 2745: kenneş-, DS III: 

1990: geneş-, DS III: 1992: gengeş). 

keykirde-: Heyecanlanmak, endişe etmek, korkmak (TTS IV: 2465-2466: Kel. XIV. 

140, Süh. XIV. 137, 204, Enb. XIV. 607, Tuh. Le. XV. 273, Ta. Şahi. XVI. 90-2). 

kezigleş-: Nöbetleşmek (ME 108-7). 

 
12 Karşılaştırınız: kicile- ‘kin tutmak, öfkelenmek’ (DS VIII: 2869: Konya); kişen- ‘öç almak 

için birinin arkasından atıp tutmak’ (DS VIII: 2885: Mut, İçel); kişgirtmek: ‘kışkırtmak, 

saldırmak’ (DS XIII: 4561: Çorum, Bodrum, Muğla); kişkilemek ~ kiştirmek ‘insan ya da hayvanı 

kavgaya kışkırtmak’ (DS XIII: 4561: Sivrihisar, Eskişehir, Gürün-Sivas, Reyhanlı Hatay); 

kişkirme ‘köpekleri saldırtmak için söylenen sözlerin tümü’ (DS XIII: 4561: Hacıbektaş- 

Nevşehir); kitik- ‘zıtlaşmak, birbirine düşmek, düşman olmak’ (DS VIII: 2887: Mersin, İçel); 

kekeç ‘ters’ (DS VIII: 2722: Fethiye-Muğla). 
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kıdış-: Cesaret etmek (Erol, 2018: 39, 347). 

kıfırkan- ~ kıvırkan-: Cimrilik etmek (Alt.Gr.; AY 136-16; Maitri. 66-5). 

kılın-: Tavır takınmak, nazlanmak (DLT I 64, 394, 508;II 156; III 374). 

kılınç et-/eyle-: Çok tevazu göstermek, tabasbus etmek, yaltaklanmak (TTS IV: 2484: 

Süh. XIV. 183, Müz. XV. 335, 399). 

kındır- ~ kındur-: Tahrik etmek, teşvik etmek (Marz. 52b/14; TTS IV: 2493-2496: Kel. 

XIV. 53,154, Fer. XIV. 5, Anter. XIV. 770, Müneb. XIV. XV. 1-2, Leys. Ar. 

XV.143, Terceman. XV. 81, İrşad. XV. 472, Miftah. XV. 33, Cev. Es. XV., Şamil. 

XVI. 259, 312, 336, Ah. XVI. 65, 177, 283, Nimeti XVI. 5, Nuh.Tuh. XVII. 215-

2, Kdeb. XVIII. 85-2, Kam. XVIII-XIX. 2, 417; Bürh. XVIII-XIX. 69, 71, 445, 

613, Asım. XVIII-XIX. 34; DS VIII: 2809-2810).  

kınık-: 1. İştahlanmak 2. Kanıksamak (TTS IV: 2496: Ev. XVII.3,273, Terceman. XV. 

20; DS VIII: 2811, 2849).  

kısarla-: Çaresiz bırakmak, muhtaç etmek, zor durumda bırakmak (DS VIII: 2840).  

kıvırkaklan-: Cimrilik etmek (AY 136-16). 

kıyış-: Cesaret etmek (TTS IV: 2530: Kesir. XV. 394, Naima. XVIII-XVIII. 2-111, 3-

91; DS VIII: 2857). 

kızırgan-: Pahalı bulmak (DS VIII: 2867). 

kikne-: Fitne uyandırmak (KB 4301; DLT I: 720: kik- “İnsanları birbirine 

kışkırtmak.”). 

kiri-: İnat etmek (DS VIII: 2877).  

kirtgün- ~ kirtin- ~ kirtün-: Tasdik etmek, iman etmek, inanmak (KİP 80: kirtgün-; 

TTS IV: 2557: Miri. XVI. 70, Fütuh. XIV. 56, 109, Enb. XIV. 523, 889, Ga. XIV. 

315, Tuh. Le. XV. 212). 

kirtgün-: İnanmak, iman etmek (RKT 468).  

koca eyle-: İhtiyarlatmak (Marz. 250/43a-5). 

kocal-: İhtiyarlamak” (TS IV: 2590/ Ravza XV. 85). 

kocalt-: İhtiyarlatmak; yaşlandırmak (TTS IV: 2592 / Hazain XV. 31-2). 

kocat-: İhtiyarlatmak; yaşlandırmak (SN 525/4867). 

kovla-: Karalamak; iftira etmek (DTS 490; EDPT 584). 

kögle- ~ köglen-: Irlamak, taganni etmek, şarkı söylemek (DLT II:255; 301; DLT I:253; 

II: 253, 255, III: 131). 

kön-: Hidayete ermek, doğru yola girmek (RKT 482). 

köŋli at-: Kalp çarpıntısı (TT VIII, T II S 49-3).  

köse-: Gıpta etmek (DS VIII: 3049:Konya).  

kulağuzla- ~ kulavuzla-:13 Yol göstermek, önüne düşüp götürmek, rehberlik etmek 

(TTS IV: 2713-2174: Kel. XIVÇ 48, Enb. XIV. 45, Anter. XIV. 770, Güls. XV. 

42, Kesir XV. 8, Cennet XV. 311, Deş. XVI. 270, Cev. Ah. XV-XVI. 275). 

kun-: Gasp etmek, çalmak (DLT I: 746).  

kurşan-: Silahlanmak (Erol, 2018: 394; DLT I: 249, 255). bk. kurşġmak 

kutal- ~ kutan-: Mesut olmak (DLT II:121, 154). 

küç et-/kıl-: Zulmetmek (RKT 504). 

küçe-: Zulmetmek (DLT III 258, 259). 

 
13 Ölçünlü dilde kılavuzluk etmek şeklinde olan ifade ağızlarda yer almamaktadır. 
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küçel-: Zulmetmek (DLT II 136). 

küçemle-: Zulmetmek (ME 34-8). 

küçin-: Zorlamak (RKT 504). 

külün-: Halsiz düşmek (KB 300).  

küñed-: Cariye olmak (KT D13; BKY D11).  

künlen-: Hayret etmek (KMT 39b/5). 

kürtüle-: Tasdiklemek, onaylamak (DLT III: 352). 

küse-: Arzu etmek, özlemek (EDPT 749; DTS 350; Ünlü, 2012:365; KTS: 159,169; 

TTS IV: 2700: ‘gıpta etmek, imrenmek’, DS IV: 2975: kösne- (<kösen-). ‘at, eşek 

vb. hayvanlar çiftleşme istemek’, DS IV: 2974: kösin-, DS IV: 2976: kösnü-, DS 

IV: 3050: küse-). 

küvezlen-: Gururlanmak, kibirlenmek (KB 1330, 1377, 4111, 4553, 5211; RKT 512). 

muŋgad-: Çaresiz kalmak, mecbur olmak (RKT 523). 

muŋuk-: Çaresiz kalmak, sıkıntıya düşmek (RKT 524). 

oblıla-: Alay etmek (ME 165-4, 181-3, 208-1, 210-5).  

ogra-: 1. Azmetmek (RKT 539: 26/76b3=4:113, 29/10a1=5:11, 35/24a3=40:5). 2. 

Rastlama (BH 153b13). 

ogrıla- ~ ogurla-: Hırsızlık etmek, çalmak (U II:85; TT IV:8; DLT I:316; MK III 39; 

KutbHŞ:114; NF 301/12; KTS:2 03; LÇ 35b; DTO 68; TTS I:714; TTS II:919; 

TTS III:700; TTS IV: 776; DTS: 364; EDPT 94a; MK III 39; ŞT 91b9-10). 

oguşlan-: Aile, hısım sahibi olmak (DLT I:293).  

ohsın- ~ ohsun-: Pişman olmak (DLT I: 253; III: 373). 

okı- ~ oku- ~ okuş-: Davet etmek (çağırmak) (DLT I: 183, II: 103, 333, III: 254; BKY 

D 28; TT VIII H I; KB 576; EDPT 79a; KD 20a21; DTS 392; Kutb 118; DK ‘ohı-

’ 69-8, 81-13, 283-5; DK ‘okı-’ 279-4, 84-8, 300-2; Ünlü, 2012a: 441-442; KTS: 

204; EATSKT 111a/3, 149a/5, 225a/3, 389a/3, 397a/3, 430b/6, 645a/2 vd.; TTS 

V: 2947-2950; YZ 474; DS V: 3278a; DS V: 3275). 

ona-: Tercih etmek, kabul etmek; rahata kavuşmak, mutlu olmak (TTS V: 2996: Kesir 

XV. 121, Solak. XVIII. 76-2, Terceman. XV. 265; DS IX: 3281,3284).  

oñuk-: Solmak, rengi atmak, hastalık ve benzerlerinden dolayı buruşmak (DLT I: 175-

216, III: 394-395). 

onul- ~ oŋul-: Şifa bulmak, iyileşmek, düzelmek, yara kapanması (KB 3874; DLT I: 

216- 217, III: 395; TTS V: 2998: Yuz. Şeyd. XIII. 31, Yunus XIII-XIV. 286, Dede. 

E. XIV. 29, Terceman XV. 155, Kesir. XV. 325, Bab. XVI. 1-206, 2-461, 1-440, 

Ah. XVI. 124, 690, Nâbi XVII-XVIII. 223, Nedim XVIII 183, Kam. XVIII-XIX. 

2-454, Kam. Os. XIX. 577; DS IX.: 3284). 

oŋ- I: Solmak, sararmak (DLT I: 175; KB 4959).  

oŋ- II ~ uŋ-: Şifa bulmak, iflah olmak, uygun olmak/gelmek, feyz ve bereket bulmak 

(TTS V: 2994-2998: Yuz. Şeyd. XIII. 39, 43, Nesimi XIV. 137, Işk. XIV. 313-2, 

Kel. XIV. 40, 73, Dede XIV. 3, Melhame XIV-XV. 26-2, 24-1, 132-1, Müneb. 

XIV-XV. 132-2, Müslim. XV. 17-25, 33-111, Ruşeni XV 121, 237, Ferec. XV. 

435, 537, Ruhi XVI 126, Gülşeni XVI 8, Baki XVI. 75, Müntehab. XVII. 11-2, 

Genc. XVII. 68, Ş. Galib. XVIII 113, Bürh. XVIII-XIX. 563, Nuhbe XVIII-XIX. 

19, 196; DS IX: 3284; DS XI: 4039). 
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oŋat düşme-: Mutabakat hasıl olmamak (TTS V: 2991: Ferec. XV. 26). 

oŋat düşmez ol-: Uygun düşmemek (TTS V: 2991: Süh. XIV.220, Melhame XIV-

XV.199-2). 

oŋat gel-: Rasgelmek, uygun düşmek (TTS V: 2991: Süh. XIV. 162, Enveri XV. 35). 

oŋatla- ~ oŋatlaş-: Faydalı hâle getirmek, mutabık olmak, uyuşmak (TTS V:2992: Kab. 

XV. 279, Ta. Şahi. XVI. 111-2). 

oŋatla-: Faydalı/yararlı hâle getirmek (TTS V: 2992: Kab. XV. 279). 

oŋdur-: Şifa vermek, iyileştirmek, tedavi etmek (TTS V: 2993: P.S.Ab.XVII-XVII. 64). 

oŋult-: Şifa buldurmak, hastalığı/yarayı iyileştirmek (TTS V: 3001: Edviye XIV. 2, 

Kadı. XIV. 7, Sic. B. XV. 4-46, Yuz. Şems. XVI. 97, Kam. XVIII-XIX. 3-619; DS 

IX 1993: 3284).  

os-: Zannetmek (DLT I: 778:Oğuz).  

osan-: Gafil olmak; tembel olmak (Erol, 2018: 425; Alt.Gr.; RKT 572: 26/70a1=4:102). 

ota-: Tedavi etmek (DLT III: 252; Erol, 2018: 426). 

otala- ~ otalan- ~ otla- II: İlaçlamak, zehirlemek (Enb. XIV. 254, Tez.Ba.XV. 35, 

Molla. XIX. 226; TTS V: 3025: Kel. XIV. 70, 81; DS IX:3293DS IX:3293, 3294). 

öceş-: Bahis tutuşmak (TTS V: 3046: Kadı XIV 482, Kesir XV. 366, Terceman XV. 

304, Şamil XVI. 330, Nimeti XVI. 534, 606, Deş. XVI. 160, Deş. XVI. 247-2, 292-

2; DS IX: 3308).  

ögle-: Hatırlamak, özlemek (TTS V: 3057: Nimeti. XVI. 469, Süh. XIV. 182, 286, Enb. 

XIV. 688, Ga. XIV. 81). 

öglen-: Akıllanmak aklı başına gelmek, aklını başına toplamak, kendine gelmek (TTS 

V: 3058: Süh. XIV. 292,293, Hurş. XIV. 10, 59, Işk. XIV. 66-2, Hadidi. XVI. 176). 

öglendür-: Ders, ibret vermek, akıl öğretmek (TTS V: 3058: Işk. XIV. 52-1). 

öğütle- ~ öğüt ver-: Nasihat etmek (TTS V: 3073: Yuz. Şeyd. XIII. 82). 

öğütlen-: İbret almak (TTS V: 3073: Enb. 4, Leys. XIV. XV. 116). 

öktemlen-: Gururlanmak (KTS 210:CC): 

öktün-: Rencide etmek, gücendirmek (KTS 210:CC). 

ökün-: Pişman olmak, üzüntü duymak (Maitri. 71-28; AY 138-5; DLT I: 132, 200, 203, 

III: 361; KE 163r10; ME 176-2; KTS 210: Kİ, TZ). 

ökünçle-: Pişman olmak (KB 4248). 

ölçülen-: Niyetlenmek, hazırlanmak (TTS V: 3078: Bürh. XVIII-XIX. 487). 

ölçümlen-: Heveslenmek, hazırlanmak, kalkışmak (TTS V: 3079: Solak. XVII. 49-1, 

Sbit. XVII-XVIII. 71; DS IX:3330).  

önegilen- ~ önegülen-: İnat etmek, aksilik etmek (TTS V: 3099-3100: Süh. XIV. 338, 

Miftah. XV. 30, Sıh. Ac. XV. 90, Ferec. XV. 396, Kesir. XV. 322, Şamil. XVI. 

276, 324, Bab. XVI. 2-451, Cinas. XVI. 16-2, Cev. Ke. XVII. 64; Kab. XV. 51: 

önegüleş- ‘inatlaşmak, zıddına gitmek’).  

öneğilik/öneğülük et-/eyle-: İnat etmek, aksilik etmek, teannüt etmek (TTS V: 3101: 

Süh. XIV. 234, Tebareke XIV. 66-1, Müneb. XIV-XV. 109-1, Miftah. XV. 26, 

Terceman. XV. 92, Ah. XVI. 106, 704, Şamil. XVI. 621, Nimeti XVI. 18, Genc. 

XVII. 61, Bürh. XVIII-XIX. 63). 

öneş-: İnat etmek (TTS V: 3101: Terceman. XV. 93). 

öŋ-: İntizar etmek, karşısına çıkmak (TTS V: 3103: Işk. XIV. 313-2; DS IX:3341).  
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örcineş-: Mücadele etmek (ME 117-6, 199-3). 

ötkün-: Hikâye anlatmak (KTS 212:İH). 

ötün-: Rica etmek, dua etmek, arz etmek (dilekte bulunmak); şefaat istemek, niyaz 

etmek (SUK, Mi03-15; Mi03, 15; EDPT, 62; IrkB 19; TT II 10,81; DLT I 199; KB 

259, 791, 959, 1556, 1590, 2174, 2429, 2739, 2951, 3158, 3813, 3877, 4978, 5602, 

5663, 5932, 6279, 6625). TTS V: 3138: Lamii. XVI. 71; DS IX: 3359).  

özne-: İsyan etmek, emre uymamak; karşı koymak, itiraz etmek (DLT I: 795; KB 372).  

özün gör-: Kibirli olmak, kendini beğenmek (TTS V: 3173: Ferh. XV. 40, Tazarru. XV. 

152). 

saġal- ~ sağal-: Hastalıktan kurtulmak, şifa bulmak (TTS V: 3224-3226: Ga. XIV. 311, 

Enb. XIV. 841, Melhame. XIV-XV. 90-1, Cennet. XV. 204, Kesir. XV. 166, Tuh. 

Le. XV. 350, Cev. Es. XV. 317, Güvahi. XVI. 57, Revani. XVI. 193, Fuzuli. XVI. 

322, Bb. XVI. 1,414, Ter. Kurt. XVI. 60, Kâtibi. XVII. 63, Aks. XVII-XVIII. 530, 

Ş. Galib. XVIII. 243, Kam. XVIII-XIX. 1,59, Kam. Os. XIX. 80; DS X 1993: 

3512). 

sagalt-: Hastalığı iyileştirmek, tahkim etmek (TTS V: 3226: M.Bay. XIV. 143, Dede. 

E. XIV. 85, Cev. Es. XV. 179, Terceman. XVI. 31, Naima. XVII-XVIII. 6,76; DS 

X: 3512). 

sagın-: Zanda bulunmak (DLT I:799).  

sagrak sür-: Sâkilik etmek, kadeh dolaştırmak (TTS V: 3244: Dede. XIV. 20, 27, 29, 

Anter. XIV. 584). 

sağışla-: Hesap etmek, addetmek, saymak, hesaba katmak (TTS V: 3238: Melhame 

XIV-XV. 9-2). 

sak ol-: Müteyakkız olmak, uyanık davranmak (TTS V: 3260: Süh. XIV. 133, Bab. 

XVI. 1-586). 

saklık et-: İntibah hâsıl etmek (TTS V: 3260: Kel. XIV. 21). 

saranlık kıl-: Cimrilik etmek (RKT 606). 

saypa-: Harcamak, israf etmek (DLT I: 811).  

sayra- : Hezeyan etmek (DLT I: 811).  

sayru olmak: Hastalanmak (KTS 230:BM). 

sebük salla-: Hafif bulmak, ehemmiyet vermemek (TTS IV: 3360: Süh. XIV. 83). 

sebük salla-: Hafif bulmak, yeyni görmek, ehemmiyet vermemek (TTS V: 3360: Süh. 

XIV. 83). 

segerle-: Teşvik etmek (KMT 45b/3). 

sekit-: Sakinleştirmek, dindirmek; reddetmek, tekdir etmek (TTS V: 3376: Yunus. XIII-

XIV. 36, Enb. XIV. 115, 839, 966, Fütuh. XIV. 546, Fer. XIV. 12, Sic. B. XV. 6-

78, 7-105, 6-1352). 

sekni-: Sakinleşmek (TTS V: 3377: Hurş. XIV. 52; DS X:3572). 

seknit-: Azarlayıp susturmak/sakinleştirmek (TTS V: 3377: İhlas. XIV. 66). 

ser-: Sabretmek (DLT I 814; KB 391; EDPT 843; RKT 612). 

sın-: 1. Parçalanmak, münkesir olmak, kırılmak (OY 71, OTWF 242; EDPT 836; 

TMEN 1250; EUTS 203; DLT IV-516; TTS V: 3448-3452: Yuz. Şeyf. XIII. 30, 

Yunus. XIII-XIV. 194, Man. Tayr. XIV. 123, Işk. XIV. 163-2, 272-1, Anter.XIV. 

839, Süh. XIV. 209, Ah. Pş.XV. 87, Ah. XVI. 106, Hüs. Dil. XVI. XVI. 130, Cev. 
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Ke. XVII. 71, Cam. Fa. XVII. 59, Battal. XVIII. 28, Lu. Şeh. XVIII. 69-2, Kam. 

XVIII-XIX. 1-9, Kam. Os. XIX. 643). 2. Zayıf süşmek, âciz kalmak (TTS V: 3452-

3453: Yunus. XIII.-XIV. 256, Gul. XV. 68). 3. Zayi olmak, kaybolmak (TTS V: 

3454: Ferec XV.390, Lamii. XVI. 82). 4. Bozulmak (TTS V: 3454: Süh. XIV. 74, 

Leys. Mu. XIV-XV. 35-2). 5. Bozulmak (Süh. XIV. 74, Leys. Mu. XIV-XV. 35-

2). 6. Azalmak, şiddetini kaybetmek (TTS V: 3455: Hikmet. XV. 250). Wb. IV: 

629-639; ARL 57, 186, ETY IV 99; Alt.Gr. 333; LST 179; TTS IV: 687; SD III. 

1218). 

sına-: Sınamak, denemek, tecrübe etmek, imtihan etmek (RKT 617: 27/54a2=5:48, 

28/73a2=8:17, 28/40b1=7:163, 37/21b1-3=47:31; DLT III: 273, DLT I: 242, KB: 

245, 723, GT 298/10, 266/2; TTS V: 3428-3430: Yunus. XIII.-XIV. 18, Enb. XIV. 

3, Kel. XIV. 4, 39, Dede. XIV. 149, Işk. XIV. 155-2, 220-1, Si. Da. XIV. 163, 164, 

Tebareke. XIV. 34-1, Tez. Ün. XV. 18-2, 81-2, Şamil. XVI. 259, Nimeti. XVI. 5, 

Fuzuli XVI. 49, Saz. Köroğlu. XVI. 50, Müntehab. XVII. 7-2, 13-1, Aks. XVII-

XVIII. 255-1, 286, Kam. XVIII-XIX. 1,91, Bürh. XVIII-XIX. 36, 306; KutbHŞ: 

164, NF 212/13, KTS: 235, TTS I: 621, TTS II: 817, TTS III: 620, TTS IV: 684). 

sınal-: Denenmek, tecrübe edilmek (DTS 504; EDPT 839b; MK III 162; EDPT 835; 

DLT II: 126; MK III 162; Seng. 257r1). 

sıñarla-: Muhtaç etmek (ME 144-1). 

sındır- ~ sındur-: Mağlup etmek, yenmek, kırmak, parçalamak, bozmak (TTS V: 3438: 

Nuhbe Ş. XVIII-XIX. 92, Bürh. XVIII-XIX. 395; DS X:3610-3611). 

sınık-: Yenilmek, mağlup olmak; kederlenmek, mihnet çekmek, inkisara uğramak, 

münheizm olmak (ME 13-4, 159-5; TTS V: 3447: Yunus XIII-XIV. 6, Fütuh XIV. 

88, Işk. XIV. 212, İhlas. XIV. 247, Şeh.Ş. XVI. 16, 437, Ga. XIV. 110, Hadidi 

XVI. 244 ). 

sınıkdır-: Bozguna uğratmak, mağlup etmek, yenmek (TTS V: 3445: Hadidi XVI. 124). 

sınıl-: Mağlup edilmek, yenilmek (TTS V: 3448: Kab. XV. 258). 

sin aç-: Mezar açmak, mezar soymak (TTS V: Müntehab. XVII. 99-2). 

soyurka-/suyurḳa-: Şefkatli olmak, merhamet et- (acımak) (RKT 628:36/75b2=44:6 

vd.; KB 28, 410, 1404, 2170, 2723, 3388, 6564). 

söglü- ~ söğlü- ~ söglün-: ~ sögül-: Kebap etmek, kebap edilmek (KE 129v17, 130r7; 

TTS V: 3532-3533: Ga. XIV. 24, Çeng. Dai. XV. 248, Süh. XIV. 189, Enb. XIV. 

673, Yuz. Hamdi. XV. 82-1; DS X:3675, 3681). krş. söklin- 

sögür-: Haşlamak, azarlamak (TTS V: 3534: Müz. XV. 242; DS X:3675).  

sök-: Lanet etmek (RKT 628: 30/85A2=16:98). 

sökel bol-: Hastalanmak (GT 111/10; KTS 235:BM). 

söklin-: Kebap olmak (BH 110b8, 148b8). krş. söglü- vd.). 

sökül-: Parçalanmak, yarılmak (TTS V: 3535: Fuzuli. XVI. 172). 

şıltak et-/eyle: Kavga yapmak, gürültü yapmak, anlaşmazlık çıkarmak (TTS V: 3664: 

Ferec. XV. 177, Çeng. Dai. XV. 231, Bürh. XVIII-XIX. 343). 

talaş-: Düşmanlık yapmak (KMT 42/a/2). 

talk-: Zarar vermek; ayıp sayılmak (DLT I 849).  

tamgala-: Mühürlemek (KB 3275, 3942). 

tan- II: İnkâr etmek (DLT I 851; KB 421).  
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taŋıl-: Şaşırmak, hayret etmek (KB 4595). Bk. krş. daŋ- / daŋla- vd. 

taŋırka-: Şaşırmak, hayret etmek (Ht VII: 18a10-11; Ht IV:40, 1173; BUYZ II: 395; 

KB 785, 5433, 6487; KutbHŞ:171; Eckmann, 1966: 70; EDPT 525; OTWF 462; 

BV 239:2). Bk. krş. daŋ- / daŋla- vd. 

taŋla-: Hayrete düşmek. Bk. daŋla- vd. 

tap ol-: Elvermek, kifayet etmek (TTS V: 3744: Tuh. Le. XV: 173). 

tap-: Inkıyat etmek, tâbi olmak, boyun eğmek, tazim etmek; ibadet etmek, iman etmek 

(PDP 426; TTS V: 3743-3744: Enveri. XV. 47,52, Ga. XIV. 21, Bektaş. XV. 114, 

Nimeti. XVI. 11, Deka. XVI. 65-1, Şamil. XVI. 265, Nesimi. XIV. 7, Yüz. Ha. 

XIV. 55, Ruşeni. XV. 19, 57, 101, Fuzuli. XVI. 39; ELSKT 17a/13, 37b/2, 

49a/5,49a/9, 61b/10, 71b/12, 94b/8, 104b/8, 104b/10, 107b/22, 144a/1, 208a/3, 

208a/4, 218b/23, 224a/10, 265a/14). 

tap- II: Bulmak (Alt.Gr. 337; ARL 193; İML 98; Wb. III. 947, 948, 951; Budagov 1869: 

719; TTS IV: 739; SD III 1313: bulmak, tamaca ‘bilmece, bulmaca’). 

tapala-: ayıplamak, yermek; hor görmek, kötülemek, çekiştirmek (DTS 557a; EDPT 

441a-b; Ünlü, 2012: 555; KTS: 262; TTS V: 3740: Cennet. XV. 314; DS V: 3825). 

tapçur- ~ tapşur-: Teslim etmek, emanet etmek, itimat etmek (USp. 14/16; EUTS 225; 

EDPT 447; DTS 535; DLT II:175; KutbHŞ:167, NF 4/16; Ünlü, 2012: 567; 

TEH:M794a22; TTS V: 3744-3748: Fütuh. XIV. 52, Hurş. XIV. 65,66, Yüz. Ha. 

XIV. 55, Si.Da. XIV. 20, 338-1, Kab. XV. 11, 235, Bektaş XV. 31, 176, Ferec. 

XV. 405, Muhibbi. XVI. 128, Şeh. Ş.XVI. 458, Fuzuli XVI. 165,172, Şamil. XVI. 

330, Nimeti. XVI. 34, Niyazi XVII 46, Lu. Şeyh. XVIII 42-2, Kam. XVIII-XIX. 

3-482, Bürh. XVIII-XIX. 339; DS V:3831, VI: 4741). 

tapı-: Râzı (olma), kanaat (etme) (KB 840, 843, 924, 1611, 2159, 3195, 3799, 4282).  

tapın- ~ tapun-: 1. Hürmet etmek (saygı göstermek, tapınmak). 2. İbadet etmek, kulluk 

etmek (AY 156-7; KİP B7; Maitri. 92-2; UD 581; AY 156-5; Huast. 152; TT IV 

10, 24; U II: 40; TT IV:10; MK III 177; RKT 655: 31/39b2=20:14, 34/87a2=39:14, 

36/47b3=43:26; Ad03-8; EDPT 441; DTS:534; DLT II 140; Erol, 2018: 489: 

EUTS, DLT, İKP; KB 529, 595, 608, 619, 635, 1606, 4156; KutbHŞ:168; NF 

403/11; KTS:263; Seng. 151r7; LÇ 98a; DTO 194; ÇKT:26a8; OTWF 616). 

tapış-: Rast gelmek, karşılaşmak (EATSKT 70b/4, 321b/4). 

tapla-: Razı olmak (kabul etmek); muvafık görmek; beğenmek, istemek, arzu etmek 

(SUK, Sa02-14; EDPT, 440; IrkB 3; TT II 6, 26; DLT III 293; DLT II 341 taplat-

: ‘razı etmek’; DTS 567; TTS V: 3743: Hurş. XIV. 42, 70, Ga. XIV. 47; DS 

X:3827).  

tapsula-: Haset etmek (KB 424).  

tapu eyle-: Hizmet (EATSKT 7b/4). 

tapu kıl-: İtaat etmek, ınkıyat etmek (Yuz. Şeyd. XIII. 18, Man.Tayr. XIV. 196, Kesir 

XIV. 106, Naima XVII.-XVIII. 3-108). 

targa- (darga-): Zail olmak, dağılmak (TTS V: 3762: Kab. XV. 135). 

tasımla-: Tahmin etmek (TTS V: 3766: Bab. XVI. 1-157, 1-493, Deş. XVI 149-2, 

Nimeti. XVI. 624, Aks. XVII-XVIII. 242; DS X:3837).  

taw-: Tasarruf etmek (DLT I: 866).  

tawrat-: Acele etmek, acele ettirmek (DLT II: 330, 335, 336, 360). 
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tayi-: kurban etmek, feda etmek (TMEN II:849; GN:123, 179).  

tazar-/ tazgar-/ tazgır-: Kelleşmek (DLT II: 77, 178).  

tegür-: Nasihat vermek (öğüt vermek) (RKT 667). 

tepreş-: Hareket etmek; depreşmek Halk ağz. (DLT I:88, II, 204). 

tepse-/ tepze-: Haset etmek (DLT I: 463, II: 206, 336, III: 283). 

terkin-: Acele etmek (KMT 44b/3). 

terkle-: Hızlandırmak, acele etmek (DLT III: 445; Erc.-Ak., 2018: 872; Ünlü, 2012: 

585; KTS 271). 

tersin-: Nüks etmek (DLT II: 240, 241; EDPT 553: <*ters-i-n).  

terslen-: Hoşuna gitmek (RKT 672). 

teyitil-: Akıllanmak, zekileşmek (DLT II: 121). 

tezlet-: Acele ettirmek (EDM 20a/8). 

tıḍ-: Geri koymak, mani olmak (KB 440; DLT I:875). 

tıḍış-: Engel olmak, mâni olmak (DLT I: 875).  

tılda-: Bahane aramak, özür belirtmek; mani olmak (KB 441, 4030; SUK, M i17-10; 

EDPT, 494; Mi17,10).  

tirken-: Tekerrür etmek, arka arkaya gelmek (DS IV:1518; DS X: 3938).  

tohta- II: İhtiyarlamak (DS X:3943, 3945; DS IV:1540).  

tokı-: İftira atmak (RKT 682). 

toyla-: Ziyafet çekmek (LÇ 129b; DTO 251; ŞN3:LX:4). 

tölen-: Sabit ve sakin olmak (ME 20-3, 134-4, 146-4, 156-8, 167-3, 182-6, 215-3, 235-

3; OTWF 248-249; NF 52-15, 80-10,3 380-7). 

tuncuk- (cuncuk- ~ duncuk-): Havasızlıktan bunalmak (DS III: 1016; DS IV: 1603; 

DS X: 3992-3993).  

turkın- ~ turkun-: Utanmak, mahcup olmak (DLT II: 241, 255). 

turkug bol-: Utanır olmak, hâya duymak (DLT I: 462). 

tusuk- ~ tusul-: Fayda vermek (DLT II:116, 127; KB 567, 1490, 1537, 3802, 4218, 

4389, 5128). 

tuş-: Maruz kalmak, rastlamak (RKT 692:31/23b1=19:59; DTS 626; EDPT 560; Ünlü, 

2012: 607; KTS: 66; KK: 457; DS II: 1610). 

tükä-: Bitmek, tükenmek, yeterli olmak, kâfi gelmek (EUTS 257, EDPT 480, DTS 595; 

Erdal 1991: 790). 

tükel bol-: Tamamlanmak (RKT 696: 28/17b3=7:137). 

tükel kıl-: Tamamlanmak (RKT 696: 28/20b2=7:142, 37/27a2=48:2). 

tünül-: Ümit kesmek (DLTI: 909).  

uçrat-: Uğratmak, tesadüf etmek, rastlatmak (LD 1709). 

uçķın- ~ uçķun-: Merhamet etmek (esirgemek) (BH 8b15, 9a4, 9a9; TTS VI: 3890: 

Süh. XIV. 155). 

ud-: Tâkip etmek (Erol, 2018: 557; KB 3136). 

udlu düş-: Mahcup olmak, utanır duruma düşmek (TTS V: 3901: Ferec XV. 339). 

udlu it-: Mahcup düşürmek, utandırmak (TTS VI: 3901: Cam.Na. XVI. 105). 

uduntur-: Hürmet ettirmek, saydırmak (Alt.Gr.). 

uduş- ~ utuş-: Kumar oynamak, lades tutuşmak (EDPT 73; DTS 656; DS VI: 4026). 
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uduz- ~ utuz- ~ ütüz- ~ yutuz-: Kaybetmek, yitirmek (DTS 656; EDPT 74 ;DS VI: 

4048,4083, 4026, 4313, 4334). 

uk-: Anlamak, aklını kullanmak, idrak etmek, farkına varmak (DLT 919; KB 489; RKT 

658: 30/63b3=16:67, 35/63b1=40:67, 36/37a1=43:3, 38/59a1=63:3). 

ulal-: Büyümek, gelişmek; yaşlanmak/ihtiyarlamak (TTS V: 3937: Rahat. XVI. 73). 

ulgay-:Yaşlanmak, ihtiyarlamak (KE II: 667; KE I: 269/ 189r17). 

ulula-: Esaslandırmak, temellendirmek (Erol, 2018: 42). 

una-: İtaat etmek (boyun eğmek) (KMT 44a/1). 

usaŋ ol- (usal ol- ~ usal tut- ~ usaŋ tut-): Gafil olmak, galet etmek, ihmal etmek (TTS 

VI: 3990-3992: Süh. XIV. 105, 148, 215, 304, Ferh. XIV. 21, 84, İhlas. XIV. 103, 

Yunus. XIII-XIV. 25, Kel. XIV. 96, Anter. XIV. 73, Işk. XIV. 163, Eşrefoğlu XV. 

25, 49, Bab. XVI. 2, 162-291, Cev. Ke. XVII. 38). 

usuk-: Aklı erecek hâle gelmek (TTS VI: 3993: Bab. XVI. 2, 552; DS XI:4044). 

ut- ~ üt- II ~ yut- II ~ yüt-(~ud-): Galip gelmek, mağlup etmek, yenmek (EDPT 38b-

39; DTS 655; Ünlü, 2012a: 629b; KTS: 294; KTS 294:TA, BM, GT, Kİ, TZ; DS 

XI: 4046, 4079-4080, 4322; TTS VI: 4005-4008:Yunus, Süh. Fütuh, Ferec vd.; DS 

VI: 4081, 4026-4324). 

utdur- ~ uttur-: Kumarda kaybetmek (TTS VI: 4009: Eşrefoğlu. XV. 4). 

utız- ~ utuz- ~ ütüz- II: Kumarda oyunu kaybetmek (TTS VI: 4009: Süh.XIV. 197,326, 

Ferh. XIV. 44, Kadı. XIV. 197, Caf. XVI. 185-1; DS XI:4046, 4081). 

uzlan-: Ustalaşmak (DLT I: 297; MK I 244; TMEL-M: 13; İKP 27; ESTY I: 569: Yak, 

YUyg, Krg, Tel, Alt, Şor T.). 

ügün- ~ ügüş-: Pıhtılaşmak, kamaşmak (DS XI: 4061).  

üle- ~ üleş- ~ üleşdür- ~ üleştir- ~ üleştür-: Taksim etmek, paylaştırmak (DLT I 51, 

189, 214; DLT III 255; KMT 39a/9, 45a/1; KTS 297: BM, CC, İM, KFT: üleşdür- 

~ üleştir- ~ üleştür; NF 255-5, 109-10, 424-11; ELSKT 5a/21, 269a/2; TTS VI: 

4064: Enb. XIV. 95, Si. Da. XIV. 352-2, Işk. XIV. 174-2, Yüz. Ha. XIV. 150, 

Müneb. XIV. –XV. 63, Maarif. XV. 199, Ferec XV 303, 324, Enveri XV 63, 

Cennet XV 169, Hüs. Di. XVI 95, Şeh.Ş. XVI. 156,Fuzuli XVI. 183, Âş. XVI. 58, 

Zati. XVI. 189, Cev. Ke. XVII. 48; DS XI-XII). 

ülügle-: Taksim etmek, bölmek, paylaştırmak (Maitri. 52-5). 

üşür-: Musallat etmek, üşüstürmek (TTS VI: 4124-4135: Ferh. XIV. 21, 68, Dede XIV. 

149, Enveri XV. 87, Sır. XVI. 79, Hüs. Dil. XVI. 69, Niyazi XVII. 44, Saadet XV-

XVI. 189, Ruhi XVI. 337; DS I). 

yacan- ~ yaçan-: Mahcup olmak, utanıp çekinmek, imtina etmek, ihtiraz etmek, 

sakınmak (DLT I 939; DTS 236; EDPT 882; KTS: 305; (TTS VI: 4183-4184; DS 

VI: 4221). 

yada kal-: Mahrum kalmak (TTS VI: 4188: Tuh.Le. XV. 257). 

yada-: Muztarip, muazzez olmak (TTS VI: 4188: Süh. XIV. 180). 

yagık-: Düşmanlaşmak, düşman olmak (DLT III: 76; MK III 209; DTS 224; EDPT 901; 

LÇ 296a; DTO 520; Eckmann, 1966: 69; TEH:A730b19; ŞN1:885). 

yagıla-: Düşmanlık etmek, düşmanla savaşmak (DLT III: 325, 328). 

yagılaş-: Düşmanlık etmek (ME 125-3, 127-3, 205-5). 

yagıt- ~ yaguş-: Düşmanlık etmek (DLT II: 90, III: 53).  
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yağan-/yağan et-: Kin bağlamak, düşmanlık duymak, iftira etmek (DS XI: 4116: Şiran-

Gümüşhane).  

yahtulan-: Nurlanmak (DS XI:4126; TTS VI: 4214: Ga. XIV. 225). 

yala-: İtham etmek, suçlamak (DLT I:944).  

yalal-: İtham edilmek, suçlanmak (DLT I: 944).  

yalayı-: İftira etmek (ME 150-3, 150-4). 

yalık- ~ yılığ- ~ yılık- ~ yılıkdır-: Meyletmek, inhiraf etmek, eğilmek; meylettirmek, 

eğmek (TTS VI: 4583: Bab. XVI. 1-426, 1-332, 1-228, 2-28, 1-423, 1-401). 

yalna-: Ateş almak, alevlenmek (parlamak) (ME 140-1, 146-5, 182-3, 192-3). 

yanç-: İncinmek, ezilmek; günah işlemek (TT III  134-5; DLT I: 188,II: 287; III,107). 

yanḍur- ~ yantur-: İade etmek (SUK, Mi 19-18; EUTS 284; EDPT, 947; T 45; 

TT III 127; TT X 491-2; DLT III: 98). 

yanğır- ~ yanğur-: Kızmak, nefret etmek, kin duymak (ETZ 8b2, 26b8, 38a6). 

yañırda-: Boş laf etmek (DS XI: 4169: Düzce, Bolu). 

yaŋza-: İkrar etmek, beyan etmek, kabul etmek (KB 3815). 

yaragla- ~ yarakla- ~ yaraklan-:14 Hazırlamak, donatmak; hazırlanmak, silahlanmak 

(DLT III:114; KB 2360; KTS:311; DTO 521; EDPT 964-965; VEWT:190; DTS 

241; KMT 40b/12; LM 632; LÇ 291; EATSKT 94b/2, 208b/1, 210b/2, 450b/6, 

456b/2, 552a/2, 590a/5, 606b/1, 625a/1; EATSKT 4b3, 65b/4, 204a/1, 442a/5, 

583b/3; ELSKT 123a/16, 229a/4, 146b/21, 146b/22, 163a/8, 198b/11, 203b/15, 

203b/16, 229a/5, 176a/1, 247b/19, 124b/12, 160a/15, 173b/21, 198b/23, 253b/8, 

92b/17, 103a/17, 144b/12, 170b/23, 204a/16, 229a/7, 231b/13, 246b/16, 250b/2, 

272a/17; TTS VI: 4318: Kel. XIV. 40, Enb. XIV. 48, Işk. XIV. 179, Leys. Mu. 

XIV-XV. 283, Yüz. Ha. XIV. 107, Si.Da. XIV. 184, 385, Ferec XV. 46,120, 

Ah.Pş.XV.101, Nimeti XVI. 21, Şamil. XVI. 260, Terceman XV. 224, Enfes. XV. 

234, Kdeb. XVIII. 170; Kam.T. 1327). 

yarak eyle-/et-/ kıl-: Hazırlanmak, hazırlık yapmak (DLT III 13; CCG; Kutb 69; Sang 

329r 14; YZ 177, 347, 950; TTS VI: 4313-4317: Yuz. Şeyd. XIII. 12, 64, Yunus. 

XIII-XIV. 370, Dede. E. XIV. 94, Kadı. XIV. 73, Enb. XIV. 607, 705, Tebareke 

XIV. 31-1, Işk. XIV. 149-2, 169-1, Melhame XIV. 7-1, 19-1, Ferec XV. 127, 149, 

349, Bektaş XV 27, Cam. XV. 23, Eşrefoğlu XV. 26, Tennuri XV. 26, Güvahi. 

XVI. 76, Sic.K:XVI. 8-93, Zati XVI. 242, Naima XVII-XVIII. 1-123, Battal. 

XVIII. 194). 

yarak ol-: Hazırlık yapmak (TTS VI: 4323: Işk. XIV. 295). 

yaraştır- II: Tertip, tanzim etmek, münsaip surette yapmak (TTS VI: 4339: Süh. XIV. 

131, Cev. Es. XV. 4, Şamil. XVI. 267, Güls. XV. 15-2). 

yarçu et-/kıl-: Münakaşa etmek, tartışmak (TTS VI: 4341: Müneb. XIV-XV. 261-1, 

Leys.Mü. XIV-XV. 403-2).  

yarglıga- ~ yarlıga- ~ yarlıka- ~ yarlıġan-: Affetmek, merhamet etmek; Bağışlanmak, 

affedilmek, mağfiret olmak (BH 6a18, 21b3, 21a17, 166b7 vd; RKT 759: 

26/23a3=4:48, 32/11b3=28:16, 34/1a3=36:27, 37/27a1=48:2; KB 896; KD 

30a286:yarglıga; Erol, 2018:601; KE 5r16, 9v15, 15r18, 48v3 vd.; ELSKT 35a/21, 

 
14 Eski Anadolu Türkçesinde ve Osmanlıcanın ilk dönemlerinde kullanıldıktan sonra 

kullanımdan düşmüştür. 
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219a/18, 199b/4, 211a/13, 32b/19, 32b/20, 78b/7, 185a/4, 14b/21, 33a/2, 33a/5, 

15a/1, 65a/17, 100b/21, 122b/22, 192b/16,204a/19, 206b/11, 28b/14, 37b/2, 

47b/23, 48a/1, 57b/18, 78b/5, 108a/17, 124b/19, 124b/21, 130a/1, 172b/8, 187b/10, 

195b/21, 203a/9, 217b/6, 218a/8, 246b/22 vd.; TTS VI: 4352-4357: Yuz. Şeyd. 

XIII. 36, 53,95, Velet. XIII-XIV. 90, Yunus XIII. – XIV. 132, İhlas. XIV. 160, 

Nesimi XIV. 153, Işk. XIV. 326, Cennet. XV. 198,200, Gül. XV. 77, Muham. XV. 

195, Ferec XV. 98, 376, Yuz. Hamdi. XV. 155, Zad. XVI. 20, Bab. XVI. 2-72, Caf. 

XVI. 181, Ah. XVI. 1010, Nimeti XVI. 74, Cam.Fa. XVII. 21, Kdeb. XVIII. 490, 

Kam. Os. XIX. 366; DS XI 1993: 4187). 

yarıklan-: Zırhlanmak (DLT III: 114, 115). 

yarlamak ver-: Merhamet etmek (RKT 758). 

yavaşı- ~ yavaşıt-: Yavaşlamak, hafiflemek, sakinleşmek; yavaşlatmak, sakinleştirmek, 

hafifletmek (TTS VI: 4401: Müneb. XIV-XV. 103, Güvahi. XVI. 22, Kam. XVIII-

XIX. 1,896, Molla. XIX. 238; G.Ra. XV. 126, Bab. XVI. 1,28, Bürh. XVIII-XIX. 

446; DS XI:4204). 

yavı var- ~ yavu var-: Kaybolmak, saklamak (TTS VI: 4417: Velet. XIII-XIV. 18, Süh. 

XIV. 179, Man.Tayr. XIV. 153, Güls. XV. 15). 

yavrı- ~ yawrı-: Zayıflamak, yoksulluk veya hastalık yüzünden güçten düşmek; 

kötülemek (EUTS 189 Suv. 609, 20; TT X 54; DLT I 960, III, 304; KB 990, 1912, 

3549, 4076, 4302, 4616, 6389). 

yavşur-: Yapıştırmak, intibak ettirmek, (TTS VI: 4408: Hurş. XIV. 37, 66). 

yavu kıl-: Kaybetmek (TTS VI: 4411-4416: Yunus XIII-XIV. 110, Velet. XIII-XIV. 

22, Tebareke XIV. Işk. XIV. 199, Hamza XIV-XV. 13-33, Mevlüt XV. 23, Ravza. 

XV. 93, Enfes XV. 518, Ferec XV. 391, Terceman XV. 228, Zati XVI. 518, Şamil. 

XVI. 519, Bürh. XVIII-XIX. 274, Kam. Os. XIX.). 

yavuk ol-: Nişanlanmak, namzet olmak (TTS VI: 4416: Sic. B. XV. 3-198). 

yavuklu et-: Nişanlamak (TTS VI: 4416: Güvahi. XVI. 93). 

yavun-: Kaybolmak (TTS VI: 4417: Süh. XIV. 83). 

yavut-: Kaybetmek (TTS VI: 4417: Süh. XIV. 93). 

yazgur-: 1. Suçlamak, kabahatli görmek (Seng. 330v7; LÇ 292b; DTO 524; HBD 61:5; 

TEH:T701a4). 2. Müsadere etmek (ME 112-2). 

yazuk kıl-: Günah işlemek (TTS VI: 4464: Tez.Ba. XV. 139). 

yazukla-: Günah işlemek (AY 563-23; DLT III: 342, 343; KTS 317:CC, Kİ). 

yelte- ~ yilte-: Teşvik etmek, tahrik etmek, harekete geçirmek (ELSKT 89b/9, 224a/8, 

176a/20, 259a/15; TTS VI: 4516: Yunus XIII-XIV. 294, Anter. XIV. 767, Kel. 

XIV. 21, 53, 767, Ga. XIV. 465; DS XI: 4236, 4240).  

yemir- ~ yėmir- ~ yemür- ~ yömür- ~ yümür-: Tahrip etmek, paramparça etmek, 

harap etmek, dağıtmak (DTS 272; EDPT 937; EDPT 937; Ünlü, 2012: 678; Erol, 

2018: 616; DS VI: 4244, 4333).  

yeyni dut- ~ yiyni dut-: Değer ve ehemmmiyet vermemek, hor görmek (EATSKT 

531a/6; TTS VI: 4562: Kel. XIV. 42, Leys. Mu. XIV.-XV. 283). 

yeyni eyle-: Hafifletmek, hafif tutmak (TTS VI: 4562: Muham. XV. 226, Hazain. XV. 

41-1, Cennet. XV. 218). 

yeyni gör-: Hor görmek, değer vermemek, aşağı görmek (TTS VI: 4562: Kel. XIV. 84). 
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yeyni ol-: Haifiletilmek (EATSKT 132a/3). 

yeyni-: Hafifleşmek (TTS VI: 4563: Enb. XIV. 532; DS XI:4227, 4261). 

yeynil-: Hafiflemek, hafifleşmek (EATSKT 473a/1; TTS VI: 4563: Anter. XIV. 432, 

Yadigar. AIV. 31, Lamii. XVI. 56; DS XI:4227-4261: yeğnil- ~ yeynil- ~ yinil). 

yeynilt- ~ yeynit-: Hafifletmek (KMT 29b/3; KTS 320:TA; TTS VI: 4563: Leys. Mu. 

XIV-XV. 173-2, Tazarru. XV. 164; DS XI:4227, 4261). 

yeynit-: Hafifletmek (ELSKT 9b/19).  

yıġ-: Menetmek, engellemek (ELSKT 29a/21, 144a/22, 99a/15, 63b/2, 83b/3, 113a/23, 

41b/14, 65a/22, 100a/5, 106a/10, 68a/8, 123a/23, 267b/3, 119b/14, 150b/21, 

183b/11, 171b/10, 200b/19, 115b/19, 260a/19, 260b/7). 

yıldamla-: Hızlı olmak, yarışmak, acele (ÇKT 30a10, 37b22). 

yırtış-: Kibirlenmek, böbürlenmek (TTS VI: 4586: Bürh. XVIII-XIX. 485). 

yig kör-: Düşmanlık yapmak (KMT 38a/8). 

yilpi-: Yellemek, yelpazelemek (Alt.Gr.; AY 625-20). 

yilvik-: büyülenmek (UD 696; KİP 184). 

yinçür-: Secde etmek, eğilmek (EDPT 945a-b).  

yokurkan-: Kuvvetten düşmek, zayıflamak (EUTS 196; Suv. 621, 17).  

yomsula-: Alay etmek (DS XI: 4293: Kayseri). 

yoŋa-: İftira etmek, gammazlamak; şikâyet etmek (KTY D 6-7; OY 38; DLT I: 981; 

KB 552, 4108, 5860, 5869, 5871, 5873). 

yoşu-: Zayıf düşmek, yıpranmak, yorulmak, zayıflamak (TTS VI: 4676: Süh. XIV. 230, 

Sır. XVI. 83, Cam. Fa. XVII. 71; DS XI: 4300).  

yufkal- ~ yufkalt-: Zayıflamak, incelmek; hafifletmek, cıvıklaştırmak tutmak (TTS VI: 

4703: Müneb. XIV-XV. 37-1, Edviye. XIV. 3, Mü. Şi. XIV-XV. 54; DS XI:4311, 

4313). 

yuk-: Sirayet etmek (bulaşmak, sıvanmak) (DLT III: 63). 

yulı-: Tıraş olmak (KMT 38b/12). 

yulın-: Fidye vermek (ME 135-6). 

yulk-: Bir menfaat elde etmek (DLT I: 987).  

yultga kıl-: Alayetmek, maskaraya almak (DLT III:432). 

yuluş-: Fidye vermek (ME 125-4, 205-5). 

yum tut-: Hayırlı saymak (TTS VI: 4718: Bab. XVI. 1-452, 2-357). 

yumşan- I: Hilm sahibi olmak, yumuşamak (TTS VI: 4718: Kel. XIV. 49, 58, Yadigar. 

XIV., Işk. XIV. 295, Leys. Ar. XV. 592, Muham. XV. 115, Battal. XVIII. 63). 

yumşan- II: İstihdam edilmek (TTS VI: 4718: Ga. XIV. 180). 

yunçı-: Fakirlikten dolayı kötüleşmek, zayıflamak (DLT I: 989).  

yupula-: Hile yapmak (NF 67-5). 

yügrüş-: Koşuşmak, aceleyle gitmek (DTS 284; EDPT 914,915; MK III 236; OTWF 

574; DLT III:102; Seng. 344v11; ŞN 1:785; TTS VI: 4747: Yuz. Şeyd. XIII. 14, 

Yunus. XIII.-XIV. 6, İhlas. XIV. 85, Fütuh. XIV. 138, Ferec. XV. 373, Rahat. XVI. 

127 vd.). 

yüklü ol-. Gebe kalmak (EATSKT 179b/6, 327a/5). 

yükün-: Secde etmek, hürmet göstermek; saygıda bulunmak, eğilmek (T 28, T 43, T 

46; BÖ. 11; AY 131-15; Maitri.2-55; Alt.Gr.: yükündür-; RKT 794: 
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30/22a3=15:30, 30/53b3=16:49, 30/23a2=15:33; DLT II 167; KE 185v2, 186r3, 

57r13, 85v1; TTS VI: 4758-4759: Süh.XIV. 141, Işk.XIV. 92-1, Kadı XIV. 95, 

Muham. XV. 101, Ruşeni. XV. 216, Deşt. XVI. 218 vd.; DS XI.). 

yülit- ~ yülüt- [~ ülit- ~ ülüt-]: Tıraş ettirmek (DLT II 316; RKT 794: 37/46b3=48:27; 

KE 230 v4, 58r2; NF 46-15, 81-14, 382-1; EATSKT 29b/5, 555a/4; TTS VI: 4763-

4764: Mü.Şi.XIV-XV., Leys.Mu. XIV-XV. 307-2, Nizami XV. 36, Ferec XV. 227, 

Kesir XV. 251, Ah. XVI. 167; DS XI:4330).  

yülü-: Tıraş etmek (KTS 332:CC, KFT, TZ; ME 83-2, 100-3, 215-5; TTS VI: 4761: 

Sİc.B. XV. 8,251, Dede. XIV. 135, Enb. XIV. 173, Müneb. XIV-XV. 213, 

Melhame. XIV-XV. 151, Ferec. xv. 465, 467, Terceman XV. 246-2, Kesir XV. 68, 

Şamil. XVI. 277, Bab. XVI. 1-33, 2-442, Bürh. XVIII-XIX. 344,  

yülün-: Tıraş edilmek (TTS VI: 4763: Naz.Cev. XVIII-XIX. 36; DS XI:4330). 

yülüş-: Birbirini tıraş etmek (ME 83-2). 

yüngült-: Hafifletmek (RKT 794: 35/53a1=40:49). 

yürek sıkıl-: Kalp daralması (Heilk. I T I D 120-1, 3, 5).  

yüz eyle-: Havale etmek (TTS VI: 4783: Kam. XVIII-XIX. 3,187). 

yüz ur-: Müracaat etmek, baş vurmak; secdeye kapanmak; teveccüh etmek, yüz tutmak 

(TTS VI: 4792: Ferh. XIV. 50, Ferec. XV. 171, Hüs. Dil. XVI. 178, Süh. XIV. 55, 

Kadı. XIV. 550, Ferec. XV. 70, Mih. XV. 287, Yuz. Hamdi XV 61-2, Nesimi XIV. 

98, Fuzuli XVI. 102 vd.; DS XI.). 

 

 

3.6. Arapça ve Farsça Etkisiyle Unutulan Türkçe İsimler 

 

abacı: Umacı, kâbus (Erol, 2018:129: DLT:136). 

abınçu: 1. Teselli, sevinç (avunma) (Alt.Gr.). 2. Cariye IrkB. 38). 

açıg: 1. Ambar depo (SUK, 237: Mi14-6, Mi14, 6-7). 2. İhsan, bağış (KB 2495, 2977; 

DLT I: 63; NF 19-1, 56-7, 69-15, 171-16, 434-17). 

açuklug ~ açukluk: 1. Zafer galibiyet, fetih (RKT 203: 26/96a2=4:141, 

38/47A3=61:13, 27/57A3=5:52). 2. Görülen, açık, aşikâr; helal (mecaz) (RKT 

203: 38/31a3=59:22, 38/75a3=64:18; Erol 2018:644). 

agduklık: Terslik, aksilik, eksiklik, kusur (TTS I:32: Işk. XIV. 301-2, Kab. XV. 288, 

Tez. Ba. XV. 78). 

agı: Hazine, hazine bekçisi (İKP 7-7). 

agıçı: Hazinedar. (TMEN 72; HZB 66; USBK 245; İKP 30; MK I:157; DLT I: 89, 136; 

KB 2766, 2791, 4048, 4145.). 

agılık: Hazine, devlet hazinesi (İKP 7-4; Maitri.36-24;SUK Sa03-16; EDPT 86;TT 111-

73:4).  

aġırlıġ ~ aġırlıķ: 1. Hürmet, ikrâm, itibar saygı; kutsal/mübarek (KB 264, 297, 472, 

793, 845, 853, 1245, 1714, 1718, 1756, 3734, 3762, 3903, 4070, 4104, 4133, 4150, 

4855, 4856, 5898, 6043; RKT 207: 28/82b1=8:34 DKK 294-8; Erol, 2018; İKP 

29-3). 2. Gebe, hamile (Alt.Gr.).  

agırsay: Hürmet, onur saygı (CC-I/s.416). 

agız yel/yāl: Ağızda görülen iltihap (EUTS 7; Heilk. I T I D 120-177). 
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agrı ~ agrıg: Hastalık (genel ad; Heilk. I T I D 120- 46, 47, 93, 95, 111, 134, 135, 137, 

139; Heilk. II T II D 222-84; 85, 86, 88, 91, 97, 98, 100, 101, 108; Heilk. II T II Y 

19 (II).-25; Heilk. II T II Y 14 ve Y 18-60; DLT, I, 98; KB 421, 435, 1883; RKT 

208:SKT 26/86b3=4:128 (könül agrıg); EDPT 90; Erc.-Ak., 2014: 48; OTWF 

172,179; UW I: 72; Erol, 2018:138; DKK 2-19). 

agu: Zehir (İKP 38-4; Maitri. 81-43; OY 171; EDPT 78; ESTY I 67; DTS 24; ATG 

259; EUTS 8; EDPT 78; ESTSY I: 67; DLT I:89, III:339, IV 13; KB 1126, 2142, 

3388, 4349, 4522, 4801, 5228, 6129, 6166, 6384; NF 32-11, 179-13, 196-16; KD 

24a127; Marz. 27b/4, 18a/13; BH 75a1, 76a8, 78b19, 78b23, 41b4, 77b8). 

aḫılık ~ ahilik ~ akılık: Cömertlik; seleklik (DLT III:172; KB 934, 1402, 1951, 2049, 

2325, 2765, 2800, 3040, 3932, 6106; TTS I:63: Terceman XVI. 408-2; GTS). 

akça: Para (GT 174/13, 148/5, 199/5, 199/8, 274/9, 295/7; Marz. S70/17, S74/7; 

ELSKT 104b/19, 134a/1, 207b/1, 207b/1, 211b/5; TTS I:69: Man.Tayr.XIV. 212, 

Çeng. Dâi. XV.192, Tar.Is. XVI. 7). 

al: 1. Hile (al, çıkar yol, dolap; CBH 169; İKP 75-1; RKT 210: 25/2a2=3:120, 

28/73b2=8:18, 31/55b1=20:69; DLT I:63, 81, II:289, III:412; KB 2226, 2356, 

5735, 4445, 2546, 3810, 3895, 1863, 5215; GT 36/3, 330/12, 326/5; ME 113-1, 

124-1, 148-7, 148-6; KE 182r1 vd.; DK 300-1; Erol, 2018:142; DK 300-1; TTS 

I:79-80). 2. Araç, vasıta (BT XX). 3. Çare, yol, metod (Üİ 100a 15). 

alaçu: Çadır kulübe; göçebe çadırı (DLT I:136; Erol, 2018:112; TTS I:83; lşk. XIV. 35-

1, Hay. XV. 31, Leys. Ar. XV. 476, Enfes XV 556). 

aladı ~ aladu ~ alıdu: Acele; çabuk davranma zorunluluğu, ivedi, ivecenlik (TTS I:85: 

Fütuh. XIV. 317, Kab. XV 87; DS I:181-182). 

alavan: Timsah (DLT I:140). 

alazlama: 1. Yılancık hastalığı. 2. Yüzde ve vücutta çıkan çıbanlar kızartılar; 3. Kağıt, 

çalı veya otla yakılan ateş (TTS I:90: Kam. Os. XIX. 3, 281; DS I:206-207).  

algış ~ alkış: Hayır dua, dua (M I:27; TT III:161; U I:6; EDM 4b/14; EDPT 137; DTS 

39; U I 6:16; M I 27:11; DLT I:97, IV:21; KB 1802; MK III 8; KB:246, 760, 1309; 

KTS:7; DTS 38b-39a; EDPT 137b-138a; Ünlü, (Hrz.). 2012a: 41a; KTS: 7-b; 

Seng. 50r21; ATG 260, OTWF 262, TKBS 66, TDES 9; EDPT 138a; EDPT 137-

138; TDES 9; EUTS 12; EUTG 550; TTS:I 106-107; TTS II:29; TTS III:17; TTS 

IV:18; DS I:222 vd.; DS I: 223:alkış, DS I: 215:alḫış, DS I: 312:arḫış). 

alık: Arzu (Arat, 1979:13). 

alımga ~ ılımga: Kâtip, sır kâtibi (KB 4065; DLT I, 143; SHUM: 39, 44; MK I163). 

alın: Cephe (ön) (KB 4976, 5222). 

alınç: Kazanç, kâr çıkarım; alan, elde eden (AY 195-20). 

alplıḳ: 1.Kahramanlık, yiğitlik 2. Serkeşlik (KB 105, 2292; TTS I: 112). 

altag altak: Aldatma, hile, yol, metod; yardım, destek (Üİ 100b 1; US). 

amaçlık: Nişan yeri (DLT I:150).  

amga ~ ımga: Veznedar; mal müdürü (ETY: 80-81; MK I 151). 

amrak: Âşık, sevgili; habip (İKP 183; AYAP 182; Arat, 1979:375; NFD 370; KMT 

36a/5; EATSKT 672). 

amulluk: Sakinlik, sükûnet (KB 325, 584, 633, 1988, 1999, 5218, 5867; RKT 215: 

37/57a2=49:6). 
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ançası: Müfettiş, denetmen (SUK, Em01-3).  

anukluk: Hazırlık, hazırlanma (DLT I:150). 

anumı: Cüzzam hastalığı (DLT I:137; Erc.-Ak., 2014: 552:81/70). 

aran: 1. Sal, tabut; 2. Tütün kurutmaya yarayan üstü kapalı yer sergi; 3. Çiftlik avlusu, 

ahır (DTS 55a; EDPT 232b; TKBS 75a: < Moğ.; Eren 1999a: 15; Ünlü, (Hrz.). 

2012a: 48b; DS I: 298; DS VI: 4424a). 

aratma: Heybe (EDM 8b/9). 

ardun ~ artun: Kimyon (AY 476-12; Alt.Gr.). 

arı algışlı: Kutsal, aziz kimse (CC-I/s.423). 

arıca ~ aruca: Temiz, pak (DS I:313, 314).  

arıdıcı: Günahtan temizleyen (ELSKT 175b/2, 231a/9). 

arıg II ~ arığ ~ arıḫ ~ aruḫ ~ arık ~ aruk: Zayıf, cılız, çelimsiz (EDPT 214a; DTS 

62b; KİP 37; DLT I 259; TT VIII 14; GT 20/6, 111/11, 331/1; Sang 37v 17; Kİ 

11;CCI; ŞT 103b4; CC-II/s.423,636; UW I 182; NF 38-2, 83-2, 103-2 vd.; Marz. 

‘aru’ 24a/13, 46b11, 56b/13; BH 168b19, 146a20, 69b21; YZ 726; EATSKT 362-

363; EATSKT 253a/3, 359b/1; DK 48-10, 57, 2, 218-11, 237-13, 247-9, 88-1, 88-

8; TTS VIII 14; DS I:314-317; DS I: 316a-317: arık; DS I: 314: arıg; DS I: 315: 

arıḫ; DS I: 337: aruh; DS I: 337: aruk; DS IV: 2486: ırık).  

arıg tanrı: Subhanallah, mukaddes Tanrı (RKT 222: 36/71a1=43:82, 37/83a3=51:2). 

arıglıg ~ arıglık ~ arılık ~ arıklık ~ arulık: Temizlik, münezzeh olma, arılık (DLT 

I:149; AY 291-21; Erol, 2018:157; RKT 222, 226: 30/57a2=16:57, 

31/14a2=19:35; KB 1960, 1985, 2105, 2843, 2856, 5352; ME 2-6, 176-3, 106-2; 

BH 59b14, 114a21, 114b1; LÇ 15b; DTO 16; DN 324; NF 83-13, 122-5, 303-13; 

EATSKT 458b/1; ELSKT 165a/17; TTS I: 203-205: Kel. XIV. 14, Cennet XV. 

171, Hazain XV. 32, Deş. XVI. 382, Bab. XVI. 1-157, Şamil. XVI. 256, Nimeti 

XVI. 628, Kdeb. XVIII. 102, Kam. XVIII-XIX. 2-403, Kam. Os. XIX. 4-575; DS 

I:319-320). 

arıgsızlıg ~ arıgsızlık: Pislik, kirlilik, necislik, murdarlık (AY 613-17; NF 68-4). 

arıklık II ~ arukluk: Zayıflık, yorgunluk (DLT I:150, II: 316; EATSKT 378b/1, 

587a/6; Erol, 2018:44; DS I:318). 

arınçu ~ érinçü ~ irünçü: Günah (DLT I 134). 

arınmış yer: Arzı mukaddes (TTS I: 207: Enb. XIV. 489). 

arka suwı: Meni (RKT 225). 

arkış: 1. Kervan 2. Haberci, posta (SUK, Lo06-4; EDPT , 216-217; BKY D 25; U III 

29, 2-3; RKT 225: 30/5a2=12:82, 30/10b3=12:94; DLT I:97; TT X 12; Ht I 16; 

MK I 129). 

armak: Zahmet, meşakkat (KMT 29a/12). 

artaklık: Kötülük, fenalık, fesatlık (RKT 226: 28/11a3=7:127). 

artatur: Fesat, fitne (RKT 226: 27/42a3=5:3). 

arwaş ~ arwış: Büyü, afsun (DLT I:283, I, 249; Alt.Gr.). 

asag ~ asıg ~ assı/ası ~ assu: Fayda, yarar; kâr; faiz; hizmet (Maitri. 16-2: asag; İKP 

21-5: asag; AY 3-8; UD 153; RKT 230: 35/69a2=40:80; DLT I: 13, 64, 494; OY 

172: āsıġ KB 106, 171, 232, 363, 858, 916, 934, 1169, 1364, 1569, 1826, 2575, 

2756, 2865, 2893, 2996, 3001, 3020, 3170, 3108, 3211, 3353, 3355, 3610, 3793, 
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3877, 4188, 4208, 4226, 4228, 4231, 4274, 4402, 4433, 4611, 4751, 4861, 5108, 

5329, 5767; VEWT:29; TMEN II:480; EDPT 244b; ATG 262; EUTG 553; DTS 

65a; ESTSY I:196; UW I: 83-85; Seng. 40v14; LÇ 13b; DTO 21; DN 773; Ünlü, 

(Hrz.). 2012a: 55a-b; KTS: 13b: asıg, asıḫ, assı, asu, azıḫ, azık, ısıg, ışıg; ME 21-

15, 52-5, 52-6, 55-7, 81-1, 136-5, 174-7: assu; BH 77a9: assı; EATSKT 264B/1, 

386a/1, 552b/4, 367b/1, 584a/5 vd.: assı; ELSKT 39a/6, 69b/6, 92a/13, 225a/14, 

242a/6, 256b/1, 265a/22, 265a/23 vd.; Marz. 12a/5, 37a/10; TTS I: 247-250: Veled. 

XIII-XIV. 16, Yadigar XIV. 17, Kel. XIV. 11, Nesimi XIV. 31, Si.Da. XIV. 73, 

Man. Tayr. XIV. 242, Işk. XIV. 5, Kadı. XIV. 2, Eşrefoğlu XV. 28, Ferec XV. 231, 

Cam. XV. 42, Kesir XV. 1-3, Enveri XV. 60, Bab. XVI. 1-314, Şamil. XVI. 462, 

Nimeti. XVI. 332, Şeh. Ş.XVI. 384, Zati. XVI. 261, Nuh. Tuh.XVII. 10-2, Kedeb. 

XVIII. 329-1, Kam.Os. XIX. 4, 588; 2. Faiz TTS I: 250: Tez. La. XV. 460-2; DS 

I: 342b: asıg; DS I: 342b: ası; DS I: 342b: asığ; DS I: 347a: assı; DS I: 342b: asık). 

asgançu ~ azğançu: Riyarkarlık (EDPT 284; UM II: Maitri. 354; Arat, 1979:49; 

EATSKT 376,662).  

aşak: Miğfer (EDM 11a/9). 

aşlık: 1. Mutfak, aşhane (aş evi, yemeklik). 2. Hubûbat, zahire (Maitri. 101-6; DLT 

I:114, 373; II. 204; TT VI: 85; KutbHŞ:14; VEWT:29; DTS:63; EDPT 161b; UW 

243a; ŞT 105b2; MKb:T701b7). 

ata karındaşi: Amca (KMT 33b/6). 

atasagun: Hekim, doktor (MK I122,307; DLT I:86,403; Arat, 1932:8; EDPT 71; EDPT 

71, DTS1. 66). 

atlu kişi: Süvari (CC-I/s.427).  

avgas: Divit (KMT 24b/9).. 

avuçgalık: İhtiyarlık, yaşlılık (KB 84-85/11). 

avurd: Söz, lâf, sohbet (DS I:396; Eren 1999a: 26; GTS: Yanağın ağız boşluğu hizasına 

gelen bölümü). 

ayag ~ ayak: Hürmet, saygı (AY 34k-14; Maitri. 3-57; UD 201). 

ayagçı ~ ayakçı: Kâseci, çanakçı (DLT III:296; EDPT 271; TMEN 172; MK II302; 

Az.TS: 71:Az.; Kırg.Söz. 62: Krg.). 

ayak II: Kâse, kadeh (çanak).IrkB. 42; DLT I:80, 84, 178, 265, 286. 295, 324, 375, 497; 

DLT II:17S, 346, 446; III. 15; SUK, WP03-5; EDPT , 270; DLT I 84; WP03, 5; 

GT 91/7, 159/2; EDM 10a/16). 

ayama: Lakap, ad takma (EUST 26: ayag ‘saygı, şeref, itibar, hürmet’; LST 1963: 44 

ayag ‘hürmet, saygı’; İML 13; ADİL, 1964:72; Mehmetguluzâde, 1967: 195; DS 

I: 406). 

ayanç: Endişe, korku, heybet (CBH; Alt.Gr.). 

ayguçı: Müşavir akıl veren, komutan (danışman); buyurucu, amir ustabaşı (SUK, 

EM01-3; EDPT, 271,254; Maitri. 62-28; ESTY I: 99; MNB 174; ZPT: 12; MNB 

174; SHUM: 44). 

ayık: Vaat (söz) (DLT I:84, II:45 KB 2286). 

aylakçı: Hizmetçi, işçi (TTS I:329: Bürh. XVIII-XIX. 347; DS I:424). 

ayṭıŋ: Ay ışığı, mehtap (BT I. B 241). 

babullık: Fuhuş yeri (DS II 1933: 454). 
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baçağ ~ bacak: Oruç (CSM: 42). 

bagçı: Bahçe tarımı yapan, bahçıvan (ESTY II: 13; SUK 36; Arat 1987a: 577,: 579- 

580; Az.TS: 83:Az.; Kırg.Söz. 80:Kırg.; YUTS 27:YUyg).  

bagırsaklık: Merhametlilik (KB 1481, 5796, 1357, 1878, 1945, 2568, 335, 4134, 4473, 

5038, 5129, 5471, 5614, 5795, 5838, 5889). 

bahsı: 1. Divane, kaçık, hekim, otaçı 2. Yazıcı, tahsildar. 3. Asık, ozan, meddah 

4.Meraklı, hevesli. (bilgin, öğretmen) (AHB VII 67; BT VIII 31; Ölmez 1998: 268; 

Kzk.TS: 75: Kzk.; Kırg.Söz. 81: Krg; YUTS 28: YUyg.; TMEN 271: Özb.).  

bakacak: Her yanı görebilecek yer gözleme yeri; pencere; ayna (DS II:489, 491). 

balk ~ balık: Kale, şehir (DLT I:379). 

bart: Zarar (KİP C20). 

basıncaḳ II: Merdiven (ELSKT 193a/6; DS II:530). 

baskıç: Merdiven (DS II:536-537, 542). 

baş bitig: Orijinal belge (SUK, Sa21-24; Sa21,24).  

baş yülütçi: Berber (EDM 18a/4). 

batıglık: Hela (Alt.Gr.). 

baylık: Zenginlik (DTS 85b; KB 313, 1744, 1747, 3553, 4499, 5296, 5385, 5545, 5898, 

6141; BH 87b15, 124a2, 128; EATSKT 308b/7; DS II:582). 

beçkem: Alâmet, belge; ipekten veya yaban sığırı kuyruğundan yapılan alâmet olup 

savaş günlerinde yiğitler takınırlar (DLT I:483; Erol, 2108: 189). 

bediz: Heykel, resim, suret, tasvir süs, bezek (AY 50-20; EDPT 310; DTS 90; KT K 

13; IrkB 60; KB 20, 96, 1116, 1419, 1524, 2452, 2798, 2914, 3724, 5110). 

bedizçi ~ bädizçi: Ressam, heykeltıraş, süsleme sanatçısı (EDPT 310; KTY 60; BKY 

38, 39, 52, 53; AY 444; BUYZ 44; SUK 40; KB 4458). 

beklik: Kuvvet, sağlamlık, metanet (DS II:604, 636; DS IX:3422). 

belek ~ bileg ~ bilek: Hediye (armağan) (Alt.Gr.; DLT I: 582; Erol, 2018:189; DS 

II:609). 

belgü: İşaret, alamet, nişan, emare, ayet (belirti) (Maitri. 13-57; AY 170-5; KB 180, 

1522, 1648, 1650, 1693, 1864, 1899, 6356, DLT I:427, 428, IV:82; EDPT 340; 

RKT 255; AYS V. Kitap 547; Arat 1979:73; RKT 255; NFD 38; RKT 256: 

30/37b2=16:16, 28/5a3=7:106, 32/45a2=29:44, 37/86a3=7:174; ME 74-8; 

EATSKT 369-370; Erol, 2018:189; DS II:596). 

belgülüg belgü: Açık delil, kanıt (RKT 256: 28/5a1=7:105, 27/41b1=4:32, 

29/50b1=9:70). 

belgülüg kün: Kıyamet (RKT 604). bk. sagış kün 

benek: Tane, habbe (DLT I:386). 

bengi ~ beŋü: Bengi, ebedi, ölümsüz (CSM: 18; Alt.Gr.). krş. mengü 

bengi: Afyon, esrar (EDM 6a/6). 

bérgil: Borç, verecek (DLT I:427).15 

berim ~ birim: Verim, borç, verecek (DLT I:409;DLT II:185, 214; DLT III:288; Erol, 

2018:195; AY 6-18). 

berk bıçıġ: Yemin (RKT 264; EDPT 294). 

 
15 bergü: İhsan, bağış (< bahş Frs.) (Erol, 2018:195). birgi: İhsan, bağış, bahşiş (Ercilasun ve 

Akkoyunlu, 2018: 589; Ünlü, 2013: 151; Canpolat, 218: 198). 
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bet: Yüz, çehre, surat (Erol, 2018:718). 

bezek: Ziynet (süs) (RKT 266; EDPT 392; DTS 97; ESTSY II:106; DLT I:385, II:99, 

IV:86; AY 544:12; KB 128; DS II:650). 

bıçıg: Yemin, ahit (RKT 267; DLT I:371). 

bıçın ~ biçin: Maymun (UÜH/B 10, 11, 17, 25; UÜH/D 6, 11, 50, 65, 107, 110, 123; 

AY 608/11; M 52/1, 49/6, 51/53, 52/2, 35/3, 50/30, 73/42; Alt.Gr.; DLT I:346, 

409). 

bıçkı: Testere (GT 320/5; KMT 25a/5; EDM 10a/12). 

bıçkıç ~ bıçkuç: Makas (EDM 9b/13; KMT 24b/13). 

bıragındı: Döküntü, miras (DS II:668). 

bilece: Beraber birlikte, dahi, de, ile (DS II:690-691). 

bilekçek: Kelepçe (DS II:691; Eren 1999a: 53). 

bilig: Bilim, ilim, hikmet, ilim; akıl, anlayış, kavrayış, bilgi (Erol, 2018:201; RKT 268: 

30/40b3=16:27, 32/9b3=28:14, 25/48b3=40:42; Üİ 118b 11; BÖ. 38; DLT I:61, 

89, 92, 119, 140, 232, 252, 261, 385, 386, 467. 511, II: 22,148; KB 156, 160, 168, 

174, 208, 211, 222, 224, 251, 252, 255, 271, 281, 300, 301, 305, 313, 335, 350, 

387, 470, 472, 623, 762, 778, 790, 979, 992, 1016, 1019, 1047, 1154, 1186, 1196, 

1228, 1253, 1366, 1385, 1727, 1783, 1784, 1813, 1814, 1815, 1823, 1825, 2029, 

2095, 2164, 2175, 2238, 2441, 2447, 2466, 2483, 2488, 2896, 2908, 2950, 3013, 

3070, 3075, 3112, 3200, 3221, 3382, 3467, 3670, 3802, 3853, 3962, 4022, 4075, 

4076, 4221, 4240, 4333, 4366, 4389, 4389; DS II:615, 693: bili/bilü). 

biligsizlik ~ biliksizlik: Bilgisizlik, cehalet (AY 101-16; US). 

bilmezlik: Cahiliyet (RKT 271: 25/18a1=3:154, 33/2b1=33:33). 

bitgeçi ~ bitgäçi ~ bitkäçi:16 1.Yazıcı, kâtip, hattat, müstensih. 2. Muskacı (ETY 95,96; 

TMC: 14; AY 352; TMEN 263; UAS 331; U II: 70-71; KİP 46; TT VI 36; EDPT 

304; OTWF 113; İKP 177).  

biti: Amel defteri, mektup, yazı (BH 9b14, 29a8, 38b26, 48a14, 75a15, 75b3, 99b23, 

127a21, 166b20, 168a8, 175b17; EATSKT 634b/7, 635a/6; DS I: 646a: beti, DS I: 

710a-b: biti). krş. bitig vd. 

bitici ~ bitigçi ~ bitikçi: Kâtip (yazıcı) (EDPT 304a; TMEN 264; KB 282, 285; 

KMT24b/6, 54b/7; DS: 710b, DS: 711a). 

bitig ~ bitik: Kitap, mektup, kâğıt; Kur’an-ı Kerim; muska, afsun (yazma, yazı, yazış; 

yazılı şey (KT G 13; SUK, Sa02-6; EDPT 299-303; DTS 111a; M I, 25; TT IV 14, 

68; DLT I:71, 156, 186, 197, 202, 212, 226, 232; RKT 280: 28/28a2=3:187, 

26/83a2=4:123, 26/85b2=4:127, 30/12b1=14:1, 31/20b3=19:54; DLT I:384, 

III:164: ‘muska’; KTS: 33a-b; NF 32-32-7, 48-8, 77-14, 82-7, 146-7, 408-5; 

EATSKT 307b/4, 579b/5, 612b/1, 634b/6; TTS I: 615-619; RKT 288: 

33/58a3=34:44; KB 258, 351, 755, 1342, 1354, 1496, 1497, 1557, 218, 2223, 2224, 

2225, 2628, 2671, 2695, 2696, 2698, 2700, 2701, 2725, 2776, 2780, 3178, 3180, 

3186, 3197, 3275, 3471, 3472, 3709, 3710, 3714, 3731, 3822, 3844, 3887, 3889, 

3941, 4365, 4944, 4946, 5929, 6506; Ünlü, (Hrz.). 2012a: 103a; KE 63v1, 83r8, 

99v8, 102v12, 237r10, 244v1 vd.; EDM 10b/4, 21a/4-10; Erol, 2018:203; ME 71-

 
16 < Süryanice petka ? 
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8, 74-2, 90-1, 161-5, 162-1, 181-4, 199-4, 205-4, 207-3 vd. KMT 24b/7, 54b/7; Ali 

51; Kİ 28; Sang 150v 7; YZ 1271; Kam.T. 140; DS I: 710a-b: bitik). 

bitigü: Türk diviti ve başka divitler; kalem (DLT III:174; KB 1342). 

bitikçi: Kâtip muharrir münşi mektupçu (Kam.T.140). 

bitimiş sörçek: Efsane, yazılı hikaye (RKT 280: 30/38b3=16:24). 

bodun: Kavim, millet, halk (SUK, Mi20-19; EDPT 306; KT G 4; TT II 6, 10; Erol, 

2018:209; RKT 284: 34/13a3=36:55, 25/2b1=3:121, 30/8a2=12:8; ME 3-5, 19-1, 

23-8, 63-5, 98-4, 123-4, 132-3, 139-5, 149-6, 152-6, 171-8, 185-1, 191-4; KE 29r8, 

59r7, 34r20, 35v15, 109v117). 

bogazlagı ~ bogazlagu ~ bogazlavu: Hançere (DS II:728). 

bogazlagu düdügi: Hançere (DS II:728). krş. bogazlagı 

bogmak I: Nefes darlığı, astım (Heilk. I 120, 184).  

bogmak II: Gerdanlık, kolye (DS I:105-108; Aksan 2002: 55).  

borlukçı: Bahçıvan (EDPT 354; İKP 65, 66; SUK 165). 

bosgutçı: Talebe (ögretmen/öğrenci) (EDPT 380; DTS 114; Geng-Klimkeit, 1985: 119; 

Arat 1979: 104; MK III 77; KTS 216; BSU(BT XIII):192; AHB VIII 19; AHB VII 

180). 

bosuş ~ busuş ~ buşuş: Kaygı, keder gam; mahzun, kederli (?) (Man.; CBH 302; U3h-

C. 133; US; İKP 16-1; Maitri. 44-6). 

boşgut: 1. Talimat, ders, nasihat, öğüt (AY 249-13; KB 2913); 2. Çırak (MK I 97; KTS 

216). 

boşug II: İhsan, hediye; veda; bağışlama, af, azat, kurtuluş (KB 2495; Maitri. 19-17; 

Alt.Gr.). 

boynaġu: İsyankâr itaatsiz, zorba, cebredici; inat veya inatçı; kibir (EDPT 386-387; 

RKT 292; Ünlü, Kar. 2012: 144; Ünlü Hrz. 2012:107; Ünlü ,Çağ.,.2013:165; BH 

106; RKT 292). 

boyun berigli: Müslüman (RKT 293). 

bozak: Kirli beyaz (SUK 253; SUK, WP03-3). 

bödigçi: Raks eden, dansçı (BT VII 42; BT VII 38; Maue 1996: 5; İML 20; Kırg.Söz. 

124: Krg. biyçi; Kzk.TS: 89: Kzk.: biysi.). 

bögü ~ bökü ~ bügü ~ bükü: Hekim; bilgin, akıllı, hâkim (KİP 39; EDPT 524; Erol, 

2018:218; DLT I:428; DLT III:228, 303). 

bökte ~ bügde ~ bükte: Hançer (Alt.Gr.; DLT I: 31, 418, III: 272). 

bönlük: Ahmaklık, aptallık (Kam.T. 150). 

börk: Şapka, külah (başlık) (KB 435, 3723). 

börkçi: Börkçü, baslık yapıp satan kimse (MK I 406; DLT I:26, II: 41, 52). 

böşük ~ büşük: Dost (arkadaş, adaş) (U3h-D. 55; İKP 64-6). 

budun: Halk, ulus kavim (DLT I:155, 238, 239, 241, 352, 438, 439; II, 216, 223, 250; 

III, 398, 420).  

bug I: Buğu, buhar (DS II:778).  

bugav: Zincir (EDM 9a/2). 

bukaç: Tencere (Maitri. 73-33). 

bukaçı: Boğa yetistiricisi (SUK 86).  

bukaguçı ~ bukagulukçı: Zindancı, iskenceci. (U I 9; U II 85; TT III 8; EDPT 963). 
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bukak: Gerdan (EDPT 313: bokuk/bokok; DTS 125; ESTSY II:202:bohak). 

bulak: Kaynak, pınar çeşme (DS II:784-785). 

bulgak sınag: Fitne fesat (RKT 299). 

bulgak: Fitne, fesat, sıkıntı, keder (EDPT 336; ME 47-2; Erol, 2018:657; DLT I:467; 

KB 471, 1313, 1669, 4121, 4271; RKT 299: 28/76b3=8:25, 29/37a1=9:49; Arat, 

1979:115; RKT 299; RKT 299; Taş 2010:398). 

bulgaklık: Fitne fesat (RKT 299: 29/37a1=9:49). 

bulganuk: Fitne çıkaran, fâsık (sorun çıkaran) (RKT 299: 37/57a1=49:6). 

bulun: Esir tutsak (DLT I:215, 307, 399;DLT II:150, 307; DLT III:63, 85, 97 KB 1438, 

2066, 2160, 2388, 2402, 2723, 2898, 3636, 3640, 3642, 3994, 4479, 4491, 4516, 

4593, 5411, 5475, 5487, 6162). 

buluñ: Köşe, bucak, zaviye (DLT II:371).  

bulunluk: Esaret, tutsaklık (ME 209-8). 

buŋ: Zaruret, felaket, sıkıntı, gam, kasavet, şiddetli, ihtiyaç (DS II:791; Aksan 2002: 

29). krş. muŋ 

burlagan ~burulgan: Girdap (DS II:797-798, 799, 802). 

burt: Kâbus, karabasan (DLT I: 341, II:10). 

busanç: Keder (IB. 52). 

busarık ~ pusarık ~ pusarık: Duman, sis, dumanlı, sisli, serap, bulanıklık (DS IX: 

3472, 3489-3490).  

buşaklık: Hiddet (KB 332). 

buşılık: Hiddet (KB 335, 2061). 

buşmaklıg ~ puşmaklıg: Nefes darlığı (Maue-Vagbhata, Mz 187; T II S 49; U 6883, U 

6851, r6; TT VIII: 57). 

buşuş: 17 Dert, hüzün, tasa, gam, keder (üzüntü, acı) (İKP 16-1; Maitri. 44-6). 

buta ~ puta: Hedef, amaç, nişangâh (DS IX: 3492; DS II: 806).  

büdig ~ büḍig: Raks, oyun (DLT III: 259). krş. bödigçi 

büşük: Akraba, eş dost, yakınlar (İKP 64-6). 

bütün işlig: Hâkim, hüküm ve hikmet sahibi (RKT 302). 

bütünlük: Yemin, and, söz (RKT 303: 30/2a3=12:66, 30/2a1=12:66). 

bütünlükin: Şüphesiz (elbette, and olsun ki) (RKT 304: 27/42a3=5:33, 28/3b2=7:102). 

cemege: Ücret (karşılık; EDM 23a/4). 

cıganlık: Cimrilik, hasislik, pintilik (TTS II: 766: Leys. Ar. XV. 8, 489, Cennet XV. 91, 

BaB. xvı. 2-165, 167). krş. çıgaylık 

çagır ~ çakır II: Şarap (DLT I:363, II: 336, III: 286, 385 ‘şarap, şıra’; KMT 17a/5; ME 

84-2, 93-7, 112-7; DS III: 1044). 

çalab: Allah (EATSKT 160b/2, 272b/7, 292b/6, 392a/2 vd.; TTS II: Yunus XIII-XIV. 

121, Yuz.Şeyd. XIII. 22, Dede. XIV. 107, Tebareke XIV. 31-1, Man. Tayr. XIV. 

69, Kadı XIV. 157-1, Melhame XIV-XV. 12-2, Ferec XV. 108-2, Cennet XV 486, 

 
17 Buşı sözcüğü, Çince pushih “zekât” sözcüğünden ödünçlenmiştir, bu dönemden sonra da 

yaygın değildir (EDPT 377).; “sadaka ve zekât” anlamındaki muyanlık da Sanskritçe punya 

sözcüğünden ödünçlenen ‘buyan ~ muyan’ sözcüğünden gelmektedir (EDPT 387). “Dert, hüzün, 

keder” anlamındaki buşuş sözcüğünün alıntı olmasının ihtimali yüksektir. 
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Muham. XV. 288, Leys.Ar. XV. 8, Rahat XVI. 96, D.B. XVI. 229, 

Naz.Cev.XVIII.50, Saz.Seferlioğlu XVIII. 441; DS III: 1120).  

çalış: Harp, savaş (KMT 15a/5). 

çalkar: Müshil (Kam.T.195). 

çamgur: Havuç (KMT 9a/8). 

çantal: Cellat (U III: 22; MNB 194; TTT III 8).  

çapıtgan: Cellat (MK I 379). 

çapkun: Akın, hücum; yağma; boran, tufan; hızlı koşan kara at (LÇ 145a; Meninski I, 

1680, 1538; TMEN III:1036; SD 191). 

çapul: Yağma (TTS III: 829: Bürh. XVIII-XIX. 153, 171). 

çaray: Rızk, tayin (ME 138-4, 213-12). 

çaşıt ~ çaşut: İftira, leke > casus (Erol, 2018:742; EDPT 431; DS III:1085). 

çaşut yonag:  İftira (TT IV A71). 

çav: Şöhret, şan, nam, ün (DLT I:45; II, 250; EDPT 393; DTSl, 142; KTS 47:İM; KB 

1711, 5916; NF 208-11; Erol, 2018:241; KE 140r3, 144v4; Bh 102b4, 119a14; 

TTS II: 839: Enb. XIV. 818, Dah. XIV. 40, Hurş. XIV. 6, Kadı. XIV. 94, Fer. XIV. 

58, Man.Tayr. XIV. 79, Çeng. Dai. XV. 245, Enveri XV. 63, Hikmet. XV. 559, 

Bab. XVI. 1-233, Nimeti. XVI. 451, Şamil XVI. 215, Cam.Fa. XVII. 82; DS 

III:1093).  

çavgın ~ çavkın: Şiddetli rüzgâr ve alev (DS III:1094, 1199-1200; Eren 1999a: 91). 

çavış ~ çeviş ~ çewiş: 1. Usül, çare; marifet, hüner (KİP 98; AY 193-22); 2. Hile (US; 

Alt.Gr.). 

çaynam: Lokma, parça (ME 83-4, 228-2). 

çeke I: Hareke, nokta (ME 31-7, 80-1). 

çeke II: Çivi, mıh (ME 73-8). 

çelebi: Sahip, efendi, terbiyeli, kibar nazik (DS III:1118). 

çer ~ çerlik: Vakit (DLT I:323). 

çer II: Hastalık, kabızlık, ilenç (DTS 154b; EDPT 427a; KTS: 48b; TTS II: 860-861; 

Tietze II: 193; DS II: 1144b). 

çeri ~ çerig ~ çärig <Moğ.: Asker ordu (AY 409-14; Alt.Gr.; EDPT 429; Erol, 

2018:115; DLT I:123,128, 323, 388, 442, 519, II:97, 103, 209, III:332; KB 38, 

2284, 2328, 2333, 2371, 2380, 2383; GT 21/1, 22/4, 23/13, 22/2, 44/2, 206/10, 

329/2; TDES 86; U II 429; AY 238; BSU(BT XIII): 166; MK I: 297; ŞT 72a8, 

76a11, 84a4; EATSKT 40a/6, 69a/3, 70b/4, 135b/4, 188b/7, 396a/7, 407b/6, 

480b/3 vd. çerik; EATSKT535b/1, 551b/3, 552a/3: çerü). 

çetlevük: Fıstık (EDM 5a/14). 

çevlek ~ çevlik ~ çevlük: Çevre, etraf, girdap (DS III: 845, 1153). 

çevrindi ~ çevrinti: Girdap, çukur (DS III: 845, 1153, 1154). 

çėvük ~ çevük: Tatlı, hoş, sevimli (CC-I/s.456).  

çeynem ~ çiynem ~ çiğnem: Lokma (DS III:1156, 1251). 

çıgan ~ çıgany ~ çıgay: Fakir yoksul IrkB. 30; İKP 5-5; Maitri. 10-37; DLT I:31, 214, 

248, 349; DLT III: 238, 239; RKT 311: 29/42b2=9:60, 37/26a1=47:38, 

38/22b3=59:8; KB 1923, 2004, 2241, 2471, 2498, 2612, 2620, 3553, 3613, 3617, 

3677, 3746, 4144, 4819, 5302, 5387, 5466, 5565, 6370, 6375, 6378, 6487; ME 
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133-1, 144-2, 145-4, 154-4; KMT 28a/9; KE 128r18, 190v7, 200r21; DS III:900: 

cıgan ‘cimri, hasis, insafsız; züğürt, parasız’). 

çıgaylık: Fakirlik (yoksulluk) (RKT 311: 29/21a1=9:28; KE 66r15). krş. cıganlık 

çıgıt: Peynir (KMT 17b/2). 

çıkı ~ çıkış: 1. Çıkış. 2. Menfaat, yarar kazanç, fayda, kâr. 3. Masraf (DLT I:368, 

IV:147; DTS 161b; EDPT 412; DTS 151; KB 5913; Ünlü, (Hrz.). 2012a: 161a, 

184b; KTS: 50a; TTS II: 892-893; DS II: 1168b). 

çıkrık II: Feryat (çığlık) (RKT 313). 

çilteg: Hürmet, saygı (Maitri. 51-7). 

çiten: Kafes (KMT 11b/3). 

çog: Nur şaşaa; manevi haşmet; kor ateş, alev, köz (Maitri. 49-1; AY 193-18).  

çolmak: Istırap (Alt.Gr.). 

çomaḳ: Müslüman (KB 4701; Arat 1979: 132). 

çomar: Havuç (KMT 9a/8). 

çöprek: Elbise (KMT 20a/12, 60a/11). 

çulbu ~ çulvu ~ çulwu: Küfür, kötü-yakışıksız söz; iftira (sövgü) (AY 147-12, 148-13; 

İKP A-14; Alt.Gr.). 

çurnı: Müshil ilacı (KB 1064, 2887). 

çuz: Atlas (KMT 20a/9). 

daŋsuķluķ ~ taŋsuķluķ: Acayiplik, gariplik (TTS II: 1008: Bab. XVI. 2-247). 

demir kömlek: Zırh (EDM 11a/3). 

deyişat: Şiir söz, laf (DS IV: 1446-1447). 

dilmaç ~ dilmeç I: Tercüman (DS IV:1497; Eren 1999a: 113). 

dinçlik: Huzur (ME 46-5). 

dögüç: Havan (EDM 10b/14). 

döğün: Yakı, dövme, dövünme, yas, matem (DS IV:1569, 1572). 

döleklik: Temkinli olma (ELSKT 122b/8, 127a/2). 

döş: Göğüs, sine (DS IV:1588-1589; Eren 1999a: 122).  

dumagı ~ dumagu ~ tumagı ~ tumağı ~ tumagu ~ tumlıg ~ tumlug:18 Nezle, ingi, 

dumağı (DLT I:447-16; Ünlü, 2012a: 606a; KTS: 284: tumlug, tumlu; DS II: 3991: 

tum (Ordu); DS II: 1600-1601: duma ~ dumağı ~ dumağ ~ dumağı; DS II: 1498-

1459: dima ~ dımağ ~ dımağı ~ dımağu ~ dimağ ~ dimağı; DS II: 1548: domağa ~ 

domağı ~ dumag; DS II: 1601: dumağa ~ dumağu ~ dumaḫ ~ duman ~ dumo; DS 

II: 1603: dumu ~ düma). 

duş: Bedel, karşılık (ME 85-8, 148-2, 34-2). 

duta ~ dutı ~ dutu II ~ tutı ~ tutu: 1. Rehin, ipotek; işaret, alamet 2. Sara (TTS II: 

1289-1291: dutu, tutu ‘rehin; sara, hastalık nöbeti’; DS II: 1613a-b: dutu ‘sara’ 

(Çorum). -’hediye’; DS II: 1595: dudu ‘rehin’; DS V: 4002: tutu; DS IV: 1613; DS 

X: 4000-4001). krş. tutgun/tutug 

dutalga ~ tutalga: Sara (DS X: 3998; DS IV:1611). bk. dutu 

dutarak ~ tutar ~ tutarık ~ tutarık: Sara (DS IV:1611; DS X:3998, 3999). krş. tutu 

vd.  

 
18 Gülensoy 1995: 17b: ‘Dumlu, Dumluca, Dumlugöze, Dumlukuyu, Dumlupınar, Dumlusu, 

Dumluyazı örneklerinde yaşamaktadır.’ 



TÜRK DÜNYASI DİL, KÜLTÜR VE EDEBİYAT İNCELEMELERİ | 329 

 
dutu ~ tuta II: Sara (DS IV:1611). bk. dutalga 

dutug: Perde, örtü, peçe (Ünlü, 2012a: 153b).  

dügülcük: Gonca, boğum (DS IV: 1624-1625). 

dümük I: 1. Akıl, zekâ, düşünce. 2. Bellek. (DS IV). 

dümük II: Hırs, ilgi, meşgale (DS IV:1630). 

düşelek ~ düşelik: Hâsılat, gelir kazanç, pay, hisse (DS IV:1638).  

ed: Mal mülk (Erol, 2018:115; UE 102; İKP 140). 

ekdi: Mezbaha (DLT I:125; MK III 75). 

ekek ~ äkäk: Hayat kadını, fahişe (EDPT 105; DLT I: 78; MK I 116). 

ekinci ~ äkinci: Çiftçi (Eren 1999a: 132; DTS 168; AH:55; DS V:1694). 

eleğim: Hayal (ME 103-3, 189-8). 

elgürçi: Bekçi, muhafız (Hoczeit 224, 229; UW V: 363; OTWF 536-537).  

elig ~ ellig: Kral, hükümdar (BT XX; İKP 6-1). 

em: İlaç, deva, çare (EDPT 155a; DLT I: 38, 95, 407, II: 363, III: 157; RKT 333: 

30/65a1=16:69; KTS 72:CC DTS 183b; Ünlü, -Hrz. 2012a: 257a; KTS: 72b; TTS 

III: 1455-1458; DS III: 1729b; DS V:1729, 1741; Eren 1999a: 134). 

emci ~ ämçi: Hekim, tabip, eczacı (DLT I:38, III:252; U I 7 UigLand: 663; MK II281; 

KB 4356, 4361; DTS 183b-184a; EDPT 156b; DS II: 1731a: emçi (doktor operatör 

ebe); DS II: 1731a: emci (eczacı, doktor operatör ebe); DS VI: 4497a: em yapan; 

ESTY I: 271: Tkm. emçi tabip; YUTS 112: YUyg: emçilik Tedavi etme hali; 

Kırg.Söz. 329: Krg: emçi: 1. Tabip. 2. Çocukları tedavi eden üfürükçü kadın; 

Alt.TS: 82: Alt emçi 1. Doktor. 2. Otçu. 3. Aktar; UTİL:446: Özb. emçi 1. Doktor. 

2. Halk hekimi; ŞorS. 28: Şor.T. emçi Doktor tabip; Tat.-TS: 107: Tat. imçê Emci, 

halk hekimi; Tel.AS.: 36: Tel. emçi Hekim, otacı; TuvaTS: 41: Tuv. emçi Doktor). 

emçilik: Tababet, hekimlik; tedavi etme hali (ME 182-7; YUTS 112: YUyg: emçilik). 

emgek ~ emkek ~ imgek: Zahmet, eziyet (sıkıntı, güçlük) (BK D 16; Maitri. 42-14; TT 

III:39; U II:4; AYAP 194; Arat, 1979:148; EDPT 159; İKP 140; DLT I:110, 205, 

420, II:121,130, 228, 233, 288, III:372; MK III 23; NF 49-17, 50-1, 60-17, 314-

15, 408-12, 413-17; KTS:73; Alt.Gr.; RKT 333; KB 432, 677, 932, 1425, 1595, 

1738, 1874, 2839, 2841, 2842, 2906, 2910, 2938, 2959, 3140, 3220, 3582, 4149, 

4608, 4906, 4915, 4923, 5040, 5047, 5317, 5624, 6050, 6078, 6154, 6446, 6546; 

GT 64/13: imgek; ME 68-6, 95-5, 106-8, 125-6, 126-3, 142-7, 167-4; KTS 73:CC, 

İM; Seng.114v29; LÇ 61b; 1966, 66; ŞT 65b1, 87b12: imgek; VEWT:42; DTS 

172; EDPT 159a; UW:366b; MK III 23; OTWF 231, 232; OTG 92; LD 2650; LM 

1564). 

engez: Alet (DS V: 1753). 

eñgmegü: İmtihan, sınav (DLT I: 252). 

enüç: Katarakt, göze inen perde (DLT I: 52-28; Erc.-Ak., 2014: 25; EDPT 172).  

eŋek: Çene, sakak, gerdan (DS IV: 1748; Eren 1999a: 135).  

erdeni ~ ertini:19 Mücevher (Alt.Gr.; İKP. 40-1; AY. 161-10: ertini). 

erig I: Tutma, zapt etme (BT XX); tavır, hareket (Maitri. 4-29). 

erig II: Öğüt, nasihat, tavsiye (Maitri. 4-29; AY. 136-5). 

erigçi: Gardiyan (AY 88-11). 

 
19 erdni < Skr. ratna: Değerli taş, mücevher (KP 19). 
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érinç ~ érinj: Nimet, bolluk (DLT I:46, 132, III:449).  

erk: Kuvvet, kudret, irade, ihtiyar (DS V:1773).  

erseklik: Fahişelik (KTS 75: ETZ). 

es:20 Akıl, hafıza (KTS 75; Ünlü, -Hrz.- 2012:177; Ünlü, -Çağ.- 2013:344; BH 278). 

esiz ~ essiz ~ isiz: Yazık, esef; kötü, fena, hayırsız, fenalık (DLT I:143, II: 188, III: 51; 

KB 235, 238, 240, 242, 244, 246, 247, 348, 629, 806, 871, 875, 877, 879, 884, 885, 

886, 888, 890, 892, 918, 926, 928, 929, 1116, 1156, 1225, 1279, 1297, 1431, 1456, 

1458, 1460, 1463, 1485, 1516, 1540, 1557, 1790, 1922, 2161, 2245, 2249, 2255, 

2841). 

esizlig ~ ésizlik ~ ısızlık ~ isizlik: Fenalık, kötülük, haşarılık (DLT III:161; KB 249, 

347, 901, 916, 917, 1297, 4708, 5228, 5548, 6264; RKT 346: 29/47a3=9:67, 

30/41b2=16:28, 30/96a3=16:119). 

esrikçi: İçkici, ayyaş (KTS 76:CC-II/s.704). 

esriklük ~ esriklik ~ esrüklik ~ esrüklük: Sarhoşluk (RKT 346-347:SKT; KTS 76: 

KF, İM, KFT; BH 93a19; TTS III: 1551-1552: M.Bay . XIV. 80, Enb. XIV. 380, 

Müneb. XIV-XV. 112, İbrahim. XV. 118, Çeng. Dai. XV. 245, Şamil. XVI. 257). 

eşkelek: Kanca, çengel (DS V: 1793). 

et öz: Beden ve ruh (EDPT 74; CSM: 37). 

etçi ~ ätçi ~ yätçi ~ yetçi: Kasap (MNB 193; EDPT 13; MNB 197; DLT II: 48, 49; MK 

I408; KB 6035; KTS 77, 319; EDM 18a/2: yetçi; İML 31; Altaylı, 1994: 396: Az. 

etçi; Kzk.TS: 147: Kzk: etsi; KTLS: 446 Bşk.: itsi; Tat.-TS: 115: Tat: itçi). 

étig: 1. Ziynet, mücevher 2. Hile (RKT 349: 72B3=35:12, 31/55b1=20:69vd). 

etik ~ etük: Pabuç, mest (DLT I:68, 218, 283, 395, II:49, 315, III:97, 242, 426, 430; DS 

V: Gökçesu-Bolu, Kargı-Çorum). 

etükçi ~ ätükçi: Ayakkabıcı, pabuççu (EDPT 53; MK I408; KB 2494, 4458; KTS 77: 

CC:’çizmeci’; Kzk.TS: 147 Kzk: etiksi; Kırg.Söz. 617: Krg: ötükçü; Trkm.Söz. 189 

Tkm: ädikçi; YUTS 309: YUyg: ötükçi). 

evdeş ~ ivdeş: Zevce, karı (GT 27/1, 136/5, 289/12: ivdeş; DS V:1802:evdeş). 

evedi ~ ivedi: Acele (DS VII: 2571; DS V:1803-1804).  

evmek: Acelecilik (ME 218-4). 

éweklik: İşlerde ivme, acelecilik (DLT I 153; RKT 352: 351). 

éwet: Acele, ivme (DLT III 26). 

eye ~ iye: Sahip, efendi (ME 42-5, 86-7; GT 100/2, 102/12, 112/11, 187/4, 210/6, 222/7, 

278/9, 293/12, 303/13, 306/8, 340/3, 343/3; EATSKT 460; DS V:1819, VII: 2573). 

krş. idi 

ezüg ~ ezük: Sahte (yalan), hata (AYAP 197; Maitri. 61-18; BT XX; AY 34p-10, 135-

12; İKP A-19; AYS V. Kitap 557; EDPT 285). 

gecelik: Karşı taraf (DS VI: 1961). 

geçe: Taraf, yan (DS VI: 1960). 

geleci ~ keleci: Söz, laf, lakırdı (ELSKT 27b/15, 82b/17, 131a/15, 131b/23, 133a/22, 

174b/14, 174b/19, 175b/1, 175b/4, 199b/11 vd.; TTS IV: Yüz. Ha. XIV. 226, Kadı. 

XIV. 301, Süh. XIV. 130, Işk. XIV. 270, Hurş. XIV. 11, Kel. XIV. 61, Enb. XIV. 

 
20 DLT’deki es sözcüğü yırtıcı hayvanın avını parçalayarak aldığı pay anlamında kullanılmıştır 

(DLT I: 194). 
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526, Tazarru XV. 283, Ferec. XV. 255, Bab. XVI. 1-80, 2-400, Nuh. Tuh. XVII. 

78-1, Battal. XVIII. 22; DS VIII: 2726, 2732; Eren 1999a: 151).  

gergi ~ gergü: Perde (DS VI: 1997, 2000-2001). 

germe: Sur duvar (DS VI: 2004).  

geşür ~ keşür: Havuç (DLT I: 431; KTS 143: Kİ, KK, TA, ETZ ; TTS IV: 2457: 

Yadigâr. XIV. 43-2, 61-1, Teshil. XIV-XV. 19, Mü.Şi.XIV. XV. 108, Terceman. 

XV. 241, Müslim. XV. 5,65, Letaif. XVI. 16, Nimeti. XVI. 354; DS VIII). 

gezer ~ gizri: Havuç (DLT I: 431). bk. geşür/keşür ~ sarıg turma 

gidilik: Pezevenklik (TTS III: 1702: Bab. ZVI. 1-283). 

giŋeş ~ kengeş ~ kéŋeş ~ kiŋeş: Müşavere, meşveret, istişare, danışma; maslahat, şüra, 

encümen, yığın, celse, öğüt, görüşme (TT VII: 35; DLT III:365; MK III 102; KB 

2256, 2935, 3483, 3484, 5651, 5660; ME 96-7, 186-2, 219-1 kengeş: KTS:138: 

kengeş; Seng. 316v19; LÇ 268a; DTO 490; TTS IV:2437: Kadı. XIV. 232, 

Ta.Sel.XV.242, Ev. XVII. 7,549).  

gögez ~ gögezi: Laciverde yakın mavi renk (DS VI: 2170, 2131, 2241). 

göğnük ~ gönük ~ göynük: Istırap, acı, yanık, yanmış, yanma, kızarmış, keder hararet 

(DS VI: 2132, 2172; Eren 1999a: 164). 

göklük: Morluk, mavilik (DS VI: 2130, 2138). 

gözgü ~ gözügü ~ gözüngü ~ gözigü ~ közgü ~ közñü ~ közüñü ~ küsüngü ~ 

küzüngü: ayna (gözgü) (DLT III:45, 132, 379, IV:372; KB 5618, 5619; GT 

341/13: KMT 19a/13; EDM 10b/2; US; EUTS 119; DTS 321; EUTG 585; Alt.Gr. 

283; MK III 112 közŋü; KutbHŞ. 109: közgü; KTS:161 közgi, közgü, köznü, 

közügü, küzgü; Seng. 306v5: gözgü; DTO 469; VEWT:295; EDPT 761; LD 1837; 

HBD, 13:1; TTS III-1819-1821: ‘gözgü, gözigü, gözügü, gözüŋü’ TTS III: 1819-

1831: Yunus XIII-XIV. 209, Yuz. Şeyd. XIII. 13, Yüz. Ha. XIV. 103, Si. Da. XIV. 

15, Nesimi XIV. 179, Terceman XV. 262, Ah. Pş. XV. 64, Ferec. XV. 443, Çeng. 

Dai. XV. 166, İbrahim XV. 22, Tennuri XV. 8, 69; DS VI.). 

güni ~ günü: Kıskançlık, haset (TTS II: 1873: Işk. XIV. 300, Sıh.Ac.XV. 42, Miftah. 

XV. 88, Sarıca XV. 40, Caf. XVI. 20,67; DS VI: 2231). krş. küni 

günücülük: Hasetçilik, kıskançlık (TTS III: 1875: Tuh.Le. XV. 351). 

gürelik: Serkeşlik, taşkınlık, zıpırlık (DS VI: 2235).  

hapaz: Sille, tokat (DS VII: 2278; Eren 1999a: 14). 

ḫumaru ~ kumaru < Soğd.: Teselli, son öğüt, vasiyet, miras (İKP 76-2; DLT I: 445; 

KB 270, 1150, 1467). 

ıdıkkut: Kutsal (Uygur krallarına ve şehzadelerine verilen unvan) (SUK, Mi01-18; 

Mi01, 18-19-20). 

ıdok ~ ıduk: Mukaddes, kutlu, aziz, mübarek (olan) (AYAP 199; DLT I:65; KB 343, 

354, 433, 939, 1335, 1960, 3215; Erol, 2018:285). 

ıldam: Çabuk, süratli (LÇ 59a; DTO 130; NN, 529:4; NŞ, 312:4; Sİ:6648; Ölmez, 2003: 

186; ŞTü, 48:14). 

ılgar: Baskın (DK 39-10, 127-5, 192-3). 

ınak: Dost (KMT 28a/6, 34a8; CC-II/s.716). 

ınanç: Rütbe (Erol, 2018:100). 

ınġa: Rezil (kimse), kötü, en kötü (Erc.-Ak., 2018: 656; EDPT 183; BH 125).  
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ır ~ yır: Şarkı, name, hava (Erc.-Ak., 2018: 270/237, 335/271, 446/349, 500,401, 

506/405; DTS 233; DLT I 972; EDPT 192; Wb I:1456; VEWT:201; ME 60-1, 65-

3, 116-2, 178-5; Ünlü, -Hrz.- 2012a: 243a; KTS 101b; BH 56a18, 100a19; TTS III: 

1952-1953; DS IV: 2481a; DS VI: 4275b).  

ıragu ~ yıragu ~ yıravçı: Ses sanatçısı, şarkıcı; hânende, hânende, muğanni, mutrib, 

tırâzende, neğmeger musikidân, âşık, koşukçı (BT VII 38,56; MK II166; TMEN 

233; SD 243; DN 125; LÇ 311: yırav; Seng.349r: yırav; EUTG 356-357). 

ırçı: Şarkıcı, hanende (KTS 102: Kıp: ırçı; Kzk.TS: 194: Kzk. jırsı; Kırg.Söz. 358 Krg. 

ırçı; Kar.-Mal.Söz. 151: Kar.: cırçı). krş. ıragu/yıragu~ yıravçı 

ırk: Fal; işaret, rumuz, kehanet, büyü, tahmin IrkB. 66; Alt.Gr.; DTS 234a; EDPT 213a-

b; Şirin 2016: 728b; DS IV: 2484a, 2486, 2488: ırg/ırk/ırık ‘talih, şans’). 

ırlayıcı: Şarkıcı (KMT 25b/11; ELSKT 184b/4; Kam.T. 483). 

ırlayış: Şarkı söyleme işi (Kam.T. 483). 

ıtım: Zaruret, ihtiyaç, tehlike (Alt.Gr.). 

ibçı: Zevce (evci, kadın) (GT 220/7, 267/9, 267/12). krş. evdeş 

içkek: Şeytan; kan içen vampir şeytan (CBH 257). 

ide: Sahip (ME 82-4). krş. idi 

idi: Sahip, efendi; Tanrı, malik (AYS V. Kitap 560; NFD 93; DLT I:87. 320, 330, 410, 

II:243; KB 5, 24, 28, 34, 61, 124, 378, 380, 389, 1030, 1151, 1 231, 1257, 1260, 

1262, 1271, 1343, 1349, 1364, 1682, 1804, 2158, 2228, 3052, 3117, 3501, 3520, 

3598, 3741, 3743, 3745, 3761, 4745, 4794, 4762, 4793, 5122, 6247, 6397, 6501, 

6516, 6517, 6558, 6563, 6564, 6574; EDPT 41; RKT 399; ME 206-5, 210-8; 

EATSKT 83a/3, 231b/1, 257a/6, 347a/6, 495b/5, 562a/5, 603a/1, 633a/4 vd.). krş. 

iye 

idiş: Kadeh, kap; mal mülk; eşya, çanak, kâse (DLT III:61,131, 232; RKT 402: 

30/3a1=12:79). 

iḍişçi: İçkici, sâki, garson (BUYZ 191; EDPT 73; KB 2557, 2887, 2913, 2917, 2928). 

ig ~ ik ~ yig ~ yik: Hastalık, hasta; verem; zayıflık, zayıf, cılızlık (CBH 58; DLT I:48, 

85, 296; DLT III:30, 224, 278, 281; RKT 402: 33/2a2=33:32, 37/16b3=47:20, 

37/20b2=47:29 KB 156, 632, 1054, 1057, 1067, 1081, 1662, 1998, 2002, 2848, 

4253, 4356, 4616, 4618, 4674, 4675, 5981, 5991, 5979, 6241; EDPT 98b-99a; DTS 

216b217b; SUK, WP02-2; TT VIII A.22; WP02, 2-3; Heilk. II T I D 120-13,164; 

T II D 142-33, 34; Heilk. II T II D 53-49; Heilk. II T II Y 14-3; Heilk. II T II Y 27-

9, 10, 12, 16; Heilk. II T II Y 27. Y 17. Y 18-29, 30, 41; Heilk. II T II 2 82, Heilk. 

II T II -160, 167, Maue- Alttür. Mz. 202 v2, Maue-Vagbhata U 6871b v4, Maue-

Vagbhata U 6866 v2; T II Y 20 (U 247).-7; Suv. 614,4 H. I. 12, 164=yig; EUTS 

60; DLT I:48-17,18,19, I: 85-19, I: 296-7, III: 30-4, 224-28; III: 144-11; KB 156, 

632, 1054, 1057, 1067, 1081, 1662, 1998, 2002, 2848, 4253, 4356, 4616, 4618, 

4674, 4675, 5981, 5991, 5979, 6241; Ünlü, -Hrz.- 2012a: 250b; ME 145-6, 185-2, 

109-4; KTS: 106b: ‘ayıp, kusur’; KT 33/2a2=33:32, 37/16b3=47:20, 

37/20b2=47:29; Erc.-Ak., 2014: 373; AH 65-1/2; Arat, 2006b:53, 88; TTS III: 

2014: ‘verem, ince ağrı’ Deş. XVI. 170-2, Genc. XVII. 52; DS IV: 2511, 2544, 

2523, VII: 2508-2509). 
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ig agrıg ~ ig igrıg: Hastalık (Altun Yaruk Sudur 6. kitap 0144, 1164; EUTS 60; 

Suv.614,4.).  

ig kägän ~ ig kıgan ~ ig kigen: Hastalık (Altun Yaruk Sudur 6. Kitap 0144, 1164; 

EUTS 60; TT V. 8, 83; US). 

iginik: İshal (DS VII: 2510, 2574). 

igitgen: Rab (yetiştiren) (KB 1; RKT 403).  

iglig: Hastalık (Heilk. II T II D 53-45, Heilk. II T II -222; Maue-Alttür. T III 114 Mz. 

190 a3; Maue-Alttür. Mz. 208 (T II S 49). r3, v6; RKT 403; ME 38-1, 42-3, 185-

2; DLT I:79, 196, 273; II, 351; EDPT 218b; DTS 218b). 

ikirciklik ~ ikircinlik: Tereddüt (TTS IV: 2028: Kel. XIV. 130, 178, Şamil. XVI. 441). 

ilenç ~ yilenç: Beddua, azar lanet; kınama; ayıplama, tekdir (DLT I:133, 204;III, 450; 

KB 1610; NFD 193; EDPT 654; Erol, 2018:294; Dilçin, 1991: 619; TTS IV: 2038-

2039: Işk. XIV. 305-1, Yahya Bey. XVI. 127, Caf. XVI. 165-2, Nimeti XVI. 208, 

307, Ferh. XIV. 29, Deş. XVI. 59-1, 325-1, Şeh. Ş. XVI. 383, Şamil. XVI. 208, 

Nuh. Tuh. XVII.107; DS VII: 2519). 

ilersük: Şalvar uçkuru (DLT I: 152). 

iley ~ ileyü: Huzur; ön, kat, yan (GT 42/8, 79/4, 105/9, 111/2, 147/7, 185/10, 251/11; 

ELSKT 5b/18, 14b/23, 22a/8, 22a/13, 107b/11, 142a/8, 160a/2, 242a/19, 246a/1, 

249a/4, 264b/20; DS VII: 2521).  

im: İşaret, alamet, nişan (GTS). 

imlik: Vahşi, yabanî hayvan (ŞT 92b4). 

inç: Rahat, huzur sükûnet, rahatlık (Maitri. 9-1; AY 154-9, 164-2; DLT I: 74, III: 437; 

Erol, 2018:297). krş. enç 

inçgü: Rahat, huzur sükunet, durgunluk (AY 154-9). 

inçgülüg: Sükûnet; huzurlu, sakin, rahat, durgun (Maitri. 9-10; AY 160-11). 

inçlik: Huzur (KB 2173, 2143, 2144, 3018, 3308, 4643, 5330, 5424, 5554, 5585, 5624). 

irinç I: Felâket, sefillik; bahtsızlık, musibet, mihnet (KB 3109, 5242, 6446). 

irinç II: Nimet (RKT 410: 30/67b2=16:72, 30/55b1=16:53, 30/92a3=16:112).  

irinçlik: Meta (geçimlik) (RKT 410: 36/24b3=42:36). 

irinçü: Suç, vebal, kusur hata (EDPT 236; UM II: Maitri. 60; RKT 410: 

26/68a1=4:101). 

iriŋ: Cerahat, irin (DLT, I, 135-3; III, 59-18; KT 34/68A1=38:57; EDPT 198, 233). krş. 

yiring vd. 

issi (< isi < iye+si < idi+si): Sahip (EDPT 41; ATG 274; EUTS 89; EUTG 572; DLT 

IV:226; EATSKT 537; ELSKT 114a/2, 144b/4, 14a/6, 162b/2, 198b/11, 267b/4, 

31a/21, 54b/7, 148b/19, 158b/6, 158b/6, 161a/21, 190a/21, 208a/23, 214b/6 vd.; 

DS IV:2574). krş. idi/iye  

iveceklik ~ ivecenlik: Acelecilik (TTS III. 2131: Süh. XIV. 93, Kel. xıv. 161, Kam. Os. 

XVIII-XIX. 3, 279). 

ivek: Acele, müstecal (KB 849, 1997, 5217, 5219; TTS III: 2133: Enb. XIV. 860, 

Tuh.Le. XV. 214, Deş. XVI. 8-2). 

iveklik: Acelecilik, acele hareket etme (KB 629, 634, 1996, 2061, 2078, 5648). 

iviş: Şitap, acele (TTS III: 2134: Genc. XVII. 60). 

kadag: Suç, günah (AYAP 202; EDPT 597).  
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kadak: 1. Hata, kusur (Üİ 3b 7). 2. Muhkem, sağlam, sabit (Man.). 

kadim: Elbise; giyim kuşam (OTG: 246; ETY:809; AY 5: 97; EUTS 69; Maitri. 9-13: 

54; AY 5, 156-1: 45). bk. kedim 

kaguk sızlag: Mesane ağrısı (Heilk. I, T I D 120, 165). 

kaguk: Mesane (Alt.Gr.). 

kakınç: Hiddet, öfke, serzeniş (TTS IV: 2171: Süh. XIV. 144, Hurş. XIV. 62, Dede. 

XIV. 27, Müslim. XV. 6,26, Kesir. XV. 235). 

kälämäçi: Tercüman (DTS 296; VEWT 248; Kırg.Söz. 433: Krg. keleçe ‘havadis’). 

kalançı: Vergi toplayıcısı (‘kalan’ vergisini toplayan kimse) (SUK20,165). 

kalık: Hava, gök, sema (DLT I: 354, 383, III: 46; RKT 420). 

kalıŋ: Başlık parası, çeyiz (SUK, WP04-4; EDPT, 622; WP04, 4; DLT III: 371, 372; 

TMEN 1407; EDPT 622; ESTY 239-240; EYA 240; DS XII. Ek dizin). 

kalmışlık: Âciz, düşkünlük (TTS IV: 2192: Kdeb. XVIII. 185). 

kam: Büyücü, kâhin (TT VI 16; TMEL-M: 13; DLT I: 236, 283, III: 157, 443; MK I 

213; MK II 377; CC-I/s.490).  

kara kul: Zenci köle, kul (CC-II/s.726). 

karabaş ~ karavaş: Cariye; hizmetçi, kadın köle, kul (SUK 45,142; Eren 1999a: 211; 

ME 64-8, 72-8, 73-5, 207-7, 218-3: karabaş; 34b/6: karabaş/karavaş; KEN s.263; 

KD 26a176; KTS 127: CC, İH, Kİ, TA, ETZ ; RKT 423: 38/4a3=58:3; CC-I/s.492-

CC-II/s.726; NF 262-1, 151-17, 161-5, 329-13 vd.; EDPT 644; MK II 265; NF 

201; KB 1618; AH 64, 93; BH 98b12, 104a8, 99a1, 993, 98b13, 103a7; Tat.-TS: 

137: Tat: karavış; KE 36v7, 46v18, 110r1, 149v12, 190v14; Marz. 60a/7, S15/13; 

TTS IV: 2279-2281: ‘karavaş’ Yuz.Şeyd. XIII. 13, Yüz. Ha. XIV. 68, Enb. XIV. 

98, İhlas. XIV.. 27, Işk. XIV. 257-2, Kadı. XIV. 104, Dah. XIV. 48, Dede. E. XIV. 

3, Man. Tayr. XIV. 90, Muham. XV. 61, Enveri. XV. 29, Terceman XV. 123, 

Ruşeni. XV. 215, İrşad. XV. 519, Envar. XV. 32, Ferec. XV. 318, Nimeti. XVI. 

137, Bab. XVI. 1, 329, Deş. XVI. 208-2, Zati. XVI. 170, Şamil. XVI. 174, 393, 

Nuh.Tuh.XVII. 23-2, Gen. XVII.2,412, Battal XVIII. 297-2, Bürh. XVIII-XIX. 

199; DS VIII: 2653; Kam.T. 598; TDES 211). 

karakçı: 1. Dilenci (CC-II/s.726); 2. Haydut, eşkıya (EDPT 656; BSU 167; KB 1737, 

5547, 5577; KTLS: 324-325: Kzk: karaksı; Krg: karakçı, Özb: karġkçi, Tkm: 

garakçı; TTS IV: 2263: Nesimi. XIV. 53, Kadı. XIV. 182).  

karavul: Gözcü, nöbetçi, karakol (DS VIII: 2654).  

karcı: Makas (KTS 128: ETZ). 

kargak: Lanet, kargış (DLT II: 288). 

kargantı: Beddua, lanet (Man.). 

kargışlı ~ kargışlu: Lanetli, lanetlenmiş (CC-II/s.727).  

karı: İhtiyar (GT 106/8, 241/12, 275/3, 271/2, 273/10, 274/12, 275/1, 265/7, 267/9, 

272/10, 274/11, 275/5, 282/13; ME 76-8, 99-2, 105-8, 238-6; Arat, 1992: XXXIV, 

1992: 56/195, 89/195; KLS 113; Marz. 389; Seng. 272v6; LÇ 218b; DTO 402; 

KTS:128; SN 367/2542, 380/2730, 623; DKK 178/ D158, 1180/ D162, 5; BH 

37b21, 76b20, 106a20; ŞT 70a2, 82b4, 83b19, 90b14, 91a12, 103a13; DK 59-3, 

117-6, 147-1; TTS IV: 2294-2296: Süh. XIV. 104, 266, Enb. XIV. 42, Dede. XIV. 

75, Mü. Şi. XIV-XV.9, Ferec. XV. 30, 383, 479, Ata. XV. 16,27, Ruşeni. XV. 39, 
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Terceman. XV. 55, Tez. Ün. XV. 103-2, Tuh.Le. XV.54, Kab. XV. 139, Caf. XVI. 

25-2, Şamil. XVI. 196, Nimeti. XVI. 168, Bab. XVI. 1,467, Nuh. Tuh. XVII. 49,2, 

Dede. XIV. 3,73, Arifin. XVI. 241, Fazilet. XVI. 332).  

karıcık ~ karucuk: İhtiyarcık (yaşlı kadıncağız) (DKK 171, D146-6; TTS IV: 2297: 

Muham. XV. 450; SN 491/463, 619). 

karılıg ~ karılık: İhtiyarlık (yaşlılık) (TT VII: 42, 6; TT VI: 9-10; DLT II: 30; DLT 

III:222; MK III129; RKT 413; KB 800-801, 1168, 4692; RKST 60/6a,3; Sağol, 

1995:73; KutbHŞ:133; LÇ 215a; DTS:426; EDPT 644b; GT 7/16-4, 288; Ölmez, 

1993: 300/92b-6, 469; KE II: 299; KE I: 82- 83/ 60r3; TTS IV: 2300: Yuz.Şeyd. 

XIII. 61). 

karıt: Küfür (DLT I: 356). 

karnak: Cariye (KTS 127: KK). krş. kırnak/kırmak 

kartlık: İhtiyarlık (yaşlılık) (KE II: 302; KE I: 137/98r5-6). 

kat:21 Huzur (Erol, 2018:322; KB 395, 870, 883, 1144, 1418, 1427, 1429, 2787, 3234, 

3554, 3464, 4328, 4381, 4440, 5364, 6140, 6402; ŞT 71b14, 72a10, 76b11, 90a14, 

94b16, 100a6; NFD 204; Dilçin 1991:619; ELSKT 26a/7, 39b/11, 41a/12, 41a/12, 

66b/7, 137a/1, 137a/1, 148a/7, 148a/7, 149a/21, 149b/11, 172b/5, 199a/3, 199a/4, 

212b/11, 221a/17, 221a/17, 242b/17, 242b/17, 242b/2 vd.). 

katıglık: Felaket (DLT III: 233). 

kefşir ~ kevşir ~ kevşür: 1. Lehim (TTS IV: 2258: Deşt. XVI. 119-1). 2. Meyve posası 

(DS VIII: 2777: İçel). 

kekeş: Çene (DS VIII: 2722).  

kengeş: Müşavere, istişare (danışma) (ME 96-7, 186-2, 219-1). 

kéŋeşçi: Müşavir (KB 2256). 

kepit: Dükkân, mağaza, meyhane (DLT I: 357). 

keriş:22 Kavga, husumet (ME 118-7, 113-7; Ünlü, 2012: 311; KTS: 139). 

kermen: Hisar kale (TTS IV: 2443: Ev. XVII. 7-884). 

kertgünç ~ kertkünç ~ kirtgünç <Skr.: 1. İman (Alt.Gr. 281; RKST 302; EDPT 731; 

KİP : 43). 2. Mümin, iman eden (BÖ. 60; Alt.Gr.; AY 3-2; BTI. B 144).  

kertme: Armut (KMT 8a/7). 

kesim: 1. Kararlaştırılan (şey); 2. Şekil, endam 3. Vergi, taahhüt (Erol, 2018:341; TTS 

IV: 2247: Leys. Ar.XV. 172, Tennuri. XV. 274, Sic. B. XV., Bab. XVI. 1-384, 1-

466, Kam. XVIII-XIX. 3-475, 3-168, 1-667, Sic. A. XVI. 6-706, Anter. XIV. 13). 

kesme: Kâkül, zülüf, perçem (DLT II:233, 434, III: 203). 

keten: Zahmet, sıkıntı (DLT I: 404). 

keygiregen: Hizmetçi (ME 141-4). 

keygirek: Hicap (utanma) (ME 141-3). 

keykirde: Helecan, heyecan, korku (TTS IV: 2465: Kel. XIV. 65, 69, Hurş. XIV. 24, 

Enb. XIV. 526, Fütuh. XIV. 47, Şamil XVI. 164).  

 
21 Clauson, basit olarak “kat, katman” anlamında kullanıldığını ve analoji yoluyla “kaç, kez, 

defa” anlamında sayılarda kullanıldığını söyleyerek “beg katı”nın “yan, huzur” anlamlarına 

geldiğini belirtmiştir (EDPT 593). 
22 (EDPT 747-DTS: 320 ‘atın iki omzunun arası; dağın zirvesi; kavga, kavgada mukavemet’; 

RT: 397: keriş ‘hat, dağ, sırt’; DS III: 2003: geriş ‘dağ, tepe sırtı’; DS IV: 2755: ‘yokuş, tepe’). 
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kezig ~ kezik: İnsanı titreten humma, sıtma; gezek, nöbet (KB 2382; DLT I: 391-13,15; 

EDPT 758-759; Erc.-Ak., 2014: 169). 

kezig: Fırsat (ME 123-4, 133-5-6). 

kılı ~ kılık ~ kılk: Huy, mizaç, tabiat (TT VII: 17; Maitri. 67-31; BT I. B 174; Erol, 

2018:348; KB 149, 881; RKT 453; DLT I: 383; MK III 136; TMEN III: 1517; DTS 

443; EDPT 620b; MK III 136; OTWF 237; Seng. 298v20; LÇ 248b; DTO 451; 

KTS:143: kılıg, kılgı; CC-I/s.502:kılı; KutbHŞ:148; FK 309:6; ŞN1:425; NF 125-

7, 254-11, 383-15; TTS I:456; TTS IV:508; TTS IV: 2483: Hurş. XIV. 56, 57, Bab. 

XVI. 1-55). 

kılınç: 1.Huy, tabiat (DLT I:383, II: 156, III:374; KB 4484; Erol, 2018:349; TTS IV: 

2483: Yunus. XIII-XIV. 17). 2. Amel (CSM:15; KİP :42; Arat, 1979:19; Arat, 

1979:247; NFD 15, 379; EATSKT 357). 

kın ~ kıyın: Ceza, azap, işkence, eziyet, yaptırım (SUK, Mi 04-10; EDPT, 631; T 32; 

TT VIII 22, 15; AY 117-22; US; Maitri.66-12; İKP 73-1; KB 3818, 5240, 5279, 

6140; Erol, 2018:350; Alt.Gr.; Erol, 2018:650; ME 75-3, 108-7; KE 22v12, 103r8, 

162r3; TTS IV: 2489: Ga. XIV. 310,413). 

kınış ~ kınnış: Naz, edâ, işve, kırıtış (TTS IV: 2496: Deşt. XVI. 136-21, 348-1, Cinas. 

XVI., Nuh.Tuh. XVII. 193-1; DS VIII: 2811). 

kınlık ~ kıyınlık: Hapishane, ceza evi (KİP 37; Maitri 11-5; İKP LXIII. 4.; Alt.Gr.). 

kınu: Ayıp, kusur suç, günah (TTS IV: 2497: Kadı. XIV. 475, 549). 

kırak: Kenar ağız, kıyı, sınır serhat, hudut (KTS:144: kırag, kıraŋ, kırıg; FK 601:6; BV 

381:1; Eckmann, 1966, 53; VEWT:265; EDPT 652a-b, 653b; Seng. 295v7; LÇ 

244a; DTO 445; HYZ:67b10; YUTS:236). 

kırış: Savaş, harp (TTS IV: 2509: Dede. XIV. 96, 136; DS VIII: 2826: Muğla).  

kırkak ~ kırnag ~ ḳırnaḳ: Cariye, halayık, hizmetçi (MK I 353; DLT:I,473-18: 

Yabaku, Kay, Çömül, Basmıl, Oguz diyalektlerince; Levitskaya, 2000: 240; DTS 

474a; EDPT 661; TM 34b/5; GT 94/4-5, 65/2-3, 96/2, 139/5, 140/6, 194/1; EDM 

14a/2; KMT 34b/5; Ünlü, -Hrz.-2012a: 319a; KTS 145: DM, GT, İH, İM, KF, 

KFT, Kİ, TA, ETZ ; LST 1963: 164; DKK I 115; EDPT 661b; DTS 474a; Ünlü, 

2012a: 319a; KutbHŞ 907; KTS: 145a; TMEN 456; TDES 239: Tkm: gırnak; 

KT:1065; LO:236; BH 126a7; TTS IV: 2513-2515: Yuz. Şeyd. XIII. 90, Işk. XIV. 

269-1, Fütuh. XIV. 119, Si.Da. XIV. 260-1, Yüz. Ha. XIV. 231,264, Dede. XIV. 

65, Ferec. XV. 438, Ta. Sel. XV. 167, Şeh. Ş. XVI. 264, Bab. XVI. 2-439, Deş. 

XVI. 135-1, 208-2, Nuh.Tuh. XVII. 87-2, Kdeb. XVIII. 87-2, Bürh. XVIII-XIX. 

500, Kam. XVIII-XIX. 1-348; DS IV: 2835, VIII: 2834; Kam.T. 649).  

kırnacuk: Küçük cariye (TTS IV: 2513: Deka. XVI. 64-2). 

kırtıl: Baç, vergi, haraç (TTS IV: 2515: Kam. XVIII-XIX. 2-294; DS VIII: 2837). 

kısaç: Kerpeten (TTS IV: 2516: Işk. XIV. 226-2, Tuh.Le. XV. 239, Miftah. XV. 137, 

Sic. B. XV. 10-33, 2-363, Şamil. XVI. 384, Deş. XVI. 299-2, Nimeti. XVI. 197, 

Genc. XVII. 46, Aks. XVII-XVIII. 176, Bürh. XVIII-XIX. 492; DS VIII: 2839, 

2842).  

kısdırma ~ kıstırma: Mengene, cendere (TTS IV: 2517: Sic.B. XV. 6-44; DS VIII: 

2840, 2845: Maraş).  
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kısgu ~ kıskı ~ kısku: Mengene, cendere (TTS IV: 2518: Bab. XVI. 1-137, Nimeti. 

XVI. 287, Şamil. XVI. 179, Bürh. XVIII-XIX. 39, 106; DS VIII: 2842). 

kısı ~ kısu: Sıkıntı, eziyet (TTS IV: 2520: Süh. XIV. 233, 283, Işk. XIV. 111-2, Ferh. 

XIV. 23, Şeyhi. XV. 63, Şeref. XVI. 140; DS VIII: 2840).  

kısıg: Hapis, sıkıntı (DLT I:376).  

kısıl: Vadi (EDPT 667b; DTS 447b; M 85/12). 

kıṣṅak ~ kaznak: Hazine (SUK, Lo04-3; U II 76; KB 1034). 

kıv: Devlet, ikbal (TTS IV: 2523: Hurş. XIV. 93; DS VIII: 2849). 

kıw II: Hasislik, cimrilik (Alt.Gr.). 

kıwı: Saadet, azamet; istek (Alt.Gr.; AY 681-7). 

kıyak II ~ kıyık I: Kıyıcı, yırtıcı, zalim, gaddar (TTS IV: 2528: Enveri. XV. 63, Şamil. 

XVI. 115, Deş. XVI. 254-2, 319-2, Yahya Bey. XVI. 218, Nimeti. XVI. 267; DS 

VIII: 2854). 

kıyhım ~ kıykım: Çalım, şiddet, heybet, görkem (TTS IV: 2531: Füth. XIV. 426, 584, 

586, İs. H. XIV-XV. 827, Nimeti. XVI. 446). 

kıyınçı ~ kıınçı ~ kınaguçı: Zindancı, işkenceci (EDPT 634; TT VI 22; UAS 330; TTT 

III 8). 

kıyınlık: Hapishane (Alt.Gr.). 

kız kırkın: Cariyeler (Erc.-Ak., 2014:718; DLT:164/142). 

kızkı ~ kızgu: Pembe (kızıl) (TTS IV: 2538: Enb. XIV. 811; DS VIII: 2862, 2868). 

kiş: Samur samur kürk (KB 3836, 4425, 5367, 5825). 

kişifçi: Casus (EDM 5a/14). 

kocacuk: Yaşlı, ihtiyarcık (SN 332/2040, 623). 

kocalık: Yaşlılık (SN 355/5357, 623; DKK:167/D141, 11; TTS IV: 2591: Cennet XV. 

28). 

kogcılık ~ kogıcılık ~ kogucılık ~ kovcılık ~ kovucılık: Münafıklık (TTS IV: 2677: 

Müneb. XIV-XV. 84-1, Leys. Mu.XIV-XV. 443-2, Vahdet. XV. 162-2, Delil XV. 

135,Ah. XVI. 678, 1109, Kam. XVIII-XIX. 3-570; DS VIII: 2939: İzmir İçel: 

kovculuk; Gaziantep: kavculuk). 

koltga: Hediye (ME 24-1, 35-6, 151-6). krş. ḳovcılıḳ vd. 

kolu: Zaman, vakit (Maitri. 13-59; AY 176-3). 

komlak: Şarap (KMT 17a/8). 

konukcı: Misafir sahibi; ev sahibi (TTS IV: 2643; DS VIII: 2918).  

kor: Zarar, ziyan (ME 91-2. 212-1). 

kosık ~ kosuk: Fındık (DLT I: 382, 497; DLT III: 347). 

koşug ~ koşuk: Şiir (DLT I: 376; EDPT 671b; DTS 489a; Ünlü, 2012b: 455b; HKT II: 

324; TTS IV: 2671: Bab. XVI. 467; DS VIII: 2935).  

kov çav: Dedikodu, gıybet, çekiştirme (TTS IV: 2678: Şeh.Ş. XIV. 959, Deş. XVI. 401, 

Nimeti. XVI. 297, Caf. XVI. 57-2).  

kov: Gıybet (DK 8-8, 20-1, 187-4; TTS IV: 2675: Dede. XIV. 12, Ferh. XIV. 63, Süh. 

XIV. 138, Güvahi. XVI. 107, Kam. XVIII-XIX. 1-212; DS VIII: 2901-2902). 

ḳovcılıḳ ~ ḳovculuḳ ~ ḳovıcılıḳ: Gıybet, dedikodu (ELSKT 131a/7, 234b/2, 270b/19, 

270b/20). krş. kogcılık vd. 

kowuç: Cin çarpması (DLT III: 163-6,13; EDPT 581; Erc.-Ak., 2014: 41). 
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koyah ~ koyak I: Vadi, dere (TTS IV: 2679: Saz. Kul. Mehmet. XVI. 19, Ev. XVII. 3-

185, Kara. XVII. 111; DS VIII: 2941). 

koyak II ~ koyuh ~ koyuk: Hazin, etkili, dokunaklı (TTS IV: 2684: Işk. XIV. 59-1, 

Kadı. XIV. 171, Ruşeni. XV. 97, Bab. XVI. 2-82; DS VIII: 2942-2943). 

koyçı: Çoban, sığırtmaç (KB 1412; LÇ 242a; DTO 440). 

koytan: Lâhit (TTS IV: 2683: Naz. Le. XVII. 8; DS VIII: 2943). 

koz: Ceviz (KMT 8b/6; KTS 155: BayV.,CC, KF, KFT, RH, TA, ETZ, DM; TTS IV: 

2686-2689: Yunus XIII-XIV., M. Bay. XIV. 14, Yadigar XIV. 4-2, Man. Tayr. 

XIV. 244, Cam. XV. 55, Hikmet XV. 296, Hazain XV. 8,15, Nimeti XVI. 186, 

Deş. XVI. 276, Güvahi XVI. 35, Caf. XVI. 41-2, Genc. XVII.54, Müntehab. 

XVII.27-1, Bürh. XVIII-XIX. 533; DS VIII.). 

köç: Saat, an, müddet (DLT I: 321). 

köçütçi: Kervanbaşı (EDPT 696; KB 3788, 6112). 

kög ~ küg:23 Şarkı, melodi (DLT I: 253; II:253, 255, 301; III: 131; Erol, 2018:401: 

EUTS, DLT, KB DK; EDPT 709). 

köke: 1. Tandırda pişirmek için hazırlanmış hamur parçası (ARL, 1962: 120). 2. Toprak 

tencere (DS II: 971). 3. Yağlı çörek (DİAT, 964).  

köni yol: Hidayet, doğru yol (KB 36, 382, 393, 3730; RKT 485; RKT 487: aymış yol 

‘söylenilen/doğru yol’). 

könilik: Hak, adalet, hakikat (doğruluk) (KB 65, 360, 809, 1128, 1324, 1546, 1865, 

2115, 2337, 3463, 4994, 5600, 5922, 6479; DLT III: 151,237; NF 316-10). 

köri: Davul (EDM 11b/4). 

körümçi: Falcı, kâhin (EDPT 745; TT VII: 77; TT VI 42; Ht I 9; Tuguseva, 1991: 66; 

Kzk.: kürümçi). 

kösegi ~ kösegü ~ közegü:24 Maşa (yarı yanmış odun; baston; öğseği, ucu yanmış odun 

parçası vb.) (EDPT 759b; DTS 341b; TDES 260-261; KTS: 159b: kösegi, kösev, 

kösöv; TTS IV: 2698-2699: kösegi, kösegü: Cev. Es. XV. 98, Terceman XV. 72, 

355, Bektaş. XV. 101, Bab. XVI. 1-204, 1-387, Caf. XVI. 36-1, Ah. XVI. 977, 939, 

Nimeti. XVI. 254, Deş. XVI. 284-2, Deş. XVI. 23-2, 47-1, Şamil. XVI. 79, Genc. 

XVII. 78, Nuhbe. Ş. XVIII-XIX. 237, Kam. XVIII-XIX. 3-480; DS III: 1686-1822; 

DS IV: 2971-2986).  

köti burt: Kâbus, karabasan (DLT I: 341). 

kötrüm: Köşk (RKT 495: 34/90B1=39:20). 

köybet: Hediye (ME 78-8, 79-1). 

kulağuzlayıcı ~ kulavuzlayıcı: Rehber yol gösterici (TTS IV. 2714: Enb. XIV. 193, 

Müneb. XIV.-XV. 242, Müz. XV. 213). 

kulak ton: Yenleri kısa elbise (DLT I:383). 

 
23 Clauson, bu sözcüğün Çince ‘ch’ü’den alıntı olduğunu iddia etmiştir (EDPT 709). 
24 DS III: 1686-1822: eğse, ėhsek, eksevü, eksi, ense, ensi, esevi, esi, eskā, evsevü, eyis, eyisi, 

eyse, eysi, esa, ese; DS IV: 2971-2986: kosengi, kösa, köse, kösenği, kösev, kösevi, kösevü, kösey, 

köseyi, kösgi, kösoğ, kösövi, kösövü, kösso, kösüvü, közegü; DS V: 3320-3271: oğsevi, oksevi, 

oysegi, öğsē, öğseė, öğseğe, öğseği, öğseü, öğsevi, öğsevü, öğsö, öğsü, ökkeze, ökse, ökseğe, 

ökseği, öksek, ökseki, ökseve, öksevi, öksi, öksöğü, öksövi, öksü, öksüğü, ösa, öseğ, öseği, ösevi, 

ösevü, ösge, öske, övsevi, öysey). 
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kulaksız: Sağır (CC-I/s.517).  

kullıkcı ~ kullukcı ~ kullukçı: Hizmetkâr cariye, nöbetçi (DTO 435; BV 660:90; Marz. 

28a/12, 62b/14; DS VIII: 2996). 

ḳulluḳçı: Hizmetçi, hizmetkâr (ELSKT 98b/7, 132a/18). 

kulut: Erkek köle (TT III: 14; UIS 76; AHB VIII: 183). 

kur: Makam (yüksek makam), aşama (pek çoğunun biri); dizi (EDPT 642a-b; DTS 

496a; HKT II: 348-349; KTS: 163a: kur ‘yaşıt, emsal, akran’; TTS IV: 2733-2734: 

Süh. XIV. 267, Işk. XIV. 290, Kel. XIV. 115; DS III: 2103, DS IV: 2923).  

kurgan: Mezar türbe (KMT 7a/2, 15a/2); 2. Kale (KMT 7a/2; LÇ 234a; DTO 427); 3. 

At ahırı (KMT 6b/9; KTS:163: kurgan, kurgun; FK 491:5). 

kurtga: İhtiyar kadın (Alt.Gr. 360; IrkB. 13; ETY 268/Ir.,18; DLT III:259/18, IV: 383; 

KB 1193; RKST 96/105,501; EDPT 648; Sağol, 1995: 199; KE II:401; KE I 42/ 

30v3, 111/ 80v7). 

kurtka: Yaşlı kadın, kocakarı (CC-II/s.765).  

kurumsak: Pezevenk, deyyus (alçak, onursuz, arsız) (TTS IV: 2768: Bürh. XVIII-XIX. 

155, Tuhfe. XVIII-XIX. 271, Kam. XVIII-XIX. 2-78; DS VIII: 3012: İzmir 

Çanakkale, Konya). 

kuvar ~ kuvpar: Para cezası, ceza (SUK, Sa03-25; Sa03, 25). 

kuvrağ: Topluluk, cemaat (KİP 44; EDPT 586).  

kuytul: İkametgâh, karargâh (TTS IV: 2762: Fütuh. XIV. 12, 45, 334; DS VIII: 3021: 

kuytal/kuytul). 

kuyum: Çeyiz (TTS IV: 2763: Kdeb. XVII. 626-2). 

kü I: Kadın köle, cariye (OY- KY: 40,41,52,53; SUK 53; Ernte 115; U II: 78; MK II 6; 

EDPT 726; KE 411; KTS 168; KTLS: 94: Kzk.-Krg.). krş. kün vd. 

kü II: Ün, şan (DLT III:212). 

küç: Susam (DLT III: 121). krş. künçit 

kügçi: Muhafız, bekçi (Ernte 114; AY 247; Geng-Klimkeit, 1985: 87). 

külüg: Şöhret sahibi (Erc.-Ak., 2014:756: 538/439; DLT III: 212). 

künçit:25 Susam [SUK -Lo24, 4-5; EDPT 727b; Alt.Gr. 285; EUTS s.122; EUTG 587). 

krş. küç 

kündlük: Ahmaklık (TTS IV: 2771: Bab. XVI. 2-138; DS VIII: 3039: Sinop). 

küni I: Cariye, kuma (DLT III:237; EDM 14a/4; KTS 168: CC.49a/19; CC-I/s.521; 

DTS 348b EDPT 727a; Ünlü, 2012a: 364b; KTS: 168; DS III: 2231a-b; Tietze III: 

322). krş. küŋ 

küni II: 1. Kıskançlık 2. Haset (DTS 348a; EDPT 727a; TTS IV: 1873-1875; DS III: 

2231a). krş. güni 

küŋ:26 Cariye, hizmetçi (KT D 7, KT D 20, KT D 21, KT D 24, KT K 9, BKY 7, BKY 

17, BKY 18, BKY 20; EUTS 122; KB I: 345; DLT II:82, 248, III: 428; DLT:II, 

 
25 “künçit sözcüğü Toharcadan ödünçlemedir, ‘susam, tohum’ anlamındadır.” (EDPT , s. 

727b). 
26 DS III: 1. Birkaç yıl yerinde kalarak iyice yanmış ve kül gibi olmuş hayvan gübresi: Tarlasını 

künliyen yokluk görmez. (DS. Saray-Çkr.; Sungurlu, Karahacip-Çr.; Ağaeli, Kalecik, Beyobası-

Ank.; Erkilet-Ky.; 2. Kömür ve tütünün tozu: Tabakadaki tütün ufalanmış, kün olmuş. (DS: 

Turan-Ky.). 
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82-18, 248-18; III, 318-11; EDPT 726; KTS 168; CC.45b/25; CC-I/s.520; KE 411; 

DS III; KTLS: 94: Kzk.-Krg.). krş. kü  

kürünçük: Cep (KMT 20a/3). 

küṣkü: Fare (SUK, Sa05-1; EDPT, 750). 

kütçi ~ kütövçi: Çoban (KB 1412: kütçi; KTS 167: KF: küdiçi; KTS 170: kütövçi; 

KTLS: 136-137: Bşk. harık kötösi,Tat: sarık kötücüsi). 

küvezlik: Gurur, kibir (KB 707, 1706, 2119, 2120, 2115, 6372, 6373 ). 

küwrüg: Kös davulu (DLT I:479). 

küzätçi ~ küzädçi ~ küdäzçi: Muhafız, bekçi (İKP 48; Ernte 114; KB 174; RKST 171; 

MK II 116; EDPT 758; KTLS: 602-603: Az: gözetçi; Kzk: küzetsi; Krg: küzötçü; 

KTLS: 58-59: YUyg: küzetçi). 

meçiklü: Veba, taun (TTS IV: 2801: Terceman XV. 38; DS IX:3148).  

meŋizlig: Misal, benzerlik (RKT 518: 25/9b2=3:140, 27/40a3=5:31, 35/47a3=40:40, 

38/28a2=59:5, 38/28b2=59:16 ). 

meŋülük: Ebedilik; sonsuzluk (KB 5147, 5249, 5833; AY 173-1). 

muŋ: Dert, tasa, kaygı, keder kesavet, hastalık, mutsuzluk, ıstırap (Maitri. 43-12; İKP 

26-1; KİP 183; DLT I:425; DLT III:33, 140, 141, 359, 360; Maitri. 43-12; İKP 26-

1; KİP 183; Erol, 2018:658; EDPT 347; EUTS 132; Erc.-Ak., 2018: 765; Ünlü, -

Hrz.- 2012: 405; KTS 187; Ünlü, -Çağ.- 2013: 778; BH 216). krş. buŋ 

muŋdaş: Sırdaş (Seng. 320v22; LÇ 280; DTO 504; VEWT 344; DTS 124; EDPT 347). 

mün I: Günah, suç, kabahat, kötü davranış; hata, kusur (AYAP 214; Üİ 109a-15; Maitri. 

68-13; AY 3k. 135-7; KB 232, 533, 536, 686, 690, 1255, 1938, 2756, 2995, 3313, 

3545, 3816, 4468). 

mün II: Çorba (DLT I:31, 36. 75, 163, 176, 198, 209,232, 245, 340; DLT III:122, 253, 

331). Min: un. [EDPT men „un‟ 766b, EUTG min „çorba‟ Alt.Gr. 2003, s. 287; 

EUTS min „un‟ EUTS , s. 130; KB Ø; DLT Ø]. 

müñüzgek: Nasır (DLT III:388). 

neheng: Timsah (GT 315/5). 

nom <Sogd.: Din, yeti, şeriat (AYAP 215; CSM:103 KİP 45; EDPT 777). 

nöker: Hizmetkar (DKK 20-12, 63-12, 137-11, 152-6). 

od: Ateş (EUTS 142; OY 177: hōt; ATG 289; EUTG 593; DLT IV: 444; DTS 373; TTS 

V: 2909-2915: Yuz. Şeyd. XIII. 23, Tebareke. XIV. 14, Yadigar XIV. 10, Ferh. 

XIV. 21, Nesimi XIV. M.Bay. XIV. 88, Dede. E. XIV. 42, Melhame XIV-XV. 8, 

Leys. Ar. XV. 239, Tuh.Le. XV. 212, Muham. XV. 354, Cennet XV. 117, Bektaş. 

XV.88, Deş. XVI. 246, Terceman XVI. 10, Şamil. XVI. 456, Hüs. Dil. XVI. 100, 

Müntehab XVII. 99, Genc XVII 23, Kdeb. XVIII. 26, Nedim XVIII 209, Battal. 

XVIII 131, Bürh. XVIII-XIX. 109, Kam. Os. XIX. 590; EATSKT 3b/3, 4b/2, 

11b/7, 12a/3, 44a/5, 51b/2, 65b/4, 275b/5, 316a/7, 460a/2, 510a/2, 639a/3, 647a/6; 

DS IX: 3292: Nevşehir-Niğde). krş. ot  

odalık: Nikahsız olarak istfiraş olunan cariye (Kam.T. 938). 

ograg: Tertip, düzen (RKT 540). 

ogrılık: Hırsızlık (DLT II:208; KB 5768; RKT 540: 30/4b2=12:81, 38/37b2=60:12; GT 

113/4-5; ‘ogrılık/ogurlık’ KE 73v3, 99r1, 97v7, 130v18; ‘oġurlu ~ oġurlıķ’ BH 

18a7, 82b18). 
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oguş: Kısım, akraba, (oymak) (DLT I:61, 88, 114; DLT II:83, 103). 

oguşlug: Aile, hısım sahibi (DLT I:146). 

oht: Vakit, çağ (TTS V: 2941: Ga. XIV. 62, Ferh. XIV. 60, Süh. XIV. 231) (DS 

IX:3273). 

oka: Kefillik, kefâlet (DLT I: 40). 

oķıtçı nomçı: Vaiz (EDPT 82; UM II: Maitri. 435; NFD 458).  

okug: Dua (ME 89-6). 

okuyucu ~ okuycu ~ okucu: Davetçi (TTS: V: 2952: Tebareke XIV. 50, Cev. Es. XV. 

137, Hadidi. XVI. 48). 

olca: Savaş esiri (CC-II/s.788).  

oŋ: Nasip, kısmet (RKT 567). 

oŋatlık: Uygun, dürüst davranış (TTS V: 2992: Süh. XIV. 66, Tez. Ba. XIV. 75). 

oŋmadık ~ oŋmaduk ~ oŋmaduk: Bedbaht, talihsiz, uğursuz (TTS V: 2993-2994: 

Hamza XIV-XV. 1-141, Yuz.Şems.XVI. 361, Revani. XVI. 17, Niyazi XVII. 38; 

DS IX:3283; DS XII:4039). 

oŋmadıklık: Uğursuzluk, iflahsızlık, talihsizlik (TTS V: 2994: Terceman XV. 266). 

or ~ oru: Hendek (DS IX: 3285: Kütahya). 

ordo ~ ordu: 1.Saray, şehir başkent, hükümdar sarayı (BT XX; KB 1594, 2966, 3084, 

3815, 4834, 5176, 5178, 5263, 5569, 6070, 6113, 6404, 6433, 6434, 6436; İKP 42-

7). 2. Kale, şehir IrkB. 28; Erol, 2018:418). 

ornag: Taht, ikametgâh (yer) (BT XX; UD 200). 

oru: Zindan (KB 5549). 

orun ~ urun: Makam, mevki, mekân, (yer) (RKT 571: 31/9a3=19:22, 32/21a1=28:30, 

33/62a1=34:51, 34/16b3=36:67; KB 18, 19, 220, 236, 263, 747, 1147, 1558, 2533, 

2547, 3083, 4077, 4802, 4897, 5176, 5178, 5189, 5298, 5407, 5542, 5874 ; DLT 

II: 72, 177, III:222, 430; Erol, 2018: 425; DS IX:3290; DS XI: 4042).  

orunç ~ urunç: 1. Rüşvet. 2. Emanet (DLT III: 449; DTS 652b; EDPT 234b; Ünlü, -

Hrz.- 2012a: 627; KTS: 294; DS V: 3356; DS VI: 4044). 

orunçak ~ urunçak: Emanet (DLT I:148, 149; KB 3781). 

orunçı: Taht görevlisi, hademe (EDPT 233; ZPT: 23). 

orunlug: Mevki makam sahibi (RKT 571: 31/29b3=19, 31/28b3=19:73). 

osallık ~ osañlıķ: Gafillik (RKT 571; Erol, 2018:425; BH 41a8: osañlıķ). krş. usallık 

osañ: Gafil, tembel (ME 28-4, 61-7; Ünlü, 2012: (Hrz.). 449-450; KTS 206; BH 170: 

BH 14b4, 85a20, 152a4, 169a18). krş. osal/usal 

osanuk: Gafil (RKT 572: 30/90a3=16:108). krş. osal/usal vd. 

osug:27 Tarz, usül, üslup, karakter (DLT I: 64, 306; DTS 395b; EDPT 245a; KB 2994: 

osuġ ‘karşılık, istifade’; DS V: 3293: osoy ‘onun gibi, tıpkısı’). 

ot I: Ateş (RKT 572: 25/27a2=3:183, 27/39a2?5:29, 33/77a3=35:36, 65/51b1=40:47, 

38/29b1=59:17; GT 62/6, 75/8, 324/10, 325/3; NF 17-3, 268-12, 217-14, 125-9, 

145-1, 389-10, 411-14). krş. od 

 
27  Harezm, Kıpçak, Eski Anadolu ve Osmanlı Türkçesi dönemlerinde geçmeyen bu sözcük 

kullanımdan düşmüştür. 
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ot II: İlaç, em, zehir (DLT I: 35, 47, 154, 514, 515;II, 72, 116, 127, 176, 315, 345; DLT 

III: 224, 252; KB 158, 226, 879, 1061, 1199, 1070, 1085, 1969, 1970, 2002, 2109, 

2191, 2318, 2888, 2944, 3873, 5850, 6012, 6068, 6167, 6175, 6361; KTS 206:TA). 

otacı ~ otaçı: Hekim, tabip, attar eczacı, doktor (HK II, T II D 142, 25-26; AY 597; MK 

I87; DLT I: 35, 299; KB 438, 1057, 1065, 1199, 2109, 4356, 4364, 4631, 4676, 

5241; KTS 206: CC, GT, Kİ, TA, ETZ ; ME 218-7; GT 265/5; KE 170v11, 171r2; 

DS IX:3292-3293: otcı/otacı~otaçı). bk. otçu 

otaçılıķ: Hekimlik, tababet, tabiplik (KE 170v10; BH 126b18; TTS V: 3921: Enb. XIV. 

643, Terceman. XVI. 31). 

otag ~ otak: Otağ; çadır (EDPT 46; ESTY I: 484-487; DTS 373; DLT III:208, IV: 444; 

KB 4139; KE 27r21, 71v15, 73v7; TTS: V: 3022: Ferh. XIV. 14, Nesimi. XIV. 38, 

Dede. XIV. 7, Yuz. Hamdi. XV. 73, Kesir XV. 191, Bektaş. XV. 314, Revani XVI. 

19, Hayali XVI. 47, Fuzuli XVI. 63, Bab. XVI. 2-337, Bürh. XIII-XIX. 119, Molla 

XIX. 358; DS V:3294).  

otalayıcı: Hekim, tabip (TTS V: 3025: Kel. XIV. 255). 

otar: Çiftlik (TTS V). 

otçu (otacı): Hekim, tabip, attar (TTS V: 3028: Enb. XIV. 833, Işk. XIV. 154, Nimeti 

XVI. 161, Cam.Fa. XVII. 48, Müntehab. XVII. 79). 

otraklık: Meclis (toplantı) (ME 150-1, 168-5). 

otran: Elbise (don) (DLT I: 108). 

otunluk: Alçaklık, küstahlık (KB 335, 931, 1155, 2653, 3780, 4113, 6513). 

ovut ~ ufut ~ uvut ~ uwut: Hayâ, utanma, utanç, hicap; edep yeri (U3h-C. 143; Maitri. 

75-50). krş. uvut 

ovutlug ~ uvutlu ~ uvutlug: Edepli, ahlaklı, terbiyeli (Maitri. 112-6).  

oyad ~ uyad: Hicap, utanma (DS IX: 3300; DS XI: 4048). 

oyadlık ~ uyadlık: Mahcubiyet, utanma (DS XI: 4048).  

ozun: İftira (KB 4213).  

öd: 1. Zaman, devre, vakit, saat (Maitri. 35-2; KİP 94; DLT I:44, 330, 353, II:77, 101, 

III:125; RKT 575). 2. Nasihat, öğüt; zaman (U3h-B. 45; ME 121-5). 

ödek II: Zaman; tazminat (DS IX: 3309-3310). TTS V: 3049: Fer. XIV. 37, Tennuri 

XV. 159, Deş. XVI. 250, Ah. XVI. 383, Nimeti XVI. 19, Genc. XVII. 20, Aks. 

XVII-XVIII. 169). 

ödek: Taksit, ödeme (ME 206-1). 

öḍig: Rica, kayı, not ( SUK, Mi09-6; EDPT, 51; BKY D 39; Huast. 116 216; U II 16, 

21-2; DLT I:68; Mi09,6). krş. ötüg 

öḏlek ~ ödlek: Zaman, felek (DLT I:41, 82, 103;II, 196, 234, 304. 335; DLT III:41, 

233, 425; DTS 401a-b; EDPT 55b-56; Ünlü, 2012a: 455b: öḏlek, öylek; DS V: 

3374a: özlek; DS V: 3311b). 

ödün: Zaman (Maitri. 18-50; UD 96). 

ög ~ ök: Akıl (Erol, 2018:431; TTS V: 3952-3954: Man. Tayr. XIV. 139, Kel. 58, 

Tebareke XIV. 17, Tennuri XV. 87, Muham. XV. 316, Deş. XVI. 174, Şamil. XVI. 

536; DS IX:3324: ‘ök’ Kastamonu). 

ög bitig: Orijinal belge (SUK, Mi07-9; Mi07-9). 
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ögdi: Hamd, şükür (alkış, övgü) (DLT I: 515; RKT 575; KB 239, 2400, 3100, 3190, 

3716, 3907). 

öge ~ üge: Müşavir; çok akıllı, yaşlı kimse, ulusun büyüğü (DLT II:48, 90, 310, 356; 

KB 1754, 1868, 1995, 2935, 2941, 4240, 5481; Erol, 2018:432). 

ögelik: Müşavirlik (KB 4067, 4141). 

ögür: Topluluk, cemaat, grup, kesim (RKT 576). 

ögüş II ~ öküş: Fazla (çok) (DLT I: 62, 89,167,233, 467, 477, 516, II:156, III: 373, 374; 

KTS 210:BV İM, İN, Kİ, RH, TA; DS IX: 3323; TTS V: 3069: Yuz. Şeyd. XIII. 

58, Yunus. XIII-XIV. 32, Nesimi XIV. 32, Hurş. XIV. 1, Enb. XIV. 791, Man. 

Tayr. XIV. 114, Leys. Mu. XIV-XV. 204, Güzide XV. 99, İbrahim XV. 1-2, 

Tazarru XV. 150, Şeyhi XV. 149, Fuzuli XVI. 319, Şamil XVI. 396). bk. üküş 

ögüz: Derya (ırmak, nehir) (KB 975, 993, 2243, 2949, 3626, 4546, 4691, 5119; RKT 

578: 31/10a2=19:24; EDPT 119b/120a; DLT 103/41; DTS 382).  

öğürsek: Munis (çabuk arkadaş edinen) (DS IX: 3322-3323). 

ök II: Mutlaka (kesinlikle; pekiştirme edatı) (RKT 578: 252/28a2=3:187, 

27/3b3=4:159, 29/36a3=9:48, 31/51a3=20:58).  

öktemlik: Gururluluk (KTS 210:CC). 

öktünmek: Hakaret, tahkir (KTS 210:CC). 

ökünç II: İntikam, hınç, öç (TTS V: 3075: Hurş. XIV. 45, 76). 

ökünç: Pişmanlık; tövbe (Maitri. 74-11; DLT I:132, III:449; KB 348, 363, 556, 920, 

932, 1132, 1276, 1364, 1400, 1516, 2013, 6092, 6178, 6407, 6533; EDPT 110; 

RKT 578; UM II: Maitri. 444; KE 16r14; ME 5-3, 36-7, 36-8, 170-5, 174-5; KTS 

210: İH: ‘ökünç’: hasret, iştiyak, arzu). 

ökünçlüg: Pişmanlık; tövbe (KB 324). 

ökünmiş: Pişmanlık; tövbe (RKT 578). 

öl: Nem, rutubet (ıslak, yaş) (DLT I:48, 338; EDPT 124a-b; DTS 407a; Ünlü, 2012a: 

235: höl; Ünlü, 2012a: 458b; KTS: 210; TTS V: 3075: Velet XIII-XIV. 58, Man. 

Tayr. XIV. 69; DS III: 2430, DS V: 3330, 3332, DS VI: 4067, 4625). 

ölü bezi: Kefen (TTS V: 3082: Şamil. XVI. 631). 

ölütçi:28 Cellat, katil; Azrail (UM II: Maitri. 445; EDPT 134; MNB 162; KB 1737; MK 

I 99). 

önegi I ~ önegi ağacı ~ önegi direk ~ önegi katılı: Destek, payende (DS IX: 3337-

3338). 

önegi II ~ önegü ~ ünegi: İnatçı (DS IX: 3337; DS XI: 4065).  

önegilik ~ öneğilik ~ öneğülük: İnat, inatçılık, dik kafalılık (TTS V: 3100: Enb. XIV. 

205, Süh. XIV. 171, Leys. Mu. XIV-XV. 330, Kesir. XV. 253, Hazain. XV. 70).  

öngül: İnatçı (DS IX:3339). 

öpkelemekçi: Öfkeli, çabuk öfkelenen, sinirli (CC-II/s.795). 

örḍgün ~ örtkün: Harman, harman yeri; hasadı yapılmış tahıl yığını (SUK, Sa06-18; 

EDPT, 206; DLT III: 412). 

öri II ~ örü II ~ ürü: Otlak, mera, çayır (DS IX:3344, 3351, 3353; DS XI:4070).  

ört: Ateş (DTS 413b; EDPT 201a-b; Ünlü, 2012a: 462b; TTS V: 3013; DS IX: 3349; 

AOİA II: 485; OİASV: 1282). 

 
28 SN 596: can alıcı ‘Azrail’. 
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örtüglüg: Gayb (bilinmeyen) (RKT 585). 

örünteg: İlaç (Maitri. 79-37). 

ötgek: İshal (Heilk. I 83). 

ötkünç: Hikâye, uzun masal (KTS 212:İH). 

ötrüm: Müshil (KB 1059). 

ötüg: Rica (dilek) (EDPT 137; CSM: 39; KB 791, 2498, 2520, 2541, 2673, 4043, 4058, 

4103, 4045). krş. ödig 

ötük: Hikâye (KMT 24b/7). 

öyken: Akciğer (ELSKT 101a/12; DFK 190-1; TTS V: 3141: Edviye. XIV. 9, İrşad. 

XV. 126, Şamil. XVI. 472, Bab. XVI. 1-203, Caf. XVI. 86-2). 

özdek: Esas, gövde, kök, öz (TTS V: 3159-3160: Hurş. XIV. 75, Leys. Mu. XIV. 346, 

Ferec. XV. 6, Muham. XV. 23, İrşad XV. 58, Caf. XVI. 119, Bab. XVI. 2-509, 

Kam. Os. XIX. 183). 

özüt: Ruh, nefis (UM II: Maitri. 450). 

rahmetdin umunçsuz: İblis ve şeytan (İKP 232; RKT 30-22b1=15:31/ RKT, 595). 

sabçı ~ savcı: Elçi, haberci (MK II 376).  

saçu: İstisnâ (KB 10). 

saġak ~ sakak: Çene; çene altı; çenenin altındaki sarkık et; gerdan (EDPT 807-808; 

DLT I: 282, II:286; TTS V: 3251: Miftah. XV. 109, Çeng. Dâi. XV. 190, Caf. XVI. 

106-2, Ah. XVI. 717, Deş. XVI. 32, Nimeti XVI. 458, Şamil XVI. 631, Cam. Fa. 

XVII. 1-8, Kam. XVIII-XIX. 316, 425, 666;  Tkm sakak ‘çene’, Blk. sagak 

‘solungaç’, Nog. sagak ‘solungaç’, Kklp. sagak ‘solungaç’, Kzk. sagak ‘çene altı’, 

Krg. sagak ‘çene altı’, ‘döş bağı’; 3. Küpeleri birbirine bağlayan gümüş zincir’; 4. 

Başlığın çene altından bağlanan bağı. Kırgızlar bu bağa sagaldırık adını da verirler 

(OGM 64, 72; KWb 308a).  

sagam: Şarap (KMT 6a/3). 

sagınç ~ sakınç: Endişe; hüzün, üzüntü (sakınacak şey); sıkıntı, sakınma, kaygı; DLT 

I: 69, 100, 142, III: 333, 374; KB 677, 913, 1074, 1241, 1320, 1549, 1550, 1584, 

1587, 1984, 3103, 3206, 3307, 3331, 3411, 3549, 3550, 3561, 4257, 4550, 4552, 

5233, 5242, 5448, 5629, 5680, 5868, 6025, 6026, 6090, 6183, 6200, 6212, 6233, 

6235, 6275, 6343, 6350, 6446, 6486; RKT 604: 30/7a1=12:86). 

saġış ~ saķış: Hesap (RKT 604; DLT III:247; KB 367, 1363, 2221, 2633, 2772, 2776, 

2781, 2784, 4048, 4377, 4378, 73840, 5295, 6378; ME 43-5, 113-8, 120-7; GT 

280/1: sagış; KMT 23a/8: sagış; Erol, 2018:447; BH 12b23, 30a2, 33b1,35a8, 

89a27; DK 6-9; TTS V: 3233: Velet XIII-XIV., Yunus XIII-XIV. 20, Man. Tayr. 

XIV. 110, Anter. XIV. 321, Işk. XIV. 234). 

saġış günü ~ saḳış küni: Mahşer günü, kıyamet günü, hesap günü (RKT 604: 

30/23b3=15:35, 30/24a3=15:38: saķış; TTS V: 3238: Dede. XIV. 5: saġış). 

sagrak ~ suğrak: Kâse, büyük kadeh (RKT 603: 36/67a1=43:71; I, 100, 468, 471; TTS 

V: Ga. XIV. 92, Hurş. XIV. 33, Kel. XIV. 68, Anter. XIV. 556). 

sagsız: Sağlıksız, hasta (CC-I/s.545).  

sak II: Muska (ME 98-5). 

sakandırık ~ sakanduruk: Gerdanlık (TTS V: 3252: Sic.B. XV. 1-9, 4-430, Ferec XV. 

485, Bab. XVI. 2-199; DS X:3518; Eren 1999a: 351). 
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saḳçı: Nöbetçi, muhafız (bekçi) (Seng. 232r20, 232r29; DTO 338; KB:2140; 

KutbHŞ:153; DTS:486; EDPT 806; KB 2143; NF 119-5, 180-14, 382-11; KE 

37r14, 167v10, 224r18 vd). 

sakınç(lıg): Takva sahibi” (NFD 359). 

saḳınç: Takva; düşünce, fikir (KİP 109; UM II: Maitri. 453). 

saķınuķ ~ saknuk (~ sakınıklu): Takva sahibi, Takvalı, imanlı, muttâkî (RKT 604: 

25/6a1=3:133, 28/82b2=8:34, 30/43b2=16:31, 34/66a1=5:27, 35/11b1=39:57; 

Erol, 2018:447; Arat 1979:79; KB 56, 1063, 1266, 1442, 1985, 1987, 2100, 2186, 

2190, 2191, 2461, 2462, 2844, 3146, 3343, 3552, 3566, 3613, 4236, 4406, 4476, 

4483, 4497, 4502, 4562, 4566, 5329, 5349, 6130, 6270, 6460, 6478; RKT 605; ME 

33-7, 153-5, 33-7, 185-2, 183-3; TTS IV: 3260: Enb. XIV. 62, Tez.Ba. XV. 18). 

saḳış kün ~ saķış küni: Kıyamet (RKT 604). bk. belgülüg kün 

saḳış: Hesap (RKT 604; EDPT 817). 

sakışçı: Muhasebeci (EDPT 817; KB 2218). 

saklık: Teyakkuz, tetikte bulunma, uyanıklık (TTS V: 3259: Süh. XIV. 148, Kab. XV. 

426). 

saknukluk II: Uyanıklık, teyakkuz (TTS IV: 3260: Kel. XIV. 45,146). 

saknukluk: Takva sahibi olmak, ihtiyat, tedbir (RKT 605: 37/55b1=49:3, 

37/45b3=48:26, 28/5b1=58:9; ME 148-3, 185-2). 

sakuç: Hüzün (RKT 604). 

salaca ~ salaca: Sedye, tabut (TTS IV: 3261: Yunus XIII-XIV. 211). 

salıg: Haber, iz (Seng. 234r14; LÇ 186a; DTO 341; USp. 2/8; KTS: 225; TTS I: 593; 

TTS II: 784; TTS III: 591; TTS IV: 655; VEWT 398; DTS 482; EDPT 826a; FK 

310: 4; DN 892; DS X:3524: salık ‘haber’).  

san: Emel, arzu, nişan (Erol, 2018:453). 

sanduvaç: Bülbül (DLT I:529;DLT III:178, 311). 

ṣanu: Zan, şüphe (ELSKT 7b/5, 104a/12, 53a/23, 109b/5, 147a/7, 162b/17, 265b/17, 

251b/18, 251b/20, 251b/21). 

saranlık: Hasislik, cimrilik KB 1672, 2766, 3035, 3038 (RKT 606: 37/25a2=47:37, 

37/25b1-2=47:38, 37/25b2=47:38). 

sarı erük: Kayısı (EDM 15b/8). 

sarıg turma: Havuç (DLT I: 431). krş. geşür/keşür ~ gezer/gizri 

sarkar/serker ~ säkärçi/sekerçi: Eşkıya, haydut (EDPT 822; MK I343; DLT I: 457: 

serker; KB 5577: sekerçi). 

sata: Mercan (DLT III:218). 

satgag: Müfteri (KB 911, 919, 924, 6441, 6453). 

savka: Aidat, tekâlif (LÇ 184a; DTO 344; DS X: 3553). 

saw: Şöhret (san) (DLT III:43). 

sayru evi: Hastane (TTS V: 3357: Şamil. XVI. 584, Genc. XVII. 19). 

sayrucağı: Hasta mizacı (TTS V: 3356: Miftah XV. 88, ŞamilXVI. 630, Caf. XVI. 9). 

sayrulıh ~ sayrılık ~ sayrulık: Hastalık (ELSKT 45b/8, 171a/7, 173b/2, 195a/16; 

Kam.T. 1053; DS X: 3561). 

sayvan: Gölge yapan, şemsiye (TTS V: 3359: Süh. XIV. 46, Fütuh. XIV. 65, Leys. 

Ar.XV. 42, Şamil. XVI. 384). 
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seklebeç: Pazı (KMT 9a/6). 

serim sabır (Arat, 1979: 378; EDPT 842). 

sıkılcım: İzdiham, basınç, sıkışıklık (DS X:3605-3606).  

sın ~ sin: Mezar kabir (DLT III:65, 138; KMT 7a/1; BH 13b22, 14a4, 122a17, 139b15, 

153b14, 163a3; TTS V: 3470: Yuz. Şeyd. XIII. 98, Yunus. XIII-XIV. 73, Ferh. 

XIV. 8, Enb. XIV. 125, Kadı XIV. 475, Man. Tayr. XIV. 59, Tebareke XIV. 16, 

Ferec XV. 300, Tazarru XV. 53, Yahya Bey XVI. 165, Zati XVI. 7, Kdeb. XVIII. 

609; DS X: 3637). 

sınag: İmtihan, sınav, tecrübe ediş (RKT 617; ME 59-8). 

sınaglılık: Tecrübelilik (ME 85-3). 

sınamak: İmtihan (ME 142-7). 

sıñarlanmak: Zaruret, çaresizlik (ME 144-1). 

sındı ~ sındu: 1. Kıran, mağlup eden, yenen. 2. Makas (DLT I:418; EDM 9b/13; OY 

71, OTWF 242; EDPT 836; TMEN 1250; Alt.Gr. 293; EUTS 203; DLT IV: 516, 

V:3612, X:3610; NF 66-13; KE 180v19; ELSKT 138a/5, 174b/12; TTS V: 3434-

3437: Si.Da.XIV. 478, Işk XIV. 159, Hazain. XV. 54, Cennet XV. 117, Muham. 

XV. 370, Enveri XV. 67, Letaif XVI. 52, Deş. XVI. 134, Şamil. XVI. 484, Bb. 

XVI. 1-205, Caf. xvı. 122, Nimeti XVI. 498, Cam. Fa. XVII. 18, Kdeb. XVIII. 188, 

Kam. XVIII-XIX. 2-392; DS V:3612: sındı~sındu). 

sıngın ~ sıngun ~ sınkın ~ sınkun: Mağlup, yenik, hezimet, bozgun (kırık) (ELSKT 

217a/13; TTS V: 3439: Anter. XIV. 27, 80, Müslim. XV. 8-73, Yahya Bey. XVI. 

20, Şamil. 235, Battal. XVIII. 31, Kam. Os. XIX. 367, Şeh. Ş. XVI. 195; DS X: 

3611).  

sıngınlık: Mağlubiyet, bozgunluk (TTS V: 3440: KesirXVI. 334, Kam.Osm. XIX. 368). 

sınık ~ sınuk: Kırık, mağlup, yenik (OY 71; OTWF 242; EDPT 837; DLT IV:517; Erol, 

2018:691; ELSKT 30a/14, 26a/15; TTS V: 3441-3445: Yunus XIII-XIV. 258, Işk. 

XIV. 111, Dede E. XIV. 247, Enb. XIV. 533, Man. Tayr. XIV. 230, Tazarru XV. 

53, Güls. XV. 16, İrşad. XV. 226, Ah.Pş. XV. 61, Terceman XV. 7, 326, Ta.Şahi 

XVI. 82, Şamil. XVI. 672, Fuzuli XVI. 157, 195, Zati XVI. 70, Bab. XVI. 2-245, 

Caf. XVI. 157-2, Nimeti XVI. 436, Genc. XVII. 58, Saz Gevheri XVII. 172, Battal 

XVIII. 297, Kdeb. XVIII. 480-2, Kam. Os. XIX. 544; DS X:3611-3612).  

sınıklık ~ sınukluk: Hüzün, kırıklık; bozgunluk, inhizam, mağlubiyet; zayıflık, 

zebunluk (TTS V: 3436: Cev. Es. XV. 108, Nihani. XVI. 80, Larendi. XV. 336, 

Fütuh XIV. 20, Kel. XIV. 86).  

sırlaŋ: Cilâlı, kaygan, düz (DS X: 3617: Çanakkale).  

sızgu: Kürdan, fırça (ME 183-6). 

sili: Bakire (CC-II/s.814).  

sin: Mezar (EATSKT 223a/5, 275b/2, 357a/1, 471a/6, 595a/3, 633b/7, 647b/2).  

sinle: Mezar mezarlık, kabir (TTS V: 3481: Yunus XIII-XIV. 74, Ga.XIV. 502, 

Man.Tayr. XIV. 10, Kadı. XIV. 60, Müneb. XV. 98; DS X:3637, 3643).  

sivinçi: Müjde (ŞT 86b6, 86b7; Ölmez 444: Kırg. süyünçü, Özb. sevinci, Trkm. 

söyünçi). 

soklık: Hırs (KMT 35a/5). 

sorunca: Sual, sorgu (DS X: 3666). 
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soymantı: Sopa, değnek, asa (DS X: 3670).  

sögük: Küfür (sövme) (DLT I: 27). 

sökelcilik: Hastabakıcılık (ME 79-3). 

sökellik: Hastalık (RKT 628: 33/27a1; ME 38-4, 49-7, 79-3, 151-6, 200-1; KT 

33/22a1=33:60; KMT 15a/6; NF 167-2, 130-7, 326-8, 415-14; BH 95b21, 96a25, 

147a19; TTS V: 3535: Melhame. XIV-XV. 34, 60, 69, 83, 115, Tez. Ün. XV. 72-

2; DS X:3676). 

söklençe ~ söklençi: Kebap (EDM 6b/11; KTS 240:DM, BM, TA; BH 66a25, 96a16, 

141b5).  

söklünçü: Kebap (DLT II:309, III:242; KE 54v1). 

sökmek ~ sökmek ig: İshal hastalığı (HK II 44- 45).  

sökünç: Lanet, bela (KE 22v12). 

sörçek: Efsane, yazılı hikaye RKT 628: 28/81a2=8:31, 30/38b3=16:24). 

sövüş Dost, arkadaş (CC-I/s.557). 

söyke ~ söykek: Mesnet, istinatgâh (DS X: 3682-3683).  

sunmaklık: İbadet etmek, kulluk etmek (RKT 631: 31/26a1=19:65). 

ṣuya bakıcı: Falcı (ELSKT 15b/17, 66b/11).  

sü: Ordu; asker (IrkB. 22, 30; KİP 117; Maitri. 1-27; DLT I: 69,144,195, 249, 307, 321, 

353, 371, 399, 443, 490, 516, 521, II: 5, 7, 19, 29, 190, 209, 231, 239, 245, 274, 

312, III:59, 77, 78, 81, 94, 104, 105, 114, 180, 192,208, 249, 260, 292, 305, 339; 

Erol, 2018:123; KB B38, C34, 1403, 2044, 2057, 2266, 2270, 2272, 2275, 2296, 

2300, 2301, 2302, 2309, 2329, 2330, 2331, 2334, 2359, 2413, 2414, 2418, 2586, 

4065, 4138, 4143, 4830, 5152, 5211; OY 42, 43; TYK 16, 17; TT III: 8; AY 241; 

BSU(BT XIII): 166; MK I 219). 

süçi ~ süçig ~ süçüg: Şarap; tatlı şarap, üzüm suyu (DLT I: 154,157, 211, 282, 338, 

373, 408, III:164,166, 397, 427; Erol, 2018:124; ME 208-3: süçi, 223-7, 225-6: 

süçüg; SUK, Lo14-5; EDPT, 796; KT G 5; BH süçü 29a5, 83b25, 84a2, 148b6; 

EDPT 796b-797a; DTS 548a; Ünlü, 2012a: 537-538; KTS: 244a-b; ELSKT ‘süci’ 

68b/1, 69a/14, 78a/22, 129a/13; TTS V: 3605-3611; DS V: 3706-3707:süci; DS V: 

3631:sici; DS V: 3707:sücü; DS V: 3689:sucu, suci). 

süglüm: Beyzi, oval (yumurta biçiminde olan) (DS X: 3706). 

sül: İrin, cerahat (EUTS 141; U II 61, 10). 

şetleğen: Fıstık (EDM 5a/14). 

şıltak: Kavga, gürültü, anlaşmazlık (TTS V: 3664: Kadı XIV. 257, Nesimi XIV; DS X: 

3768). 

tadu: Tıynet, tabiat, huy, mizaç (yaradılış) (KB 60, 882, 1053, 1054, 1055, 1825, 1816, 

1682, 1828, 4634, 4635, 4628, 4629, 4770, 4630, 4770, 4673, 4630). 

tagunçı: Soytarı (EDPT 471; TT X 32).  

tägürtçi: Rehber refakatçı (EDPT 476; Tuguseva, 1991: 40-42). 

tamu ~ tamug ~ tamuğ ~ tamuk <Soğd.: Cehennem (CSM: 31; M I 13, 15; EDPT 

502; NFD 402; Dilçin 1991: 637; KB 3654; Ali 52; Sang 161v 19; YZ 89; Taş 

2010: 420; TTS V: 3711-3716: Yüz.Şeyd. XIII. 51, Yunus. XIII-XIV. 173, Işk. 

XIV. 95, Man.Tayr. XIV. 227, Nesimi. XIV. 93, Kel. XIV. 13, Güzide XV. 164, 

İbrahim. XV. 48, Cennet. XV. 119, Caf. XVI. 64, Zati XVI. 265, Cam.Fa. XVII. 
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1-15, Battal. XVIII. 178, Kdeb. XVIII. 262, Bürh. XVIII-XIX. 11, Kam. Os. XIX. 

112 vd.). 

tamuluk: Cehennemlik (TTS V: 3716: Cennet. XV. 270, Man.Tayr. XIV. 134). 

tañ yeli: Sabah rüzgârı (TTS V: 3738: D.B. XVI. 118, İbrahim. XV. 137). 

tangsuk ~ tañsuk ~ taŋ taŋsuk II: Nefis, lezzetli (tatlı) (Alt.Gr.; DLT III:382; AY 118-

7). 

tañuk II: Hediye (KB 99). 

taŋ II: Tuhaf, hayret, taaccüp (şaşılacak durum); mucize; olağanüstü, harikulade (RKT 

645; BT XX; İKP 34-1; DLT I:62, III:355; KB 786, 794, 1543, 1578, 3514, 4415, 

4459, 6073, 6074; BH 103b10; DTS 564b, 565a; EDPT 510b, 511a, 525b-526a; 

Ünlü, 2012a: 564b; KTS: 261a; TTS II: 989-990; DS II: 1355:dan; DS II: 

1360:daŋ; DS V: 3823: tansık ‘değerli’). 

tapag ~ tapak: Hürmet, hizmet (İKP 50-4; Alt.Gr.). krş. tapag vd 

tapag udug ~ tapıg udug: İzzet-ikram; hürmet, hizmet; bakım, koruma (UI4. C 171; 

AY 196-5; UM II: Maitri. 467). 

tapagçı ~ tapıgçı ~ tapugçı ~ tapucı: Hademe, hizmet eden (tapan) [<torun] (U II:22/2: 

tapıgçı; TT X:249: tapagçı; Maitri. 34-3; DLT I: 376, 495; Erc.-Ak., 2014:895; 

DLT, 189/161; UD 404; KB 99, 203, 597, 635, 641, 842, 844, 947, 1488, 1554, 

1602, 1755, 1757, 1880, 2422, 2510, 2570, 2574, 2831, 2836, 2951, 2955, 2998, 

2999, 3023, 3129, 3344, 3362, 3739, 3986, 4014, 4031, 4070, 4079, 4092, 4155, 

4752, 5371, 5557, 5591; RKT 655: EDM 7a/8: BH tapuçı 19b4, 65b17, 95b7; Seng. 

151v10; DTO 193; KTS 263: tapugçı, tapuçı; BH tapugçı 119a5, 148a17; EDPT 

435; TT X 22; AY 623; U II: 22; MK I 289; DTS:535; EDPT 438b; DN 821; 

EATSKT 320b/2, 379a/2, 566a/4, 625b/6: tapucı; ELSKT 251b/22, 269b/12, 

269b/13 vd.). 

tapavul: Hizmetkar; öncü, keşifçi (EDPT 435b; ML 778a6-7).  

tapıg ~ tapug: Hizmet, hürmet, huzur; ibadet (saygı, çok sevme, tapma) (AYAP 224; 

Maitri. 16-36; AY 156-13; Erol, 2018:488; KB 97, 467, 484, 554, 590, 596, 600, 

610, 615, 610, 840, 843, 844, 945, 1094, 1362, 1607, 1611, 1643, 1718, 2484, 

2490, 2531, 2535, 2959, 3064, 3069, 3252, 3255, 3291, 3341, 3356, 3728, 3957, 

4001, 4037, 4093, 4157, 5268, 5301, 5712, 5716, 5717, 5752, 6346; KTS 263:GT, 

İM, MG; TT V:28; Suv. 33/22; DLT I:373, 376, II:168, III:58; MK III 177; NFD 

405; Seng. 151v4; LÇ 97a; DTO 193; KutbHŞ:168; KTS:263: tapug, tabu, tapı, 

tapu; TMEN II:849; VEWT:462; DTS:534; EDPT 437a; OTWF 244; KB ‘ibadet’ 

3216, 3226, 3674, 6385; RKT 655: ‘ibadet’ 28/63b3=7:206; BH ‘ibadet’ 21b11, 

36b7, 39a4, 53a17, 56b16, 63b8, 125b8, 129a22, 154a14; Dilçin 1991:435TTS V: 

3748-3749: Yuz. Şeyd. XIII. 66, Kadı. XIV. 304, Enb. XIV. 642, Kel. XIV. 6, 

Man.Tayr. XIV. 80, Mihri. XV. 96, Ferec. XV. 333, İbrahim. XV. 145, Velet. XIII. 

2, Yunus. XII-XIV. 7, Işk. XIV. 192, Muham. XV. 445). 

tapıgsak ~ tapugsak: Hizmetkâr (DLT II:168; DLT III:377). 

tapılıḳ: Razılık, rıza, kanaat (KB 2159).  

tapkur I: Tabur katar sıra, dizi (bölük, manga) (DS X: 3827: tapkır-Van). 

taplag: Rıza, muvafakat (DLT I: 462). 

tapucu: Hizmetçi, memur (TTS V: 3755: Kel. XIV. 54, 67, Man. Tayr. XIV. 6). 
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tapunguluk: İlah (tapılacak; tapunguluk idi; RKT 658: 28/35b1=7:158). 

tärçi: Amele, ırgat, gündelikçi (USM 122; MK II: 224; İML: 71; VEWT 474: Çuv. 

tarzê; ESTY II: 204: Kzk. tersi ‘isçi’). 

tarıg ~ tarag: Menşe, soy; tohum, hububat (EDPT 537b/538a; DLT 287/187; DTS 

537a; ESTSY/3.C. 157; M 4/16; M 12/7; US; İKP 1-6; Maitri. 4-16; Erol, 

2018:491). 

tarıgçı: Çiftçi, rençber (tarımcı) (İKP 1-2; DLT II: 49, 51, III: 242; RKT 658: 658; KB 

C58, 442, 4400, 4416, 5590; EDPT 541; TMEN 481; İKP 27; Ernte 113; MNB 64; 

MK II 276). 

tarıglag: Hasılat, kâr (kazanç) (RKT 658: 36/14a3=42:20). 

tarıglıg ~ tarıglık (yėr): Ambar (DLT I, 496, 501, 503). 

tartıg: Hediye, armağan (U II: 40, 107; DLT I: 462; MK III 180; EDPT 535b; DTS 539; 

Seng. 154v25; LÇ 99b; DTO 197; KTS:264; BV 23 :6; TTS I:684; TTS II:883; 

TTS III:672). 

tasım: Usûl, kadie, tahmin, âdet, ölçü (TTS V: 3765: Bab. XVI. 1-157, Şamil. XVI. 

384, Deş. XVI. 232, 300). 

tebizlik(g): Haset (DLT I: 19, 365, 506; II, 208). 

tef ~ tew: Al, hile, aldatma (DLT I:332). 

tegdeg: Sebep (DLT I: 160). 

tegdi: Ziyaretçi (DLT III: 230). 

tegiŋ ~ teyiŋ: Samur, sincap (DTS 581a, 582b; EDPT 569a; Ünlü, 2012a: 597a; KTS: 

273; KMT 12a/10; TTS V: 3797: Süh. XIV. 178, Nimeti XVI. 624, Bürh. XVIII-

XIX. 576; DS II: 1446: deyin, deyin; DS II: 1401: değin; DS V: 3862: tehin; DS 

V: 3854: tayın; DS V: 3861: teğin; DS V: 3864: tein; DS V: 3906: teyin; DS V: 

3936: tin; DS V: 3944 tiyin; DS V: 3931: tiğin).  

tekin29 II: Şehzade, prens (TTS V: 3739: Âş. XVI. 233). 

temirgazık: Süreyya (Kutup yıldızı) (EDM 2a/11). 

teñ: İmkân, fırsat, sıra (DLT II: 103; DLT III: 355).  

teñek: Hava (DLT III: 366). 

terece: Pencere (TTS V: 3792: Şamil. 200, Genc. XVIII. 50; DS X: 3889).  

terek: 1. Tabak 2. Raf (TTS V: 3793: Müz. XV. 267, Deş. XVI. 314-2, Cam. Fa. XVIII. 

87). 

tereke: Mahsul, ürün (TTS V: 3793: Nimeti XVI. 394, Şamil. XVI. 432, Deş. XVI. 

311). 

térgi ~ térgü ~ tirki: Sofra (DLT I: 428, 429; DLT II: 54). krş. tirki  

térnekig ~ tirnek: Topluluk, cemaat; dernek (KB 4829; Arat, 1979: 453).  

tezene: Mızrap (TTS V: 3797: Genc. XVII. 67, Tuhfe. Ş. XVIII-XIX. 169, Bürh. XVIII-

XIX. 359). 

tezginç: Hayat (KB 126). 

tıldaġ ~ tıltaġ: Bahane, sebep, mani (KB 3368, 6544; KE 146b6, 178r12, 219r20).  

tılmaç: Tercüman (KB 162; TDES 113: Az: dilmanç, Tkm: dilmaç, Kzk: tilmes, Krg: 

tilmeç, Tat: tılmaç, Özb: tilmåç, Tel-Alt: tilmeç, Kuguca: tilbeç, Sagagca-

Koybalca: tilbes, Kumandıca: telmes).  

 
29 Eski Türklerde bir babanın taşınmaz mallarının mirasçısı olan en küçük oğlu (GTS). (eski). 
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tın I: Nefes, can (DLT I:164, 177. 179. 192, 249, 339;II, 118, 283; Erol, 2018:508; ME 

172-2: dın). 

tın II: Sakin, sessiz (CC-I/s.573).  

tikiç: Mahmuz (KMT 14b/7). 

tildem: Haberci, hatip, peygamber (KB 5651). krş. tılḍam 

tilimçi: Tercüman, mütercim (US). 

timçi: İçki satıcısı, meyhaneci (EDPT 503; DocTuSo 24,30; MK II217; KB 2098). 

tintövçi: Araştırmacı, inceleyici (CC-II/s.844). 

tirin: Cemaat, topluluk (AYS V. Kitap: 586). 

tirki: Sofra (KB 2549, 2551, 2824, 2878, 2861, 4602, 4645, 5338, 5341, 5343). krş. 

terki vd. 

tirkiş: Haberci, posta, kervan (U III: 29; Alt.Gr.). 

titigçi: Duvarcı, sıvacı (EDPT 455; ZPT: 12,24). 

titim: İnat, sebat, azim, cesaret (Üİ 109a 4; Alt.Gr.; KB 1961, 2043, 2311, 2328, 5905). 

toga ~ toka ~ tuga: 1. Hastalık, dert (UD 65; Maitri. 1-44; CBH 58; DLT III:224; KB 

3979, 4356, 5978, 5979; EUTS 159, 164; Suv. 519, 11; DLT III:224; KB 3979, 

4356, 5978, 5979; Erc.-Ak., 2014: 898). 2. Kör (Maitri. 43-15). krş. tolgag 

togram: Parça (KTS:278; ŞT 69b3; DS X: 3943). 

tolgag ~ tolgak: Hastalık; ağrı; sıkıntı; kulunç ve iç ağrısı (AY 7-20; Heilk. I, 44- 45; 

EUTS 245; EDPT 496,497; DLT II:288; NF 287-2; ŞT 73b7). 

tolum: Tedbir, ihtiyat (RKT 684: 26/71a1=4:102). 

tonçı: Elbiseci, terzi; çulha, dokuyucu; kürkçü (KB 2494; İML 74; KTS 280: CC: 

kürkçü).  

tonukluk: Keder, hüzün (Erol, 2018:518). 

torluk I: İdmansızlık, toyluk, acemilik (DS X: 3969).  

tölek:30 Sakin, (dölek, durgun, uysal); itaatli (DLT I:387; EDPT 498a-b; DTS 614b; 

Erol, 2018:522: DLT, KT; RKT 686; NF 23-6; Ünlü, 2012a: 602b; KTS: 64b; TTS 

II: 1231-1232). krş. döleklik 

tönökçi: Gardiyan, zindancı (TT VIII: 25; EDPT 519).  

törçüm: Huzursuzluk, kargaşa (ŞT 100a16). 

törüçi: Vaiz (KİP 15; TT VI 42; MNB 189).  

tösäkçi: Beyin yatağını derleyip toplayan hizmetli, döşekçi (İML 75; KB 2557, 4148). 

töz ~ tüz: Asıl, nesep, soy, kök, köken, unsur cevher tabiat (Maitri. 13-47; Üİ 99a 7; 

İKP 67-1; KB 555, 1704, 2153, 3354, 3780, 4901; DLT III:123 ‘tüz’; KB 

4386’tüz’; TTS V: 3844: Hurş. XIV. 1). 

tublu ~ tuplu: Mezar (DLT I: 430, 431). 

tulum: Silah; pusat (DLT I: 397; MK III 199; KB:1381, 3623; KTS:283: tulum ‘saç 

örgüsü; Seng. 184v18; LÇ 126a; TMEN II: 931; VEWT 487; DTS 573; EDPT 

500a; OTWF 293; TY 257).  

tulun ~ tuluñ: Şakak (DLT I: 401, III: 371, 401; Erol, 2018:529). 

tum: Nem, çiy, soğuk (DTS 608b, 621; EDPT 503a, 505, 506a-b; TKBS 931b; Ünlü, 

2012a: 606a; KTS: 284). krş. dumagı ~ tumagu vd. 

tuncu: Lokma (tıkım) ( DLT I: 417). 

 
30 Halk ağzında 
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turgak: Muhafız, nöbetçi (KMUY 807, 822; MNB 76; Tattvārtha 78; OTWF 392-393; 

SHUM: 46; KB 608). 

turkug: Utanma, hayâ; mahcubiyet (DLT I: 462).  

turmış: Hayat (KE 201r3). 

tusnaḫ: Tutsak, esir mahkûm (CC-I/s.583). krş. bulun ~ tutgun 

tusu ~ tusug < ? Çin. tsuy: Fayda, menfaat (RKT 691: 26/3a1=4:24; DLT III 224; KB 

3681, 4852, 5395). krş. tuzu 

tuş (~ duş): 1. Karşı, karşıt yer; aksine; cihet 2. İkame, bedel, karşılık 3. Eşit, aynı, 

benzer eş; hiza, yan (EUTS 254; Huast. 197-199; Huast. 223-115; DTS 625b-626a; 

EDPT 558a, 565b; Wb. III. 1509; Ünlü, 2012a: 607b; KTS 285; DİAT 282: ‘sıra’; 

TTS II: 1342; DS V: 3898; DS II: 1608).  

tut kap: Mücadele, kavga (TTS V: 3795: Naima. XVIII-XVIII. 3, 29). 

tutamak: Kabza (DS X: 3997, 3998-3999; DS IV: 1610-1611, 1612).  

tutgak: 1. Nöbet, kriz (2. Gece dolaşan atlı birlik; 3. Nesne tutacağı) (DTS 627b-628a; 

EDPT 543b; DS II: 1611; DS V: 3999-4000). 

tutgun ~ tutkun: Tutsak, esir, rehin, hapis, mahkûm (CC- I/s.584, II/s.854; DLT I:438; 

MK III 202; KB 373, 3345; Seng. 169v10; LÇ 114a; ŞHD:139a9; LM 3206; 

VEWT:502; EDPT 453b; MK III 202; OTWF 327; TTS II:330, 908: dutgun). krş. 

tutug/tutu vd. 

tutug: 1. Rehin, tutu 2. Sara, epilepsi (SUK, PI01-30; PI01, 29-30; EDPT, 452; KE 

227v10, 229v2; Erol, 2018:537; DTS 628b; EDPT 452b-453a; Ünlü, 2012a: 608b; 

KTS: 285b).  

tutukun: Esir (KMT 24a/13). 

tuturgan: Pirinç (EDM 6a/13). 

tuzu: Fayda, kazanç (ME 34-2, 119-7, 142-5, 215-1). krş. tusu/tusug 

tüge: Cariye (KMT 34b/7: tüge-türge; KTS 286:TA). 

tülüg erük: Şeftali (DLT I: 69, 318, II: 282). 

tülüg: Şeftali, erük (DLT I: 69, 318, II: 282). 

tümrü: Davul (KMT 25b/12). 

tümse: Minber (DLT I: 423). 

tünek: Hapishane, zindan (DLT I: 408; KB 3084, 3520, 4809, 5185, 5421, 5423, 3521, 

4809, 5186, 5424). 

tünerik: Mezar (karanlık) DLT I: 488). 

tüñlük: Pencere (DLT II: 18; III, 120, 127, 383).  

tüñşü: Şamdan (DLT III: 378). 

tüş I: Rüya (GT 19/1, 114/4, 221/6, 222/3). 

tüş II: Harman, hasat, ürün, faiz (TMDT: 51).  

tüş yorguçı/yörgüçi: Rüya tabircisi (KB 4368, 6042; ESTY IV: 223-225; KTLS: 994-

995:Tür: yormak; Az: yormag, Bsk: yurav, Kzk: joruv, Krg: coru, Özb: yoymak, 

Tat: yurau, Tkm: yormak, YUyg: corimak). 

tüz II: Halk, reayâ (DLT III: 123). 

tüzünlük: Yumuşak huyluluk, asillik (KB 326, 1155, 3780, 6638; DLT II:250, III:188). 

ubut ~ uvut ~ uwut: 1. Hayâ (utanma), 2. Cinsel organlar (Maitri. 75-50; DLT I: 51, 

83, 116, 131, 309, 469; RKT 716; KB 43, 55, 149, 1309, 1662, 1664, 1965, 2000, 
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2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2169, 2199, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2207, 

2235, 2290, 2291, 2295, 2622, 2441, 2444, 2445, 2621, 2654, 2762, 2861, 2867, 

4981, 5528, 6474, 6544; DTS 657a; EDPT 6b-7a; Ünlü, -Hrz.-, 2012: 630:uvıt, 

uvut, uwut, ut; KTS 291a, 294b; TTS VI: 4001-4003; DK 300; DS VI: 4047). krş. 

ovut vd. 

uçmah ~ uçtmah ~ uçtmak ~ uçmak ~ uştmah: Cennet (DLT I:118, 119, III:374, 

IV:682; EDPT 257, TKBS II-956; DTS 604; Alt.Gr. 304; RKT 702: 

34/13b1=36:55, 37/28b3=48:5:uştmah 25/7b3=3:136, 37/85a2=51:15; KB 63, 

3503, 3521, 3522, 3654, 3656, 4855, 5186, 5833, 6382, 6547; RKT 215; NFD 445; 

Kİ 8; Kutb 194; Sang 65v 7: ucmag / uçmak; KMT 9/b4; KE 10v5, 55r10, 211r19; 

NF 60-16, 64-5, 131-17, 141-1, 156-16 vd.; BH 3a9, 7b15, 26a6, 63b11, 75b9, 

89b21, 141b4, 156a18, 164b16, 170b17, 173b12, 177a9 vd.; DK 66-5, 122-3, 213-

1, 303-13; ELSKT 50b/21, 50b/22, 51b/3, 53b/6, 57b/5, 70a/8, 74b/5, 91a/2, 

92b/11, 94b/20, 99a/13, 99a/15, 100b/10, 115b/3, 115b/5, 125b/6, 139a/10, 141b/8, 

145b/13, 161b/15, 161b/15, 162a/6, 168b/19, 170b/19, 176b/15, 183b/9, 184a/17, 

208a/16, 210a/22, 213a/2, 216b/18, 225b/1, 229a/19, 231a/11, 231b/12 vd.; YZ 

804; TTS VI: 3891-3893: Yuz. Şeyd. XIII. 35, Yunus. XIII-XIV. 61, Işk. XIV. 

163-1, Kadı XIV. 245, Dede. XIV. 35, Nimeti. XVI. 165, Cinas. XVI. 80-1, 

Müntehab. XVII. 26-2, Niyazi. XVII. 13, Battal. XVIII. 68, Kdeb. XVIII. 58, Bürh. 

XVIII-XIV. 50 vd.). 

ud ~ ut: Hayâ, edep, ar hicap, utanma, utanç, kaygı, tasa, şeref, onur (DS XI:4023, 

4045). 

udçı: Sığırtmaç, sığır çobanı (İKP 67-6; EDPT 44; MNB 167; İKP 59; HZB 4; DK 9-5, 

262-3; Kırg.Söz. 790: Kır.:uyçu). 

udluluk ~ utluluk: Mahcubiyet, utangaçlık (TTS VI: 4005: Deş. XVI. 277-2). 

udmak: Çırak, sakirt, hizmetçi (DLT I: 99; MK I 130). 

udsuz ~ utsuz: Hayâsız, saygısız, kaba davranışlı (TTS VI: 4008: Dede. E. XIV. 262, 

Şeh.Ş. XVI. 213). 

udsuzlık ~ utsuzlık: Hayâsızlık, utanmazlık (TTS VI: 4008: Ga. XIV. 350, Şamil. XVI. 

248). 

udsuzluķ: Hayâsızlık (BH 15b13). 

udugçı: Hizmetçi (EDPT 38; USD 114,1987: 193; AY 605; Tuguseva, 1991: 28).  

uġan: Kâdir muktedir Tanrı / Allah (AY 681-22; EUTS 263; DLT I:77; Erc.-Ak., 2018: 

917; EDPT 2a-b, 87b; RKT 702; KB B1, B2, 6 , 1531, 3192, 3721, 3898, 6494; 

Ünlü, -Hrz.- 2012: 619, 439; KTS 206; Ünlü, -Çağ.- 2013: 1181; KE 29r8, 181v12, 

166r1, 131v2; BH 138: BH 39b10, 67b21, 176a1; Seng. 76 v18; DTO 67; 

KutbHŞ:195; KTS:291; SD 30; Arat, 1965, 341; DTS 607, 639a-b, 643b; MK III 

51; OTWF 383-384; KTS: 291b, 203; DS V: 3269: oğan; DS VI: 4027: uğan ). 

ugrag: Niyet, maksat (ME 20-3-4, 40-1, 94-3). 

ugumlu: Sabırlı (DS XI:4029: aydın, Denizli, Uşak, Konya).  

uguş: Nesil, kuşak; kabile (soy) (Üİ 114b 10; BÖ. 22; AY 162-19; RKT 703: 

28/36b2=7:160, 29/17b1=9:24; SUK, EmO1-4; EDPT, 96; KT G1; TT III 35; TT 

VI 300-1; DLT I:161; EmO1, 4; Erol, 2018:106). 

uḳruḳ: kement < Frs. (EDPT 90; Erc.-Ak., 2018: 919; BH 200).  
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ukuş: Akıl, anlayış (KB B61, B73, C6, C31, 150, 151, 154, 159, 160, 161, 185, 193, 

218, 224, 274, 288, 290, 294, 300, 301, 303, 304, 305, 310, 314, 317, 320, 356, 

387, 398, 470, 585, 640, 869, 904, 1009, 1186, 1196, 1829, 1830, 1835, 1837, 

1840, 1844, 1870, 1934, 1947, 1952, 1967, 2454, 2504, 2604, 2626, 2627, 2713, 

2790, 2870, 3062, 3200, 3256, 3346, 3490, 3853, 4048, 5043; RKT 705).  

ul: Esas (Ar.), temel (<Rum.; Erol, 2018:42; ME 92-5; KB A29, 506, 1544, 2098 4028, 

4158, 6061, 6497 (RKT 707: 30/39b2=16:26; BH 104b17, 153b6). 

ulak: Parça (TTS VI: 3931: Battal. XIII. 46). 

ulama: Zincirleme (Kam.T. 1274). 

ulamluk: Devamlılık (ME 35-5, 37-1, 11-2, 121-4, 202-6; Erol 2018:562: EUTS, AH). 

ulaşıḳlıḳ: Akrabalık (RKT 706: 34/41b3=37/158; ELSKT 184b/21). 

ulaşu: Muttasıl, bitişik, devamlı, sürekli, ebediyyen (RKT 706: 26/28b2=4:57, 

27/36a3=5:24; TTS VI: 3948: Enb. XIV. 8, Hikmet XV. 164). 

ulaşuḳ: Yakın, bitişik (ELSKT 136a/5). 

ulaşukluk: Akrabalık, karabet, yakınlık (TTS VI:3948: Anter XIV. 639, Leys. Ar. XV. 

5369).  

ulugsıglık: Zenginlik, malı mülkü olma (RKT 709: 29/61b2=9:86). 

uluş ~ üliş ~ ülüş: Hisse, pay, kısmet; fasıla, cüz, parça (TT VIII A:7: uluş; Maitri. 97-

14: ülüş; AY 165; Üİ 102b 7: ülüş; U III 37: ülüş; Seng. 86r27: ülüş; LÇ 40a: ülüş; 

DLT I: 62; MK III 59; KB 432; NF 30/1; KutbHŞ: 203; KTS 298; ŞT 81a4; LD 

489; EDPT 153a; VEWT:520; DTS:625; TMEN II:546; OTWF 262, 268; DS 

XI:4064). 

uluşlug: Memlekete ait, memleketle ilgili (Maitri. 36-13). 

unur: İnsan, kudretli insan KB 756, 810, 1081, 1667, 2143, 2353, 2612, 3134, 3814, 

4377, 4501, 5524, 5555, 5561, 5928, 6015, 6067). 

uragut: Kadın, nisa (TTS VI: 3972: Melhame XIV. –XV. 96-23). 

urlug ~ urluk: Tohum (GT 38/12, 9/2; KMT 10a/3; KE 162r16). 

urug turıg: Hısımlar (DLT I: 64). 

urug ~ uruk: Soy sop, nesep; tohum, ırk, soy, sülâle, hanedan (KB 108, 1623, 1637, 

1959, 1966, 1985, 2189, 3372, 3375, 3653, 4337, 4476, 4585, 4734, 4735, 6033, 

6187, 6391, 6411, 6529; ŞT 82b1, 85a19, 104b11, 104a8 vd.; NF 48-15, 51-15, 

202-11, 256-15; KE 56r7, 27r21, 30r14, 120r11; DK 199-11; Erol, 2018:568; TTS 

VI: uruk ‘ırk, soy, sülale, nesil’ (Dede XIV. 101, Süh. XIV. 132, Hurş. XIV. 60; 

DS XI: 4041: ‘oba, aile’-İstanbul). 

uruŋu: Muharip, harbeden (savaşçı) (AY 496-9). 

uruş: Müsademe, harp, savaş, cenk (TTS VI: 3981-3982: Fütuh. XIV. 3, Hikmet XV. 

15, Deş. XVI. 355). 

us: Akıl (Man.; DLT I:36, I: 166; RKT 714; Kutb 200; CC-I/s.590,591; Kİ 14; DK 43-

6, 59-1; YZ 70; Kam.T. 1277; TTS VI: 3984-3985: Yuz.Şeyd. XIII. 14, 25, Velet 

XIII-XIV. 18, Enb. XIV. 41, Man.Tayr. XIV. 200, Dede. XIV. 23, Bektaş. XV. 

266, Şamil. XVI. 579, Lamii XVI. 54, Müntehab XVII. 69 vd.). 

usal (kişi): Gafil, iş bilmeyen (DLT I:122; KB 443, 444, 447, 654, 1066, 1142, 1206, 

1209, 1422, 1437, 1452, 1502, 2014, 2028, 2273, 2348, 2393, 2779, 3109, 3402, 
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3661, 4260, 4810, 4828, 5144, 5163, 5231, 2632, 5848, 6087, 6124, 6271, 6554). 

krş. osal/osañ 

usallık: Gafillik KB 442, 1117, 1209, 1523, 2021, 2024, 2142, 2297, 4559, 5837, 5840, 

6075). krş. osallık 

ussı: Nefes (soluk) (EDM 13b/12). 

uşaḫçı ~ uşakçı Hain, vatan haini (CC-II/s.864).  

ut: Zafer; yenmek, galip gelmek (KB 445, 2389, 2641, 3598, 4004, 4526, 4833, 5472). 

utlı II: karşılık, ödül, mükafat (EDPT 59; UM II: Maitri. 494). 

uvut ~ uwut: İffet, tevazu, utanma (EDPT 6-7; KİP 51; KB 1660; NFD 450: uyat). 

uvutsuzluk: Hayâsızlık (KB 1662). 

uya: Hısım, kardeş (DLT I:85, 86). 

uz: Usta, zanaatkâr sanatkâr mahir tecrübeli (AY 170; MK I 95,221; TTS VI: 4047-

4049: Ga. XIV. 209, 278, 455, Kel. XIV. 31, Kesir XV. 387, Enb. XIV. 175, Şamil. 

XVI. 433, Kam. XVIII-XIX. 2-666; DS XI: 4052). 

uzagut: Usta, zanaatkâr, esnaf (MNB:173; Geng-Klimkeit-Laut, 1992:30; SHUM: 40). 

uzluk: Sanat, ustalık, maharet; hilm, teenni, ihtiyat, yumuşaklık (DLT I:253; TTS VI: 

4053: Kel. XIV. 4, 27, 50, Terceman XV. 254, Sır. XVI. 46, Anter XIV. 14, Nimeti. 

XVI. 227, Şamil. XVI. 415, Kam. XVIII-XIX. 3-919). 

üdik: Hasret, sevdâ (KB 5972, 6300). 

üküşlük: Çokluk, fazlalık (NF 71-2, 74-11). 

üleşik ~ üleşük: Pay, hisse, taksim, dağıtma (TTS V: 4066: Fütuh. XIV. 74, Caf. XVI. 

38, Nimeti. XVI. 217; DS XI:4062: Niğde). 

ületü: Çuha, bez (SUK, WP05-4; WP05, 4). 

üli ~ ülü ~ ülüg ~ ülük: Hisse, pay, kısım; rızk (Maitri. 1-48, 21-4; IrkB. 41; İKP 163; 

UM II: Maitri. 495; DLT I:62, 72; KB 179, 271, 832, 991, 995, 998, 1238, 1292, 

1457, 1527, 1646, 1797, 1829, 1854, 1860, 2116, 2126, 2208, 2448, 2454, 2971, 

2921, 3461, 3643, 3494, 3638, 4810, 4282, 5103, 5295, 5348, 5786, 5766, 5902, 

6007, 6009, 6011, 6058, 6376, 6496, 6417 3122, 3200; RKT 721; Erol, 2018:704; 

ELSKT 75a/8, 77a/3, 77a/4, 255a/22; DS XI:4064). TTS V: 4067: Kadı. XIV. 447, 

Kel. XIV. 72, Kesir. XV. 303). 

ülüş: Pay, hisse (OTWF 262; ŞT81a13, 81a15, 81b4 vd.; EATSKT 728). 

ülüşlüg: Pay (bölüm) (SUK, Ad02-6; EDPT, 154).  

üm: Şalvar don (DLT I: 38, 117, 203). 

üme: Misafir (KB 495, 496, 4435, 4437, 4558, 5546). 

üñür: Mağara (in) (Alt.Gr.; DLT I:94; KB 2684; NF 393-13, 292-9, 342-17). 

üŋük: Hançere (DS IX: 4065, 4066). 

ürki ~ ürkü: Korku, bela, musibet, kargaşa (TTS V: 4078: Şeh.Ş. XVI. 183, Fütuh. 

XIV. 435, Şamil. XVI. 126, Nimeti. XVI. 448, Deş. XVI. 113, Genc. XVII. 39, 

Bürh. XVIII-XIX. 39; DS XI:4069 ‘çekingenlik’-Niğde, Konya). 

ürkülük: Tehlike, kendisinden korkulan şey, fitne, karışıklık (TTS V: 4079: Anter. 

XIV. 771, Melhame. XIV-XV. 131, D.B. XVI. 213, Genc. XVII. 54). 

ürñek: Kireç (DLT I: 121). 



TÜRK DÜNYASI DİL, KÜLTÜR VE EDEBİYAT İNCELEMELERİ | 355 

 
ürüŋ:31 Beyaz (aydın; temiz, asil) (DTS 665a; EDPT 233; DLT I:134, 330,382, II: 12; 

RKT 725; Erol, 2018:577: ETG, DLT, SN, MK I, 134-140; Ünlü, -Hrz.- 2012: 640; 

BH 250). bk. örün / yürüŋ 

üsk: Kat, huzur nezd, yan (RKT 730: 26/48b3=4:81, 28/63b2=7:206, 31/78a2=41:52, 

36/25a2=42:36, 38/42b2=61:6). 

üşkü: Matkap (KMT 25a/5). 

üzit: Şeytan (KMT 35a/6). 

yad: Yabancı, ecnebi, garip, el (BTI. D 206; DS XI:4198). krş. yat 

yadlık: Yabancılık, ayrı gayrılık (DS XI: 4202).  

yag ügüri: Susam (DLT I: 54). 

yagak I: Kâse (SUK, WP03-6; EDPT, 900; IrkB, 56; DLT III: 29; WP03, 6). 

yagak II ~ yangak: Ceviz (DTS 238; EDPT 900: Kzk - Kırg. jaŋgak, Özb. yoŋok; DS 

VI: 4166a: yangak). 

yagan: Fil (DLT II: 210, III: 29, 295, 376). 

yagı: Düşman (KT.D.10; DLT I:41, 88. 168, 205, 206, 215, 234, 251, 273, 305. 336. 

397, 441, 456, 496, 516, 517, 520, 522;II, 6, 10, 29, 74. 83, 116, 165, 204, 227, 

228, 329; DLT III:24, 44, 134, 237, 271, 272. 301. 322, 328, 339, 395, 400, 420; 

RKT 731: 31/90b3=20:123, 33/67a1=35:6, 38/33b1=60:1; ME 12-7, 24-5, 50-4, 

102- 1, 111-4; NF 146-15, 155-1; KE 32r20, 66v11, 132r11, 238v6; DK 30-8, 30-

9, 44-6, 109-2, 127-7, 128-8, 128-9, 134-8, 141-6, 192-8, 192-11, 193-2, 197-3; 

TTS VI: 4194-4196: Yunus XIII-XIV., Hazain XV. 26, Cam. XV. 97, Kesir. XV. 

245 vd.; DS IX:4119). 

yagıçı: Savasçı, muharip (TY 20, 21; KB 2019, 2315, 2316, 2371). 

yagılık: Düşmanlık (RKT 682: 30/74b1=16:81, 36/9a3=42:14; DK 275-12, 285-5; ME 

124-8, 109-7; TTS VI: 4197: Dede.E. XIV. 275, Kesir. XV. 205). 

yaguk: Akraba, hısım (yakın dost) (RKT 736: 26/10a3=4:33, 26/91b2=4:135). 

yaguklık ~ yagukluk ~ yavuķluķ: Akrabalık, hısımlık (RKT 736: 29/7a2=8:75, 

36/17b2=42:23; BH 128b6,7: yavuķluķ). 

yağış: Kurban (Erol, 2018:127; UM II: Maitri. 499).  

yağlık: Mendil (KMT 19b/13; LÇ 295b; DTO 529; DN 492; DS XI: 4122-4123).  

yahtu: Nur şule, aydınlık (TTS VI: 4213: Hurş. XIV. 54, Ga. XIV. 92, Anter. XIV. 

850). 

yahtulık: Nur aydınlık (DS XI: 4126). 

yalabaç ~ yalavaç ~ yalawaç: Peygamber haberci, elçi (CSM: 25; OY 76,77; ETY 142; 

U II: 21; Geng-Klimkeit-Laut, 1989:337; Geng-Klimkeit, 1985: 78; MK II172,287; 

DLT I:66, 83, 97; DLT III:47, 266, 438; RKT 741; Arat 1979: 192; NFD 460; KB 

B8, C37, 52, 56, 2362, 2495, 2593, 2594, 2597, 2599, 2600, 2637, 2638, 2640, 

2643, 2666, 2733, 2928, 2930, 3278, 3814, 3817, 3818, 4948; ME 8-6, 28-4; EDM 

2a/77; Erol, 2018:751; BH 15a11, 86a13; EATSKT 268a/4; EATSKT 748; TTS 

VI: 4231: Yüz. Ha. XIV. 6, Kel. XIV. 103, Tuh.Le. XV. 388 vd.; DS XI: 4140, 

4150). 

 
31 ürüŋ ~ yürüŋ: Süt ve süt ürünleri (KTS: 298b; SN: 645a; TTS VI: 4084; DS VI: 4073: örün; 

DS V: 3356: örün).  
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yalawaçlık: Peygamberlik, habercilik, elçilik (KB 2595 2668). 

yalıñ: Şule, ateş (alev) (U II:25; UD 40; M 7/14, M 78/61, M 113/25, M 20/7, M 49/1, 

M 68/16, M 70/6, M 78/18; AY 193-18; Maitri. 20-7; DLT I:157,454, III:23; MK 

III 208; KB 5675; Seng. 336v24; LÇ 298; FK 274:2; OTWF 302; Eckmann, 1966: 

64; VEWT:181; EDPT 929; ELSKT 119a/6, 158a/6, 159a/13, 220a/18, 225a/18, 

232b/13, 232b/12, 232b/22, 256b/9, 260a/17). 

yaluk: Kadın köle, cariye (EDPT 930, 931; OTWF 159; UM II: Maitri. 320; MK II 34 

6). 

yanazlık: İnatçılık, aksilik, yaramazlık, hırçınlık (DS XI: 4161: yanazlık ‘terslik, 

huysuzluk’-Niğde, yağazlık-Eskişehir). 

yançuk ~ yunçuk: Kese, torba (DLT II: 6, 250, III: 45; Erol, 2018:590; KMT 20a/7; 

KTS 330: TA: yunçuk). 

yansı: İttifak, uzlaşmak (NF 19-6, 286-17). 

yaŋavul: Hudut muhafızı (TMEN IV: 1818; ML 778a6-7). 

yaŋluk: İnsan (RKT 741: 30/87a2=16:103, 36/34a3=42:51). 

yaŋsaguçı: Kıskanç, kıskanan (KB 5799). 

yaŋsak: Geveze (KB 1027, 1028). 

yaŋzag: Kıyas, misal (KB 17, 1651). 

yapıcı ~ yapıgçı: İnşaat ustası, duvarcı (İML: 85; SUK 151; KTS 305: yabçı; ET ve 

Osm. yapıcı~yapucı).  

yar: Cerahat, irin (Erol, 2018:108). 

yara suyu: Cerahat, irin (TTS VI: 4333: Şamil XVI. 427). 

yarag ~ yarak: 1. Fırsat, imkân, fayda 2. Hazırlık (EDPT 962; ESTY V 139, 147; DLT 

I:300; II, 90, 234, III:13,28, 355; KB169, 381, 529, 614, 1653, 1760, 1771, 2037, 

2090, 2194, 2236, 2241, 2359, 2539, 2729, 2901, 2918, 3099, 3397, 3750, 3861, 

3944, 4061, 4118, 4243, 4478, 4887, 5013, 5207, 5334, 5495, 5532, 5655, 6005, 

6281, 6353; TMEN IV 1837 78a2; EATSKT 88a/2, 190a/7, 201a/3, 256b/3; 

Kam.T. 1327; Erol, 2018:594; GT 199/1; NF 273-15; KE 57r17, 78r1, 93r2, 222r2; 

BH 93a24; ELSKT 16b/14, 42b/6, 50a/13, 62a/1, 158b/10, 202b/7, 215b/2, 252a/6, 

121b/4, 184a/23, 252a/4, 266b/7, 267b/12 vd.; Marz. 44b/2, 29a/14, 46a/1; TTS 

VI: 4310-4312: Kel. XIV. 42, Kadı. XIV. 143, Ferh. XIV. 22, Ferc. XV. 114, Leys. 

Dai. XV. 1-2, İbrahim. XV. 33-1, Deka. XVI. 58-2, SİLAH = Ferec. XV. 24, 

Münteha. XV. 84, Terceman XV. 404, Caf. XVI. 160, Kdeb. XVIII-XIX. 555, 

Bürh. XVIII-XIX. 636). 

yaragçı: Usta, ehil (KB 2315, 2316, 2372). 

yaragsızın: Haksız yere (RKT 754: 258/24a3=7:146). 

yaramaz dua: Beddua (TTS VI: 4328: Şevahid. XVI. 83). 

yaramaz sanu: Suiniyet, kötü zan, suizan (TTS VI: 4330: Salatin XV. 72, Müz. XV. 

353). 

yarçu: Gıybet, dedikodu (TTS VI: 4341: Müneb. XIV-XV. 66-2). 

yargucu: Hâkim (TTS VI: 4333: Nimeti XVI. 640, Deş. XVI. 295). 

yarınlık: Yarınlık, ahiret (KB 1147, 1208, 1278, 5131, 5350, 6120). 

yarlıg ~ yarlıg ~ yarlık: Emir ferman, izin, müsaade (DLT I:87;DLT III:42; Erol, 

2018:44, 599; RKT 757: 26/36b2=4:64; KB1281, 1767, 1507, 1810, 2158, 2546, 
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2815, 3159, 3178, 3676, 3733, 3868, 4060, 5001, 6538; DS XI:4187; buyruk, emir 

-Kayseri). 

yarlıġ ıdmaķ: Vahiy (RKT 759; EATSKT 733). 

yarlıġayıcı: Bağışlayan, affeden (ELSKT 69b/23, 52a/14, 52a/22, 74a/11, 173a/10, 

186a/12). 

yarlıgçı: Tellal (MK I 393; SUK40; Zieme-Koço 365; Kırg.Söz. 182: -Krg:- carlık; 

Kararname,ferman, emir; Kzk.TS: 164: Kzk: jarlık; YUTS 460: YUyg: yarlik). 

yarlıġdın çıkıġlı: Fasık (RKST 758).  

yarlıkagan örtgen: Merhametli, Rahman Allah (RKT 758). 

yarlıkagan: Merhametli (RKT 758: 28/29a1=7:151, 30/10a2=12:92). 

yarlıkaglı: Merhamet edici, Rahim (RKT 758: 28/30a2=7:153, 37/68a1=50, 

34/49b1=38:9).  

yarmak ~ yarmuk: Dirhem; para (gümüş) (U III 67, 11; KMT 60 a/10: yarmak; EDM 

3a/2: yarmuk; DLT III: 43: yarmak; Kutb 71: yarmak; Kİ 92: yarmak; Vel 400: 

yarmak; EDPT 969; YZ 215). 

yarmak II: Akça, sikke, para (TTS VI: 4360: Yuz. Şeyd. XIII. 15, Güzide XV. 100). 

yartu: Talaş (yonga) (DLT III: 30). 

yaruk: Işık, nur” (AYS V. Kitap 597; Arat 1979 : 331; Arat 1979 : 423; Taş 2010 :421; 

EDPT 962). 

yarukluk: Nur (ışık) (RKT 763: 30/12b2=14:1).  

yas: Zarar ziyan (DLT III: 159 KB B15, C78, 177, 309, 684, 781, 915, 976, 987, 1315, 

1378, 1617, 2161, 2246, 2421, 2930, 3258, 3353, 3355, 3359, 3365, 3590, 3737, 

3776, 4073, 4188, 4207, 4226, 4229, 4547, 4686, 4926, 4940, 4988, 5063, 5262, 

5746, 6033, 6368 (RKT 763: 30/8a2=12:88, 31/73b3=39:38, 35/6a3=39:49, 

37/33b2=48:11). 

yasakçı ~ yasagcı ~ yasakçı: Muhafız, bekçi, koruyucu (TTS VI: Enveri. XV. 52; DS 

XI:4191). krş. sakçı 

yasav ~ yasagu: Dizi, sıra; düzen, nizam (Seng. 332a4; LÇ 293; VEWT 191; DTS 245; 

EDPT 974a).  

yasavul: Zabıta memuru; muhafız; yasakçı (Seng. 332r4; LÇ 293b; DTO 526; SD 241; 

DN 51; Wb III: 215; TMEN IV: 1863; TTS VI: 4367: Hayali XVI. 2, Deka. XVI. 

63-3; DS XI:4192: ‘jandarma, karakol nöbetçisi, öncü, akıncı’). 

yat yarag: Teçhizat, levazım (TTS VI: 4397: Süh. XIV. 287, Ferec. XV. 242, Cam. XV. 

88, Kam. XVIII-XIX. 2-76, Bürh. XVIII-XIX. 594). 

yatġaḳ: Muhafız (bekçi) (KB 608, 952, 1606, 2533; EDPT 76; Erdal 1991: 393; MK II 

170; ŞT78a2; Kam.T. 1331). 

yatlu sanı: Hıyanet (TTS VI: 4395: Naz. La. XVII. 13). 

yatlulık: Kötülük, fenalık (TTS VI: 4394: Güvahi XVI. 31). 

yav: Düşman (ŞT 85b13). 

yava: Yitik, kaybolmuş; başıboş, sahipsiz (TTS VI: 4398-4399: Şeh.Ş. XVI. 629, Genc. 

XVI. 3-157, Ta. Sel. XV. 28, k.b. xvı. 233). 

yavaşlık: Hilm, sükûn, vakar (TTS VI: 4401: Kel. XIV. 86). 

yavunçluk: Kötülük, fena muamele, zarar (TTS VI. 4416: Ev. XVIII. 9-269). 

yazıksız: Günahsız, suçsuz (CC-II/s.883). 
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yazmış: Hata, günah (ME 179-1). 

yazug ~ yazuk: Günah, hata (Maitri. 83-61; İKP 43-int; DLT I:16, 203, 220, 521; DLT 

II: 75,135, 143, 169, 222, 261; DLT III:16; KB 396, 638, 639, 671, 1124, 1338, 

1395, 2122, 3115, 3149, 3435, 3769, 3777, 4185, 5122, 5124, 5125, 5350, 5837, 

5982, 6080, 6114, 6306, 6509, 6564, 6638; RKT 768: 26/3a3=4:24, 

26/87a1=4:128, 33/14a3=33:51; Erol, 2018:45-46, 615; UM II: Maitri. 506; Arat 

1979:23; NFD 455; EDPT 985; NFD 477; GT 8/11, 17/11, 68/7, 86/12, 95/6, 

110/8, 134/3, 167/11, 259/12, 337/13, 356/6; ME 4-1, 30-7, 37-1, 108-6, 137-7, 

193-3, 219-3; NF 44-15, 264-8, 346-14; EDM 20b/5, 6b/3, 23b/8; BH 9b4, 16a9, 

17b2, 123a7, 126b12, 136b20, 167a12 vd.; EATSKT 101a/1, 122b/1, 146b/4, 

208a/4, 378b/1, 392b/3, 450a/5, 594a/6; TTS VI: 4461-4463: Yunus XIII-XIV. 62, 

Enb. XIV. 4, Dede E. XIV. 33, Kadı XIV. 241, İbrahim. XV. 6-1, Müz. XV. 63, 

Müntehab XVII. 32-1, Genc. XVII. 27). 

yazuksızlık: Günahsızlık (KTS 317: CC). 

yebe: Nem, ıslaklık (EDPT 872; DTS 235; DS IV: 2501: iba; DS IV: 2501: ibe). 

yegençük: Torun (RKT 770). 

yeginlik ~ yeğinlik ~ yiginlik: İfrat, üstünlük, galibiyet (aşırılık, taşkınlık, azgınlık) 

(DS XI: 4224).  

yeğinlik: İfrat, ileri gitme; üstünlük, galibiyet (TTS VI: 4480: Kab. XV., Caf. XVI. 17, 

Şamil XVI. 583, Cev.Ke.XVII. 98). 

yeğniklik ~ yeñlilik ~ yeynilik: Hafiflik (Kam.T. 1338; DS XI:4227, 4261: yeğniklik - 

Samsun, yēnilik-II - Burdur yeñlilik - Sivas). 

yek: 32 Şeytan (CSM: 15; KİP 52; Arat, 1979: 535; RKT 771; NFD 389; EATSKT 695; 

EDPT 910; DLT I:267, II: 236, 338; DLT III:156, 160; RKT 771: 25/20a1=3:155, 

26/32a1=4:60, 28/49b3=7:175,, 30/85a2=16:98, 38/6a1=58:10). 

yelpik: Nefes darlığı (DS XI:4239).  

yelwçı ~ yelwi: Sihir (büyü) (MK II 164; DLT III: 33,359). 

yelwiçi: Büyücü, sihirbaz (AY 226; USD 207; MK II 164; DLT III: 33). 

yemiş satıcı: Manav (EDM 17b/15). 

yemişlikçi: Bahçıvan, bahçe tarımcısı (İKP 64). 

yentüre: Kalander tiryaki (DS XI: 4248: Ordu). 

yerçi: Kılavuz, rehber (ETY 95; İKP 44; Tuguseva, 1991: 48; USD 97; MK I 162). 

yerde ~ yerdeş: Hemşehri (DLT I: 407, III: 40: yerde; DS XI:4250: Reşadiye-Tokat 

*Üsküdar –İstanbul: yerdeş; KTLS: :Az.: hämşähär(li), Bşk.: yaktaş, Kzk.: jerles, 

Kırg.: cerdeş, ayıldaş, Özb.: yurtdġş, Tat.: yaktaş, Trkm.: ḯldeş, yūrtdaş, Uyg.: 

jutdaş, hämşähär). TTS VI: 4535: Nimeti XVI. 633, Şamil. XVI. 534; DS XII). 

yertinçi ~ yertinçü: Dünya, âlem (yeryüzü) (KTS 319:CC: yertinçi ;BT XX; BÖ. 62; 

İKP 47-6: yertinçü). 

yeyniceklik: Hafiflik, hoppalık, hafifmeşreplik (TTS III: Kesir XV. 309, Terceman XV. 

400-2, Bab. XVI. 75, Şamil. XVI. 453). 

yez: Pirinç (KTS 320: BM, CC). 

 
32 Eski bir sözcüktür ve muhtemelen Sanskritçeden türetilmiştir (EDPT 24-25). 
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yezne: Enişte; damat (DTS 277; EDPT 988; KTS 320:CC; DS VI: 4263: Suhara *Çıldır 

Zalim *Sarıkamış-Kars, *Tutak-Ağrı; KİAS: 385: ‘damat’-Kars; EDPT 988: Hks. 

çişte, Tuva çeşte, Klpk. jezde, Kzk. cizni, Nog. yezde, Az. yėzne).  

yıkız: Kuma (KMT 33b/13). 

yıŋak: Cihet, yön, taraf, istikamet (Maitri. 6-5; AY 189-20; İKP 37-5). 

yıpar: Misk, amber; koku, güzel koku (BK.G.11; DTS 285; EDPT 878; EUTS 294; 

DLT I: 785; KMT 19b /4; ME 70-2, 85-5, 187-7; KE 12v3, 63r15, 80v6, 148v15; 

Ünlü, 2012a: 684b; KTS: 321: yıpar ıbar ıpar; BH 253; TTS III: 1951: ıpar ıpar 

yavşan; DS IV: 2546: ipar; DS VI: 4275: yıpar; DS VI: 4281: yipar).  

yiçi: Terzi (EDPT 882; MK II261; MK I389; DLT II: 3, III: 216). 

yilpag ~ yilpig: Cin, peri, hastalık, şeytan, gulyabani (Alt.Gr.). 

yilvi ~ yilwi: 1. Sihir (büyü) (Maitri. 81-43; Alt.Gr.); 2. Hile, dolandırma (BTI. D 307). 

yin: Vücut (KE 83r15). 

ying: Cerahat, irin (EUTS 193: Suv. 612, 6). 

yingtegü: Nezle (burun akması) (Heilk. II T II Y 19(13).-7, T II Y 14-8, T II 19 (II).-

20; EUTS 297; EDPT 948). 

yiŋsük: Yabancılık (yadırgama) (BH 123b23). 

yir: Dünya (Gt 80/1, 192/7, 219/7, 256/7 …). 

yiring: İrin, cerahat (EUTS 196; U II 61, 9; TT X 54; Heilk. II T II D 222 95, 98; Heilk. 

II (T II 2).-85; Heilk. II T II Y 27-3, 7). krş. irin - ying 

yiringkan: Cerahat ve kan (EUTS 196: Suv. 619, 8). 

yiriŋü: Feryat etmek (Alt.Gr.). 

yoba: Silah, teçhizat (ME 168-3). 

yog: Matem, yas (DLT III: 143). 

yol kesici: Haydut (EDM 14b/4). 

yol tuzumçı: Yol kesen, eşkıya (EDPT 917; MK II 198; MNB 162, 253; KTLS: 226-

227: Özb. yoltosär).  

yolçı ~ yorçı III: Kılavuz, rehber (TT I: 10; BUYZ 208; U II: 5; DLT III: 30; EDPT 

958; KB 5250). 

yolçı II: Tüccar (satıcı) (EDM 17b/13). 

yolsuz: Sapık (azgın) (RKT 780: 32/13a1=28:18, 30/25b2=15:42). 

yolsuzluk: Sapıklık (azgınlık; RKT 780: 28/25a1=7:146, 31/29a2=19:75). 

yom ~ yum:33 Uğur kadem; iyi talih, iyi haber; boş inanç (TTS VI: 4707: Dede. XIV. 

79, Enb. XIV. 759, Terceman XV. 119; DS XI: 4292, 4293). 

yoŋag ~ yoŋak: İftira, gammazlık (yalan yere suçlama) (AY 562-14; Alt.Gr. 279-312; 

KB 4272, 5863; DLT I 981). 

yorçı: Kılavuz, rehber yol gösterici; usta (DLT III: 30). 

yordam: Kılık, kıyafet (TTS VI: 4668: Vasıf. XIX. 50; DS XI: 4296-4297).  

yorguçı ~ yörgüçi: Rüya tâbircisi, rüya tâbir eden (KB 4368, 5992, 6042). 

yorık tıl: Fasih dil (DLT III: 15). 

yorıḳ: Huy, hareket (KB 493). krş. kılı/kılk vd. 

yort: Hükü, nüfuz (TTS VI: 4680: Yunus XIII-XIV. 204, Hurş. XIV. 11). 

yortuġ: Muhafız alayı (KB 2344, 2345, 2586, 2588). 

 
33 Krş. yom: Şüphe, kuşku, sanı (DS XI:4292: Adana). 
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yosun: Kanun, âdet, usûl, töre, yol (TTS VI: 4674: Kadı. XIV. 425, Ta. Sel. XV. 16). 

yoş: Yorgun, yıpranmış, zayıf, karmaşık, bulanık, yorgunluk, fersizlik, zayıflık (DS 

XI:4299). 

yoyung: Helâk, felaket (ME 95-5). 

yörüg: Tâbir (KB C11, 353, 1848, 2600, 4373, 5996, 5994, 5999, 6015, 6016, 6018, 

6023, 6038, 6047, 6048, 6051). 

yuguçı: Çamaşırcı, yıkayıcı (TMC: 14; MK II 47; EDPT 899; KTS 331 yuyuçı-yıkayıcı; 

Altaylı, 1994: 1265: Az: yuyucu; Trkm.Söz. 712: Tkm: yuvucı; Kzk.TS: 184: Kzk: 

juvusı).  

yula ~ yulag ~ yulak ~ yulka: Kandil; lamba, meşale, ışık (Maitri. 103-33; AY 160-1; 

DLT I:200; DLT III:25, 26; AY 529-4). 

yulduzçı ~ yultuzçı: Müneccim (KB 4376; EDPT 924; KTS 329; TT VI 24; Geng-

Klimkeit-Laut, 1988: 336; TMC: 31; Kzk.TS: 186: Kzk: juldısı). 

yulgak: Ticaret (Maitri. 62-35).  

yulovçı: Kurtarıcı, Mesih (CC-II/s.897).  

yultga: Alay (DLT III: 432). 

yulu ~ yulug: 1. Fidye (RKT 789; EDPT 925; Erc.-Ak., 2018: 987; BH 67). 2. Fedâ, 

kurban (UM II: Maitri. 514; KB 37, 52, 1107, 1404, 1554, 1555, 1603, 1736, 2411, 

2432, 3047, 3876, 3932, 5000, 5517, 5793, 5804, 5857, 6099, 6267; KE 204r8, 

223v21, 222r21; ME 104-8; NF 115-1, 117-7, 84-13, 116-14).  

yulugma: Kurtarıcı (CC-II/s.897). 

yuluş: Fidye (KB 1113, 1114, 1190, 3027, 6106). 

yumcu: Falcı, müneccim, kâhin (TTS VI: 4712: Miftah. XV. 46, Caf. XVI. 3-2). 

yumış ~ yumuş: Faaliyet, hizmet; iş (EDPT 938; DTS 298; AY 13-1, 448-14; DLT 

I:484; DLT III:12; KB; Erol, 2018:751, EDPT 938; RKT 791; HKT II: 677: Hrz. 

‘haber’; KTS: 330; Erol, 2018:634; KB 1105, 2542, 2742, 4040, 4179, 5959; DK 

160-13;TTS VI: 4723-4724: yunus XIII-XIV. 41, Anter XIV. 385, Cennet XV. 

218, Dede. XVI. 64, Müntehab. XVII. 105; DS XI: 4318-4320). 

yumışçı ~ yumışçu: Hizmetçi, haberci, uşak, ayakçı (AY 13; AHB III 112,113; HTB 

45; MK II152; DTS 298b; EDPT 939; AY 13-1; KB 4618, 5955, S.590, S.591; 

EDPT 939; KE 749; KTS 331: Kİ, İH; Kırg.Söz. 233: Krg: cumusçu; Kzk.TS: 187: 

Kzk: jumıssı; Kar.-Mal.Söz. 160: Kar: cumusçu; UTİL:468: Özb. yumusçi ‘işçi’; 

Tat.-TS: 121: Tat: yomısçı ‘ulak’; TTS VI: 4723: Ga. XIV. 235; DS VI: 4320, DS 

XI:4318: ‘uysal’ - Konya). 

yumlı ~ yumlu: 34Uğurlu, meymenetli, mübârek (TTS VI: 4720: Bab. XVI. 2-266, 2-

541). 

yumuş oğlanı: Hizmetçi (TTS VI: 4723: Dede. XIV. ). 

yunug: Abdest (NFD 491; EDPT 870; ME 6-8, 93-7; 68-4, 172-2, 191-9, 200-8, 318-

6). 

yup: Hile, al (DLT III: 142,159). 

yurç: Kayınbirader (Alt.Gr.). 

yutgun:35 Burgaç, girdap (LÇ 304a; DTO 544).  

 
34 yumlu II: Yumulu, kapalı, ketum (TTS VI: 4720: Hurş.7). (Farklı anlam). 
35 Yaygın değil, metinlerde geçmemektedir. 
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yükçi: Hamal (KB 6098; Trkm.Söz. 712: Tkm: yükçi; Kzk.TS: 189: Kzk: jüksi; 

UTİL:456: Özb: yukçi; Tat.-TS: 124 Tat: yükçi; DS XI: yükçü ‘çerçi’ -*Havza, 

*Vezirköprü –Samsun). 

yükünç: 1. Namaz, ibadet; 2. Eserin giriş kısmı, ithaf, sunu (Maitri. 2.; DLT I:171; II, 

25; DLT III:375; CSM: 32; UM II: Maitri. 515) (EDPT : 913; UM II: Maitri. 515).  

yükünçi: Halife, namaz kıldıran (KMT 24b/3). 

yülegü ~ yülügü: Ustura (bıçkı) (Maitri. 2-8, 33-39). 

yülküvüç: Ustura (Frs.; KTS 332: ETZ). 

yülüçi: Berber (KTS 332: CC). 

yülüğen: Ustura (TTS VI: 4761: Nimeti XVI. 103, Şamil. XVI. 217, Deş. XVI. 300). 

yüñgüllük: Hafiflik (RKT 794: 29/32a2=9:41). 

yürüŋ: Beyaz (süt ya da gümüş rengi), ak (İKP 42-2; SUK, AdO 1-13; EDPT, 970; T 

48; M I 22, 4; TT V 4, 12). krş. örün/ürün 

 

 

3.7. Arapça ve Farsça Etkisiyle Unutulan Türkçe Sıfatlar 

 

abışka ~ abuşka: İhtiyar, yaşlı (CC-I/s.413, II/s.619). krş. avıçga vd. 

adahlı ~ adahlu ~ adaklı ~ adaklu: Nişanlı (1. Evlenmek için söz verip yüzük takmış 

olan kimse; 2. Varlığı kutsal bir şey uğruna feda edilmiş, adanmış.; DS I:62).  

adgançız: Hür özgür serbest başına buyruk (Alt.Gr.). 

adınç: Fevkâlade, seçilmiş, başka türlü (U3h-D. 31). 

adınçıg: Olağanüstü, harikûlade, emsalsiz, seçilmiş, seçkin, özel (Maitri. 16-8). 

adınçsız: Emsalsiz, eşsiz, benzersiz (BT XX). 

agdık ~ agduk ~ ağduk ~ adguk ~ aḏuk: Kusurlu, karışık, bozuk, ters, zıt, eksik, hata, 

ayıp, hastalık; acemilik, beceriksizlik, gayretsizlik; acemi, beceriksiz, gayretsiz, 

hakir yaramaz, sırnaşık, münasebetsiz, densiz, nâdan yabancı, meçhul (DLT I 65, 

99; Eren 1999a: 3-4; DTS 18b; EDPT 80b; UW I: 55; Ünlü, VII (Hrz.). 2018: 21; 

TTS I: 31-32; DS I: 87, I: 373; Erol, 2018:136). 

agın: Ahraz/akraz, dilsiz, konuşamayan (RKT 206: 28/75a3=8:22, 30/69b2=16:76; KB 

174, 969, 970, 1861, 1016). 

agırıḫ: Hasta, yaralı. (CC-II/s.621). krş. agrı 

aglak ~ ağlak ~ avlak: 1. Tenha, ıssız 2. Çöl, çorak (U III 63; DLT I:11; DTS 23b; 

EDPT 84b; Ünlü, (Hrz.).2012a: 30a; KTS: 16b; DS I: 101a-b, 389b).  

agrıglıg ~ agrıglık: Hasta (KE 80r17Seng. 43v27; LÇ 15b).  

agsaḫ ~ ağsak ~ aḫsak: Topal (DLT I:119, 465; KB 3238; KT 37/38a3=48:17; CC-

I/s.416; EDPT 95; BH 69b20, 109a12, 109a13; TTS I:56; DS I). 

agulug: Zehirli (BT I. B 65). 

akı: Cömert, koçak, selek (eli açık) (DLT I:90, I, 546; KB 43, 55, 58, 104, 257, 948, 

1028, 1191, 1243, 1708, 1731, 1964, 2073, 2169, 2274, 2321, 2589, 2799, 3048, 

3049, 3660, 3932, 4213, 4424, 4536, 5358, 5578, 5581, 6103, 6105, 6106, 6107, 

6488, 6569; Erol, 2018:141; AY 412-11; Alt.Gr.; KMT 27b/6). 

ala: Cüzzamlı (HK I 48-50; DLT I:81, 91; KB 6579; EDPT 126; Erc.-Ak., 2014:44; 

EUTS 10; UW I 90).  
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alçı: Hilekâr aldatıcı (KB 2327, 5067, 5231). 

algun: Meczup; aklını yitirmiş, deli, sapık (TTS I: 100: Saz. Dertli XIX. 650; DS I:213-

215).  

alıg: Fena, kötü, alık (DLT I:64, 384; Erol, 2018: 146). 

alsız: Hilesiz (AY 394-12). 

altaglıg: Hileli, yanıltmalı (aldatmalı) (AY 679-4). 

altagsız: Hilesiz, yalansız (AY 394-12). 

aluk: Kel, dazlak (DLT I:67).  

amal ~ amıl ~ amul: Sakin (hareketsiz, sessiz, gürültüsüz, yavaş) (Maitri. 6-14; AY 

166-7; Alt.Gr.; KB 26, 107, 382, 463, 469, 769, 1387, 1556, 1741, 1852, 1867, 

1871, 1940, 2049, 2170, 2231, 2274, 2469, 2473, 2621, 3084, 3558, 3752, 3790, 

3891, 3900, 3994, 4998, 5938, 6090, 6131, 6227, 6234, 6227, 6261, 6355, 6395; 

DTS 44b, 46a; EDPT 160b-161a; Ünlü, (Hrz.). 2012a: 43b, 45a; TTS I: 171-172, 

173-174; And. Ağz. ikileme varyantları: abal abal (DS I: 6), abıl abıl (DS I: 20), 

abul abul (DS I: 32b-33), aŋıl (DS I: 269), apal apal (DS I: 283), apıl apıl (DS I: 

286), apul apul (DS I: 291), ımıl ımıl (DS IV: 2475), ınıl ınıl (DS IV: 2480), ibil 

ibil (DS IV: 2502); imil imil (DS IV: 2536); ivil ivil (DS IV: 2571, 2572).  

anga ~ ınga: Ahmak (<Ar.), sersem (<Frs.), akılsız (<Ar.) (KB 2064; DLT IV:25; 

EDPT 183; DTS 45; ESTSY I:155). 

ańıg ~ anyıg ~ aŋıg ~ ayıg: Fena, fenalık, pek, kötü (IrkB. 22; Huas.; SUK, Ad03-15; 

EDPT , 182; KT G 3; KB 5175; M I 16, 17; TT VI 443; Erol, 2018:752). 

anık ~ anuk ~ anūk: Hazır (DLT I:18, 68, 93; RKT 219: 37/75a2=50:23; EDPT 295; 

DTS 46; ETSJa I:151; U III28:16; KB 1323; DLT I:552, IV:29; KE 118v19, 

119r11, 200v19; NF 293-11; GT 355/9; BH 30b2, 96a156, 141b5; DS I:268, 271; 

Eren 1999a: 13). 

añıl: Yavaş, sakin, hafif (ELSKT 93b/15, 93b/15, 129b/3). 

anutgan: Daima hazırlıklı, hazırlayan (DLT I:156). 

aŋıl ~ aŋul: Sakin, hafif, yavaş (DS I:269). krş. amal vd. 

arag: Temiz (Maitri. 27-15). bk. arı/arıg. 

arı ~ arıg ~ arığ ~ arık ~ aruv: Temiz (arı, pak, duru), helal; münezzeh, mukaddes, 

kutsal (TT III 20:164; TT V 6:22; AY 134:14; TT VII 40:18; AY 144:15; EDPT 

213; DTS 51; OY 172; ETSJa I:184; SUK, Lo17-3; İKP 41-2; T 37; TT I, 164-5; 

BH 37a17, 37b2, 42a12, 49b7, 53a4, 63b20, 95b25, 96b13; GT 51/3, 194/12, 

316/2, 335/2, 346/2; ME 69-1, 75-5, 114-3, 176-3, 182-7; EUTS 19; OTWF 179; 

UM II: Maitri. 352; Arat 1979:22; NFD 170; Seng. 37v15, 37v21; Alt.Gr. 261; CC-

II/s.635; ESTY I 184-185; DLT I:66; DLT I:12, 18, 63, 66, 103, 230, 237, 342, 

376, IV:32; CC-II/s.638:aruv; RKT 221: 28/78a2=5:4, 35/61a2=40:64, 

36//96a3=45:16; KB 831, 847, 1022, 1159, 1985, 2105, 2190, 2461; EATSKT 

241b/6, 272b5/6; Taş 2010:380; EATSKT 508; ELSKT 223b/18, 39a/11, 39a/15, 

50a/9, 143b/20, 261b/9, 165a/16, 151b/12 , 201b/2; Erol, 2018:651; EDPT 213b; 

DS I: 312b-313:arı, DS I: 337: aru, DS I: 314:arıg, DS III: 1769: erig, DS I: 

315:arıḫ, DS I: 317:arık). 

arı algışlı kutsal, aziz kimse (CC-I/s.423). 

arıca ~ aruca: Temiz, pak (DS I:313, 314).  
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arıdıcı: Günahtan temizleyen (ELSKT 175b/2, 231a/9). 

arıg II ~ arığ ~ arıḫ ~ aruḫ ~ arık ~ aruk: Zayıf, cılız, çelimsiz (EDPT 214a; DTS 

62b; KİP 37; DLT I 259; TT VIII 14; GT 20/6, 111/11, 331/1; Sang 37v 17; Kİ 

11;CCI; ŞT 103b4; CC-II/s.423,636; UW I 182; NF 38-2, 83-2, 103-2 vd.; Marz. 

‘aru’ 24a/13, 46b11, 56b/13; BH 168b19, 146a20, 69b21; YZ 726; EATSKT 362-

363; EATSKT 253a/3, 359b/1; DK 48-10, 57, 2, 218-11, 237-13, 247-9, 88-1, 88-

8; TTS VIII 14; DS I:314-317; DS I: 316a-317: arık; DS I: 314: arıg; DS I: 315: 

arıḫ; DS I: 337: aruh; DS I: 337: aruk; DS IV: 2486: ırık).  

arıgsız: Pis, necis, kötü, murdar; haram (BT XX; Alt.Gr.; AYAP 183; DTS 52; EDPT 

213b; RKT 222: 28/84a3=8:37, 30/16a1=14:26; ME 17-4; LÇ 15b; CC-II/s.636; 

DTO 16; ÇKT:27a05; FK 727:2; Taş, 2010:403; EATSKT 362).  

arınçu ~ érinçü ~ irünçü: Günah (DLT I 134). 

arısız ~ arısuz: Kirli, pis, murdar (DS I:322). 

armavu: Tembel (KMT 28a/3). krş. ermegü 

artak işlig: Fesat çıkaran (bozgun çıkaran) (RKT 225). 

artak: Fena, kötü (DLT I:119, II:40; RKT 225: 28/21a3=7:142, 32/4b2=28:4, 

37/17b3=47:22). 

arusız: Ahlaksız (EATSKT 378a/2). 

asaglag ~ asaglıg ~ asıglıg ~ assılı/assılu: Faydalı (Maitri. 19-42, 22-10; AY 91-15; 

UD 122; DLT I:147; TTS I: 253: assılı ~ assılu: Kel.XIV. 10, Mü. Şi. XIV-XV. 

35, Enfes. XV. 496, Melhame XV. 25-1, Ley.Dai. XV. 73-1, Baki. XVI. 111, Bab. 

XVI. 1,193, Naz. Cav.XVIII. 23; ELSKT 104a/6, 13a/23, 13a/23). 

asıgçı: Faydacı, kârcı, tefeci, faizci (KB 2609, 4419). 

asıglıg: Faydalı (kazançlı, yararlı) (AY 91-15; UD 122).  

asıgsız ~ assısuz ~ assuz: Faydasız (kazançsız, yararsız); beyhude, yararsız, boş (AY 

611-23; DTS 65b; EDPT 245b; BH 13b22:assuz; ELSKT 25a/2, 51a/17, 218b/9; 

TTS I: 254: assısuz: Kel. XIV. 77; DS I: 347a:assız; DS I: 347b:assuz).  

asru: Fazla (ŞT 93a-b). 

aşaylıg: Niyetli (Maitri. 59-35). 

atasız: Yetim (RKT 228: 26/85b2=4:127; CC-II/s.641). 

atım: Nişancı, cesur, kahraman (KB 1949, 1961, 2043, 2274, 4046, 5519, 5911, 6393). 

atkançsız: Bağsız, serbest (Alt.Gr.). 

atlag: Meşhur ünlü (Maitri. 108 4). 

avıçga ~ awıçka ~ awıçga ~ awınçka: İhtiyar (kişi/adam; kocamış kkişi/adam; yaşlı; 

US; DLT I:143; İKP 25-7; RKT 230: 32/16a3=28:23; Alt.Gr. 355; PKPHU 76, 

XXXV/40-41, 41, XXXVII/1; AY 252/ 446-5; DLT I:143/14; KB 1066-

1067/6491; EDPT 6; RKST 236, 75/23; KE II:1; KE I:97/ 69v, 20; MiEv 83; ME 

51/ 102,3; ETZ 136; KLS 1; Ölmez, 1993: 158/33b,1; Erol, 2018:638). krş. abışka 

avursı bile: Onurlu, saygılı, hürmetli (CC-I/s.427).  

ayagka tegimlig: Saygı değer hürmete layık (AY 132-5). 

ayaglag ~ ayaglıg ~ ayaglug: Saygılı, hürmetli (AY 380-13). 

ayagsız: Şerefsiz, hürmetsiz, itibarsız (Maitri. 51-9). 

ayaguluk: Hürmetli, itibarlı, şerefli (BT XX). 

ayaklıg II: Kâseli (DLT III:50). 
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ayançaŋ: Saygılı, hürmetli, saygıdeğer hürmete layık (BÖ. 60; AY 147-14). 

aybañ (er): Kel (adam) (DLT I:116). 

ayıŋçı: Alaycı, küçük düşürücü, müfteri (CC-II/s.645). 

aylı ~ aylu: Hamile, gebe (CC-II/s.645; KMT 26b/2; DS: Ahlat -Bt.). 

ayrık I ~ ayrug ~ ayruh ~ ayruḳ: Başka, farklı, diğer gayrı, artık (Erol, 2018:135; DS 

I:430, 431; ELSKT ‘ayru, ayrıġ, ayruġ’ 2b/4, 19b/12, 19b/14, 33a/20, 34a/23, 

35a/13, 36b/20, 40a/16, 44a/8, 49b/12, 50b/5, 56b/23, 64a/12, 78b/11, 81a/23, 

82a/2, 83a/15, 90a/3, 94a/2, 94a/4, 97a/1, 98b/21, 100a/19, 103b/5, 104b/9, 105a/9, 

105a/18, 106b/9, 110b/14, 113b/2, 117b/23, 120b/19, 121b/19, 128a/22, 128a/22, 

129a/11, 129a/13, 129b/1, 134a/19, 139a/10, 141b/21, 145b/16, 150a/3, 151b/21, 

157a/6, 158b/1, 172a/19, 174a/20, 177b/13, 178a/4, 181a/8, 184a/23, 186b/10, 

186b/15, 187b/1, 187b/18, 194b/8, 198a/19, 199a/19, 201a/12, 206a/2, 213a/16, 

222b/10, 249b/23, 256b/13, 266b/3, 269a/16, 271a/17). 

ayrıksı ~ ayruhsı ~ ayruksı: Başka, farklı, tuhaf (BH 100a8, 112b21, 152a22; DS 

I:430-431).  

bagırsak: Merhametli, şefkatli, sadakâtli (KB 34, 43, 107, 317, 424, 516, 518, 1030, 

1133, 1231, 1243, 1357, 1358, 1359, 1360, 1412, 1558, 1615, 1687, 1879, 1838, 

1852, 1881, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 2123, 2204, 2235, 2473, 2529, 2543, 

2570, 2571, 2574, 2585, 2607, 2608, 2610, 2721, 2727, 2728, 2758, 2761, 2567, 

2768, 2777, 283, 2831, 2852 2867, 2885, 2927, 2940, 3052, 3063, 3117, 3124, 

2127, 3130, 3244, 3297, 3199, 3311, 3458, 3483, 3598, 3698, 3690, 3700, 37771, 

3914, 3933, 4081, 4370, 4464, 4777, 5095, 5325, 5619, 5720, 6881, 6086, 6102, 

6261, 6576; RKT 250: 30/53A1=16:47; KE 37v19, 72r2, 157r21). 

bagırsaklık: Merhametlilik (KB 1481, 5796, 1357, 1878, 1945, 2568, 335, 4134, 4473, 

5038, 5129, 5471, 5614, 5795, 5838, 5889).  

bakguçı: Casus (AHB III 108, 109; U II:78-37). 

baklı: Aziz kimse. (CC-II/s.650). 

baley: Aptal, embesil, cahil (CCDB-II/s.650).  

baramlıg ~ barımlıg: Zengin (varlıklı, varsıl) (Alt.Gr.; Maitri. 3-20; AY 141-16). 

barlıg: Mallı, zengin (DLT III:438). 

barlu ~ barlu kişi: Zengin kimse (CC-I/s.434). 

basımcı: Zalim, zulmeden (KB 1737, 2348 

basıncak I: Aciz, zayıf (KE 240v1). 

başlu: Yaralı, mecruh (DTS 86b; EDPT 337; Tietze I: 591; TTS I: 421-423, 433, 447; 

DS I: 549, VI: 4450). 

bavursak: Aziz, sevgili (CC-II/s.655). krş. krş. bagırsak 

bay : Zengin, ulu, kibar soylu (AY 141-16; Maitri. 25-11; İKP 13-6; DLT I:349, III:158, 

239; DTS 85a; EDPT 384a-b; Ünlü, (Hrz.). 2012a; KTS: 25b; CC-I/s.435-CC-

II/s.655; Erol, 2018:187; RKT 524: 26/91b3=9:93, 38/22a1=59:7; ME 3-4, 39-4, 

42-5, 61-5, 193-3; KMT 28a/8; GT 88/4, 316/4, 162/5, 299/3, 275/10; EDM 

14a/12; KTS 25:CC, DM, GT, İM, Kİ, KK, MG, TA, ETZ ; BH 31a18, 49b11, 

59b20, 60b11, 110b6; ATG 267; EUTS 36; EUTG 557; OY 172; Kam.T. 70; DS 

II:574).  
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bayagut ~ bayakut: Varlıklı, zengin, zengin tüccar (DTS 85a; EDPT 385b; Maitri. 93-

1; Üİ 113a 9; US). 

bayık: Şüphesiz, aşikâr (doğru, gerçek) (EDPT 385; DTS 79; DS II 579; BH 27b16, 

71a21, 79a15, 80b19, 117b18, 143, 146a8; TTS I: 465: Velet XIII-XIV. 51; Yunus. 

XIII-XIV. 184, Kel. XIV. 43, Çeng. Dai. XV. 182, Müntehab XVII. 8-1). 

beçel ~ bėçel: Sakat (insan veya hayvan) (CC-II/s.656; DS I: Bolvadin -Af.; Ağlı, Küre, 

İnebolu -Ks.; -Sn.). 

bektaş ~ beŋdeş: Eş, benzer emsal (DS II:604, 627). 

belgülü ~ belgülüg ~ belgülük: Belirli, görünen, işaretli, aşikâr açık, sarih (Maitri. 3-

33; Man.; AY 147-21; Man.; DS II:616). 

belgüsiz ~ belgüsüz: İşaretsiz, alametsiz; gayb (bilinmeyen), belirsiz (AY 53-16, 374-

16). RKT 260: 33/36b2=34:14, 33/62b2=34:53 

belin: Cahil (KMT 27b/5). 

bengi ~ beŋü: Bengi, ebedi, ölümsüz (CSM: 18; Alt.Gr.). krş. mengü 

beŋdeş (bağdaş, beğdeş, bektaş, bekdeş, bektaş): Eş, benzer emsal (TTS I: 503-504: 

Süh. XIV. 26, Enb. XIV. 439, Anter XIV. 2-406, İhlas. XIV. 19, Fer. XIV. 27, 

Hurş. XIV. 28, Enb. XIV. 534, Enfes XV. 546, Leys. Ar. XVI. 642, Nimeti. XVI. 

633, 637, Bab: XVI. 2-467, Şamil XVI. 98, Caf. XVI. 167-1, Terceman. XVI. 419, 

Nuh.Tuh. XVII. 102, Kam. XVIII-XIX. 1-48; DS II).  

beŋdeşsiz ~ beŋdeşsüz: Eşsiz, benzersiz, emsalsiz; benzemeyen, zıt, aykırı (TTS I: 506-

507: Sıh.Ac. XV. 5-2, Şamil. XVI. 538, Müntehab. XVIII. 59, 93). 

bérimçi ~ birimçi: Borçlu (DLT I:75, 409; US). 

bérimlig ~ birimlig: Verimli; borçlu (DLT I:240). 

bėrneli ~ bėrnelü: Borçlu (CC-I/s.439).  

bėtli Yüzlü, simalı (CC-II/s.658). 

bilge: Âlim, hâkim, bilge; akıllı, bilgin (DLT II, 51. 88, 207, 385, 388, 419. 428; DLT 

III:45, 46, 59; Erol, 2018:201; RKT 268; KB 158, 191, 192, 223, 265, 287, 333, 

405, 470, 475, 495, 613, 755, 777, 824, 985, 1015, 1048, 1188, 1221, 1457, 1539, 

1678, 1743, 1754, 2218, 2226, 2491, 2513, 2518, 2605, 2638, 2699, 2785, 2798, 

3712, 3713, 3822, 3909, 3925, 3934, 4021, 4240, 4341, 4383, 4670, 4670, 4682, 

4723, 5024, 5529, 5551, 5587, 5921, 6154, 6393, 6401; TKY 4, 5; BKY 36, 37; 

ETY 95; AY 248; AHB VIII 35-36; MK I: 324; MK II 171,179).  

bilig bilmez kişi: Ümmî, cahil (RKT 272: 38/50a1=62:2). 

biliglig: Âlim, bilgili, bilinçli, hikmetli (BÖ. 49; AY 131-2; RKT 272). 

biligsiz: Cahil, bilgisiz , akılsız (Maitri. 4-2; BT I. B 83; RKT 272).  

bilmez: Cahil (bilgisiz) (RKT 272). 

bitgen ~ bitigli: İman eden, inanan (RKT 280). 

bitişli ~ bitişli kişi Kibar kişi, terbiyeli kişi, nazik kişi (CC-II/s.665).  

bitmel ~ bitnel ~ bitner: Mümbit, verimli (DS II:709, 712). 

boynaġu: İsyankâr itaatsiz, zorba, cebredici; inat veya inatçı; kibir (EDPT 386-387; 

RKT 292; Ünlü, 2012: (Kar.).144; Ünlü, 2012: (Hrz.).107; Ünlü, (Çağ.).2013:165; 

BH 106; RKT 292). 

bögeygen: İtaatkâr (CC-II/s.672).  
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bögü ~ bökü ~ bügü ~ bükü: Hekim; bilgin, akıllı, hâkim (KİP 39; EDPT 524; Erol, 

2018:218; DLT I:428; DLT III:228, 303). 

böke: Kahraman (Köli Çör Yazıtı D 5; ŞT 83a2, 95b16). 

bön:36 Saf, ahmak (Eren 1999a: 61: Thomsen: Turcica 59; Räsänen: V 84a, 347b, 344b; 

EDPT 347; Kam.T.150; TTS I: 665-666: Kel. XVI. 55, Man. Tayr. XIV. 242, 

Tazarru. XV. 182, Müslim. XV. 22, Maarif XV. 283, Nimeti XVI. 372, Şamil. 

XVI. 485, Nuhbe Ş. XVIII-XIX. 172, Bürh. XVIII-XIX. 146, 333). 

börkçi: Börkçü, baslık yapıp satan kimse (MK I 406; DLT I:26, II: 41, 52). 

bulganuk: Fitne çıkaran, fâsık (sorun çıkaran) (RKT 299: 37/57a1=49:6). 

bulun: Esir tutsak (DLT I:215, 307, 399;DLT II:150, 307; DLT III:63, 85, 97 KB 1438, 

2066, 2160, 2388, 2402, 2723, 2898, 3636, 3640, 3642, 3994, 4479, 4491, 4516, 

4593, 5411, 5475, 5487, 6162). 

busuşlug: Kederli, üzüntülü, endişeli (BT I. B 7; Maitri. 99-19; IrkB. 52). 

busuşsuz: Kedersiz (Maitri. 72-28). 

buşak: Kederli, hüzünlü, dertli (Oğuzcada ve diğerlerinde sıkıntılı) (DLT, 594).  

bütügli: İnanan, mümin (KB 51; Arat 1979:120). 

cavlı ~ cavlu ~ çavlı ~ çavlu: Şöhretli, meşhur (TTS II: 843: Bab. XVI: 2-88). krş. 

çaglu ~ çavlım 

cıbıl ~ cıbır: Fakir (DS III:892-893, 907, 957). 

cilasun: Yiğit, kahraman (DKK 64-1, 65-8, 132-8, 152-7, 170-7, 171-4). 

çagıçı ~ çogıcı: Kavgacı (RKT 313, 351). 

çaglu: Talihli, meşhur, ünlü (TTS II: 792: Nimeti XVI. 90, Nuh.Tuh.XVII.28). krş. cavlı 

~ çavlım 

çakrak: Kel, daz ( DLT I: 469). 

çalıg: Süratli, hızlı (LÇ 149a; DTO 280; EDPT 419b; MK III 85; OTWF 185; NN, 

503:8; DS III: 849, 1052, 1054-1055 ‘delice hareket eden kişi, delilikten geriye 

kalan iz, delice hareket eden at’). 

çalıḫ: Öfkeli, şiddetli, ihtiraslı (CC-II/s.680). 

çalpak: Fena, kötü; fuhuş kir pislik (RKT 310: 30/79a3=16:90; DLT I:470). 

çaman: Uyuşuk, tembel, üşengeç, ihmalkâr (CC-II/s.680). 

çandırgına: Zayıfça, cılız, çelimsiz (CC-II/s.681).  

çarıdı: Namusu lekelenmiş, ırzına geçilmiş (CC-II/s.681).  

çavlım ~ çavlum: Meşhur, ünlü (TTS III: 843: Nimeti. XVI. 270, Caf. XVI. 51). 

çawıkmış: Meşhur (Alt.Gr.). 

çėber ~ çėber kişi (<Moğ.): Maharetli, becerikli (CC-II/s.681).  

çelebi: Sahip, efendi, terbiyeli, kibar nazik (DS III:1118). 

çėrli: Zayıf, cılız, çelimsiz. (CC-II/s.682). 

çėvük ~ çevük: Tatlı, hoş, sevimli (CC-I/s.456).  

çıgan ~ çıgany ~ çıgay: Fakir, 

çımçıg: Saf, halis (DS III: 1169, 1176).  

çıvgacı: Tuzakçı, tuzakla avlanan (EDPT 396; TTT III 8). 

 
36 Sözcüğün tek başına kullanım sıklığı düşmüştür fakat “bön bön bakmak” (anlamayarak, 

safça, şaşkın şaşkın bakmak.). şeklinde deyim olarak ölçünlü dilde kullanılmaya devam 

etmektedir (bk.GTS). 
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çogıcı: Kavgacı (RKT 315: 36/61b=43:58, 30/33b2=16:4). 

çokmar: Cimri (KMT 27b/7). 

çovguç: İftiracı, müfteri (CC-II/s.685).  

çulvusuz: Küfürsüz (sövgüsüz) (AY 147-12). 

daŋsuķ ~ taŋsuķ ( ~ daŋsık ~ daŋsuh ~ taŋsıķ ~ taŋsaķ): Acayip, tuhaf, garip, şaşılacak 

(şey) (TTS II: 1007-1008: Süh. XIV. 313, Fütuh. XIV. 222, Ga. 419, Çeng. Dai. 

XV. 197, Terceman XV. 33, Bab. XVI. 2-100, 2-325, 1-560, Nimeti XVI. 436). 

darnıçı: Efsuncu, büyücü, üfürükçü (VEWT 133; BT VIII 38).  

daz ~ taz: 1. Kel 2. Otsuz arazi (DLT I:26, 313;DLT II:41, 52; DLT III:148, 149; Erol, 

2018:104: EUTS, KB; CC-I/s.569; DS X: 3853, 3854; DS IV: 1390).  

delim ~ telim: Çok, fazla (DLT I: 44, 73, 110, 132, 156, 157, 166, 167, 200, 235, 249, 

255, 397, 427, 467, 514, 515, 520, 521, 522, 523; II: 38, 179, 241, 260, 315, 342; 

III: 20, 52, 159, 194, 297, 311, 323, 404; KB 201, 309, 1236, 1592, 2113, 2359, 

3190, 3238, 3879, 4188, 4574, 4592, 4755; DS IV: 1412). 

düley: Aptal, embesil, cahil (CC-II/s.692). 

dürüşici: Gayret eden; uğraşan, çabalayan (ELSKT 244a/3). 

edlig: Faydalı (DLT I:103). 

eksikli ~ eksiklü: Kusurlu, aciz, kadın (DS V:1697-1698).  

elgin ~ elkin ~ ilgin: Garip, aciz, sefil (DS V:1714, 1719). 

ėmgek II: Vahşi, zalim. (CC-II/s.699). 

emgeklig: Istıraplı, sıkıntılı, eziyetli (Maitri. 69-24; AY. 179-24; BT XX). 

emgeksiz: Zahmetsiz, eziyetsiz (AY 266-16; Maitri. 33-8; RKT 333: 28/67a3=8:7). 

emgetmeksiz: Istırapsız (Maitri. 59-15). 

enç: Rahat, huzurlu (BÖ. 76; CC-II/s.699). krş. inç 

erçel: Namert, hırçın, huysuz, yaramaz (DS V: 1764).  

ėrdeŋ: Bakire (CC-II/s.701). 

erdinilig ~ ertinilig: Mücevherli, değerli, kıymetli, cevherle süslü (AY 28-17, 68-20). 

eriglig: Öğütlü, nasihatli (AY 124-21). 

erincek ~ ėrinçek: Üşengeç, tembel (CC-II/s.701; DS V: 1770). 

erkli II ~ erklü: Muhayyer (TTS II: 1503: Enb. XIV. 729). 

erklig ~ erklik: Nüfuz sahibi, hükümdar kuvvet, mülk, saltanat, kudret (Man.; RKT 

342: 28/35b1=7:158, 28/55a1=7:185; Erol, 2018:274). 

erksingü: Güçlü, kuvvetli (AY 551-5). 

ermegil: Tembel (eringen, eringeç) (DLT I:42, 70, 138).  

ermegü: Tembel, boş, ihmalci (Alt.Gr.). krş. armavu 

ersek ~ ėrsek ~ ärsäk ~ ersük: Fahişe, orospu (DLT I:104, II:56; EDPT 237; MK I 

134; AY 171; MK I 134; KTS 75: CC, Kİ: 

ärsäk/ärsäkçi/äräsik/ärsik/ärsük/härsek/irsäk; CC-I/s.468; KTS 75: BM: ersük; 

Tat.-TS: 111 Tat.: irsek).  

ersekçi: Fahişe, namussuz (KTS 75:CC; CC-I/s.468). 

erseklik: Fahişelik (KTS 75: ETZ). 

ėrseksiz: İffetli, namuslu (CC-I/s.469). 

erşi: Puşt, cinsî sapık (KTS Kİ). 

ertimliğ: Fani (UM II: Maitri. 387; EDPT 207). 
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ertiŋü: Fevkalade, olağanüstü, aşkın, son derece, aşırı derecede (Maitri. 12-11; AY. 

141-4). 

ėrüv: Hızlı, çabuk, enerjik (CC-II/s.703). 

esgürük ~ esrik ~ esrük: Sarhoş (DLT I:105, 194, 349;DLT II:213, 289, III:281, 

IV:196; RKT 346-347: 26/18a2=4:43; DK 160-9; EUTS 77; EDPT 251; EDM 

20a/2: esür; DTS 184; BH 93a19; TT I:57: esrük; MK III 27: esrük; KutbHŞ:22; 

KMT 28a/11; KTS: İM, KK, KF, ETZ ; KTS:76: esrük, esrik, esirik, isrik; Seng. 

75r19: esrük; LÇ 13a: esrük; ELSKT 30b/7: esrük, 216a/5: esrik; TTS III: 1548-

1552: esirik ~ esrik ~ esrük: Veled. XIII-XIV. 40, Dede E. XIV. 160, Man. Tayr. 

XIV. 35, Ga. XIV. 143, Kel. XIV. 38, Süh. XIV. 63, 113, Işk. XIV. 272-2, Kadı. 

XIV. 7, Melhame XIV-XV. 6-2, İbrahim XV. 138-1, Dai. XV. 85, Cinan XV. 97, 

Kesir. XV. 311, Eşrefoğlu XV. 23, Cennet. XV. 321, Caf. XVI. 156, Nimeti XVI. 

384, Şamil XVI. 75, Deş. XVI. 46, Nuh.Tuh. XVII, 39, Kdeb. XVIII. 50; DS 

IV:1780, 1783, 1786-1787: esirik/esrik/esrük: ‘sarhoş, deli, kızgın, öfkeli’; DS III: 

esrik, III: 1780: eserik, III: 1783: esirik, III: 1786: esrek, V: 3355: ösrük, VI: 4076: 

üsrük). 

esirkençsiz: Cömert (AYAP 196; EDPT 252).  

esirtgen ~ esritgen: Sarhoş eden (TTS IV: 1543: Caf. XVI. 156-1, Şamil. 61, 242). 

esrikçi: İçkici, ayyaş (KTS 76:CC-II/s.704). 

éwek: Aceleci, iven (DLT I 77, 104, 122, 387, II: 13, 19). 

ewinlig: Gebe, hamile (Alt.Gr.). 

ezgin: Kederli, gamlı, üzgün (DS V: 1829). 

ėzik: Uyuşuk, tembel, üşengeç, ihmalkâr (CC-II/s.707). 

ezügçi: Hilekâr (yalancı) (AY 563-4). 

gidi: Deyyus, kaltaban, pezevenk (TTS III: 1701: Hamza. XIV-XV. 11-68, Müslim XV. 

6-11, Caf. XVI. 130-2, Nimeti XVI. 518, Bab. XVI. 1-61, 1-436, 2-474, Saz. Kör. 

XVI. 43, Cam. Fa. XVII. 74, Bürh. XVIII-XIX. 155; DS VI: 2074).  

göbüt: Fena, kötü (DS VI: 2118, 2122-2123; Eren 1999a: 157). 

görk: Güzel, temiz, mukaddes, cazibeli, gösterişli; süs, zinet (TTS III: 1775-1776: Kel. 

XIV. 17,45, Hurş. XIV. 31, Işk. XIV. 70; Enb. XIV. 155). 

görklürek: Daha güzel, fevkâlade (TTS III: 1781: Enb. XIV. 151).  

hėrsek: Fahişe, ahlaksız, namussuz (CC-II/s.712). bk. ersek  

hėrsekçi: Fahişe, ahlaksız, namussuz (CC-II/s.712). bk. ersekçi  

ıdıkkut: Kutsal (Uygur krallarına ve şehzadelerine verilen unvan) (SUK, Mi01-18; 

Mi01, 18-19-20). 

ıdok ~ ıduk: Mukaddes, kutlu, aziz, mübarek (olan) (AYAP 199; DLT I:65; KB 343, 

354, 433, 939, 1335, 1960, 3215; Erol, 2018:285). 

ıldam: Çabuk, süratli (LÇ 59a; DTO 130; NN, 529:4; NŞ, 312:4; Sİ:6648; Ölmez, 2003: 

186; ŞTü, 48:14). 

ınçak: Mukaddes, sabırsızca, kaygılı, gamlı (Man.). 

ınġa: Rezil (kimse), kötü, en kötü (Erc.-Ak., 2018: 656; EDPT 183; BH 125).  

ızarlı: Kıskanç, hasis (CC-I/s.483). 

ızgar ~ ızkar: Cimri, hasis (DS VII: 2499). 
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igid ~ igit: 1.Sahte, yalancı, hilekâr haydut, hırsız (Maitri. 82-21; AY 146-15, 499-3; 

Huas.; Alt.Gr. MNB 205, 253; EDPT 102). 

igidsiz: Yalansız, yanlışsız (AY 499-3). 

iglü: Hasta; dertli, gamlı (BH 69b21; DS VII: 2511). krş. iglig 

igsiz: Hasta olmayan, hastalıksız, sağlıklı (SUK, Sa19-5; EDPT, 116; Suv 191, 23; 

Sa19-5; AY 20-19; UD 65). 

ilkisiz: Ezeli (başlangıçsız, öncesiz) (Maitri. 46-12; AY 133-12). 

illig: Devletli, hükümdarlı (AY 409-5). krş. ellig 

inçsiz: Huzursuz (Maitri. 106-11). 

irinçig: Zavallı (KB 65, 687, 3938). 

irülüg: Uygun, münasip, eşref saatli (Man.). 

itgüçi: Tanzim edici, düzenleyici; tanzim eden, düzenleyen (KB 4048, 5336). 

iti ~ yiti: Sert, keskin, şiddetli, şiddet, keskinlik, sertlik (DS VII: 2568; DS XI:4281). 

ivecek ~ iveceŋ ~ ivecük: Aceleci (ELSKT 151b/16, 202b/23; TTS III: 2130-2131: 

Enb. XIV. 107, Müneb. XIV-XV. 244-1, Kab. XV. 216, Leys. Ar. XV. 747, Ferec 

XV. 218, Ah. XVI. 1006, Kam. XVIII-XIX. 3,279; DS VII: 2571).  

ivegen: Aceleci (TTS III: 2132: Miftah. XV. 120, Maarif XV. 178, Ah. XVI. 69, Caf. 

XVI. 96-2, Cam. Fa. XVIII. 72; DS VII: 2571).  

ivici: Aceleci (TTS III: 2134: Uc. Gar. XV. 10, Deş. XVI. 79-2, Caf. XVI. 129-1, Cam. 

Na. XVI. 87, Müntehab. XVII. 48-2; ELSKT 65b/7; DS V:1803, 1806). 

ivit: Aceleci (ELSKT 65b/7). 

iyesiz: Sahipsiz (AY 364-2). 

kadaglıg: Günahkâr (BT XX). 

kadagsız ~ kadaksız: Günahsız, suçsuz (AY 124-19; Üİ 123b 4). 

kakımaklu: Gazaplı, hiddetli (TTS IV: 2171: Deş. XVI. 340, Şamil. XVI. 236). 

kal: Yabani, vahşi (CC-II/s.724).  

kalık: Hava, gök, sema (DLT I: 354, 383, III: 46; RKT 420). 

kalınçu: Fazla, bırakılmış, artık miktar, kalan (AY 578-9; BT XX). 

kalıŋ: Başlık parası, çeyiz (SUK, WP04-4; EDPT, 622; WP04, 4; DLT III: 371, 372; 

TMEN 1407; EDPT 622; ESTY 239-240; EYA 240; DS XII. Ek dizin). 

kalmış: Âciz, düşkün (TTS IV: Dede. XIV. 20). 

kara günlü: Bedbaht, talihsiz (TTS IV. 2261: Şamil. XVI. 139, Nimeti XVI. 404, 

Yuz.Şems. XVI. 241, Atai XVII. 69). 

karacı: 1.Yağmacı (Nimeti. XVI. 239, 568, Hüs. Dil. XVI. 8, Atai.Ha.XVII. 75); 2. 

Çingene (Şamil.XVI.509); 3. İftiracı (G.Ra.XV. 211); 4. Gözcü, gözetleyici (Ta. 

Sel. XV.861); 5. Falcı, bakıcı (Terceman XV. 111) (TTS IV: 2257-2258; DS VIII: 

2639).  

karagu: Âmâ, kör (DLT I: 446; RKT 413: 31/91b2=20:124, 35/57b1=40:58, 

37/38a2=48:17 36/54a2=43:40; KE 10v3, 39r8, 71r8, 130v14). 

kargışlı ~ kargışlu: Lanetli, lanetlenmiş (CC-II/s.727).  

karı: İhtiyar (GT 106/8, 241/12, 275/3, 271/2, 273/10, 274/12, 275/1, 265/7, 267/9, 

272/10, 274/11, 275/5, 282/13; ME 76-8, 99-2, 105-8, 238-6; Arat, 1992: XXXIV, 

1992: 56/195, 89/195; KLS 113; Marz. 389; Seng. 272v6; LÇ 218b; DTO 402; 

KTS:128; SN 367/2542, 380/2730, 623; DKK 178/ D158, 1180/ D162, 5; BH 
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37b21, 76b20, 106a20; ŞT 70a2, 82b4, 83b19, 90b14, 91a12, 103a13; DK 59-3, 

117-6, 147-1; TTS IV: 2294-2296: Süh. XIV. 104, 266, Enb. XIV. 42, Dede. XIV. 

75, Mü. Şi. XIV-XV.9, Ferec. XV. 30, 383, 479, Ata. XV. 16,27, Ruşeni. XV. 39, 

Terceman. XV. 55, Tez. Ün. XV. 103-2, Tuh.Le. XV.54, Kab. XV. 139, Caf. XVI. 

25-2, Şamil. XVI. 196, Nimeti. XVI. 168, Bab. XVI. 1,467, Nuh. Tuh. XVII. 49,2, 

Dede. XIV. 3,73, Arifin. XVI. 241, Fazilet. XVI. 332).  

karıca: İhtiyar kadın (yaşlı kadıncağız) (TTS IV: 2297: Ruşeni. XV. 39). 

karsanba: Lüzumsuz (DS VIII: 2668).  

kart: Yaşlı, ihtiyar (CC-I/s.493).  

kaşka II: Kel, dazlak (CC-II/s.728). 

kaykı: Meyilli, eğik, sarkık (TTS IV: Ah. XVI. 688, Bab. XVI. 1-310; DS VIII: 2700, 

2702).  

kėçöv: Uyuşuk, tembel, üşengeç, ihmalkâr (CC-II/s.731). 

keçürgen ~  keşürgen: Çok bağışlayan; affeden KB 2170: keçürgen; DLT I:521: 

keşürgen). 

kekşek: Menfur iğrenç (Alt.Gr.).  

keleşmiş: Nişanlı (ME 27-2). 

kelevü <Moğ.: Ahmak, aptal (ME 198-5). 

kéñ elig ~ kiŋelig: Cömert, eli açık (Arat 1979:21; KB 43, 55). krş. akı 

kengriklü: Zengin (verimli) (ME 3-8, 42-5). 

kengrü: Ferah, rahat (ME 25-8, 185-4). 

kerti < Skr.?: Sunî; dünyevî (Maitri. 64-3). krş. kertü vd. 

kertüsüz: Gerçek olmayan, yalan, sahte (BT XX). 

kesimlü: Kararlaştırılmış (TTS IV: 2249: Enbiya. XIV. 692; DS VIII: 2765).  

keşürgen: Affeden, bağışlayan (DLT I: 521). 

keten: Zahmet, sıkıntı (DLT I: 404). 

key kişi: İnsanıkamil, mükemmel insan, iyi, doğru kimse (TTS IV: 2465: IV: 2446: 

Süh. XIV. 36, Ferh. XIV. 84). 

kıfırkak ~ kıfrak ~ kıvırkak ~ kıwırgak ~ kıyırkak: Hasis, cimri (Alt.Gr; Maitri. 59-

11). 

kılıklı: Dürüst, iyi huylu, karakterli, temiz (kimse) (CC-I/s.503). 

kıncır: Şaşı, şaşı gözlü (CC-II/s.739).  

kırık: Çapkın (TTS IV: 2508: Atai.Ha.XVII. 97). 

kıruk adak: Topal (DLT III: 382). krş. çolkuy~ ketü vd.  

kıruk: Sakat; topal (DLT III: 382; Erc.-Ak., 2014: 164). 

kıvırkak: Cimri, hasis (Alt.Gr.; Maitri. 59-11). 

kıvlıg: Mesut, bahtiyar (AY 681-7). 

kıyak II ~ kıyık I: Kıyıcı, yırtıcı, zalim, gaddar (TTS IV: 2528: Enveri. XV. 63, Şamil. 

XVI. 115, Deş. XVI. 254-2, 319-2, Yahya Bey. XVI. 218, Nimeti. XVI. 267; DS 

VIII: 2854). 

kıykımlu: Çalımlı, şiddetli, görkemli (TTS IV: 2531: Füth. XIV. 20, 333; DS VIII: 

2857). 

kız: Pahalı (ME 60-7, 131-6). 

kızgançı: Açgözlü, tamahkâr paragöz (CC-II/s.742).  
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kiçi agulu bile: Alçak gönüllü, mütevazı (CC-I/s.505). 

kirtgünçlüg ~ kirtgünçlük: İmanlı, mümin (AY 256-23; Man.; Alt.Gr.; BÖ. 60). 

kirtgünçsüz: İmansız, itikatsız (AY 511-22). 

kirtgüngen ~ kirtgünmiş ~ kirtünügli: İman eden, inanan (RKT 468). 

kirtülüg: İmanlı, mümin (Maitri. 2-57; AY 350-11). 

koca: İhtiyar (Arat, 1992: XXXIV, 1992: 56/195, 89/195; KLS 113; Marz. 389; TTS 

IV: 2588: Ferec XV. 383; SN 367/2542, 380/2730, 623; DKK 178/ D158, 1180/ 

D162, 5). 

kocacuk: Yaşlı, ihtiyarcık (SN 332/2040, 623). 

kogcı ~ kogucı ~ kovcı ~ kovucı: Münafık, gammaz (TTS IV: 2676: Ferh. XIV. 61, 

Kel. XIV. 22,58, Leys. Mu. XIV-XV. 317-2, Nimeti. XVI. 605, Deş. xvı. 324-2, 

Ah. XVI. 391, Cam. Fa.XVII.71; DS VIII: 2901-2902, 2939). 

korkunç bile: Ürkek, korkak, çekingen (CC-I/s.509).  

korkunçı kişi: İğrenç, tiksindirici, korkunç kimse (CC-II/s.752).  

koyak II ~ koyuh ~ koyuk: Hazin, etkili, dokunaklı (TTS IV: 2684: Işk. XIV. 59-1, 

Kadı. XIV. 171, Ruşeni. XV. 97, Bab. XVI. 2-82; DS VIII: 2942-2943). 

koygan kişi: Bağışlayan, serbest bırakan kimse (CC-I/s.510).  

köni ~ könü: Doğru, gerçek, adil, dürüst (DLT III: 151, 237; CC-I/s.512, CC-II/s.757; 

KB 807, 1025, 1865, 1660, 3815, 4108, 5601, 6082 vd.; UM II: Mayt.:4 16; EDPT 

726; NF 78-14, 168-15, 230-17, 345-5).  

könü ḫalık: Doğru, dürüst, samimi, yaradılışlı, dindar (CC-I/s.512). 

könü kılı: Doğru, dürüst, samimi, yaradılışlı, dindar (CC-I/s.513).  

könügli: Hidayete eren, doğru yola giren (RKT 482). 

körklü: Güzel, temiz, mukaddes (CC-I/s.514). 

körksüz: Çirkin (CC-I/s.515).  

kötürem: Zayıf, cılız, çelimsiz (CC-II/s.762).  

kulluk birle: Alçak gönüllü, mütevazı (CC-I/s.517).  

kumadan tovgan: Piç (CC-I/s.517). 

kunt: Sert, katı, sağlam, kuvvetli (TTS IV:2732: Süh. XIV. 246, Dede. XIV. 66, Kam. 

XVIII-XIX. 3-160, Bürh. XVIII-XIX. 222). 

kunuk: Dolandırıcı, hırsız (EDPT 633,637; KB 1737; VEWT 300; Kırg.Söz.522: Krg.). 

kurçı: Silahşör, silahlı muhafız (Seng. 286r7; LÇ 233; DTO 425; Wb II: 954; TMEN 

I:301; MED: 965; KWb. 186: Kalm.; SD 241). 

kurumsak: Pezevenk, deyyus (alçak, onursuz, arsız) (TTS IV: 2768: Bürh. XVIII-XIX. 

155, Tuhfe. XVIII-XIX. 271, Kam. XVIII-XIX. 2-78; DS VIII: 3012: İzmir 

Çanakkale, Konya). 

küç kıldaçı ~ kılguçı ~ kılgan ~ kılıglı: Zalim, zorba (RKT 505). 

küçek: Zorba (KB 3108). 

küçemçi: Zalim (ME 191-3; DLT III:121; KB 816). 

küçkey: Zalim, zorba (KB 814, 2030, 2031, 2035, 2245, 3111, 3434, 5521, 5852). 

küçlüg ugan: Muktedir, gücü yeten, kadir (RKT 508: 36/41b3=43:13, 27/46b1=5:40, 

33/85a3=35:44, 36/22a3=42:29, 37/41b2=48:21). 

kügçi: Muhafız, bekçi (Ernte 114; AY 247; Geng-Klimkeit, 1985: 87). 

külik: Çabuk, hızlı, çevik (CC-II/s.768). 
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kür: İnatçı, dik başlı, çok hırslı (ETY IV: 65; PDP 317; EUTS 123; DLT I: 324, 325: 

‘yiğit, sarsılmaz, pek yürekli, kabadayı’; DLT Dizin 399; MK 117; Wb. II: 1447: 

Teleüt, Koybal Baraba; LST 117; DK 208; ADİL 275; SözD. II: 1012). 

kürtül: Kalın, kuvvetli (TTS IV: 2777: Kel. XIV. 223; DS VIII: 3047). 

küsüş: Aziz, değerli, nadir; istek, arzu (EDPT 752; KB 44, 160, 199, 207, 260, 305, 

596, 421, 565, 868, 1030, 1105, 1155, 1725, 1835, 1946, 2839, 3255, 3650, 4105, 

4613, 5709, 5764, 5983; KİP 45; UM II: Maitri. 461; NFD 313). 

küvençeŋ: Mağrur gururlu, kibirli (Maitri. 106-18). 

küvençsiz: Gurursuz (AY 681-18). 

küvez: Mağrur, kibirli, gururlu (EDPT 692; Maitri. 106-22; KB 409, 1125, 1706, 2077, 

2115, 2381, 3768, 6393; UM II: Maitri. 426). 

küvezlengülüg: Mağrur (Maitri. 26-6). 

küvezlü: Gururlu, kibirli, mağrur (CC-II/s.770).  

küygelek: Hoppa, hafif meşrep (kimse) (CC-II/s.771).  

l (DS IV: 2502); imil imil (DS IV: 2536); ivil ivil (DS IV: 2571, 2572).  

mank: Ahmak, akılsız, sersem (TTS IV: Kam. XVIII-XIX. 3-56; DS IX:3124; TDES 

287). 

maŋkakak: Uyuşuk, tembel, üşengeç, ihmalkâr (CC-II/s.773).  

maymaçık: Paytak, çarpık bacaklı (CC-II/s.774).  

mehelsek ~ mehilsek ~ mihilsek ~ mihirsek ~ mehirsek: Şefkatli, merhametli (TTS 

IV: 2801: Bab. XVI. 1-288, 2-309, 1-549; DS IX:3151, 3197). 

meŋü ~ meŋgü: Ebedî, ölümsüz (sonsuz) (RKT 518: 30/42a2=16:29; AY 165-9, 173-

1; DLT I:44, III:65, 378; US; KB 6, 10, 113, 115, 228, 229, 378, 456, 1402, 1435, 

2263, 2756, 2757, 2871, 2993, 3055, 3083, 4468, 4800, 4906, 5190, 5425, 5573, 

5608, 6508). 

munduz: Saf, temiz, masum (CC-II/s.779). 

muŋadınçıg: 1. Fevkalade, olağanüstü, hayrete şayan (AY 37-5; Maitri. 31-17). 2. 

Acayip, ıstırap verici (Alt.Gr.). 

muŋsuz: 1. Dertsiz, sıkıntısız (Maitri. 3-19). 2. Muhtaç olmayan, Ganiyy (RKT 523). 

ofudak ~ ofudak burun: Kibirli (DS IX:3266; TTS V: 2923: Terceman XVI. 234). 

ofuducı: Kibirli, büyüklenici, burnu havada (TTS V: 2923: Terceman XVI. 48). 

oglagu: Müşfik, sevecen, yumuşak (Maitri. 7-52). 

ogrı ~ ugrı ~ uğru ~ uğru: 1. Hırsız, gaspçı 2. Eşkıya, yabanî, dalavereci, düzenbaz 3. 

Gizli, saklı, sırlı (UD 718; Maitri. 53-24; Irq Bitig 16; Kİ 16; Sang 76v 24; DLT 

I:126, 224, 300, 483, II:29, 171, 174, 197. 341, III:75, 89, 423, 429; GT 50/12, 

99/13, 101/7, 102/6, 191/10, 205/3, 260/5, 278/8; 26b/11; EDM 14b/2; KB 313, 

1737, 2104, 2861, 3590, 5475, 5546; RKT 540: 27/45a2=5:38; KE 61v16, 94r8, 

104r16; DTS 363; ESTY I: 565; Taş, 2009: 142; EDPT 90; EUTG 591; AY 273; 

İKP 54; BSU (BT XIII): 167; TMC: 10; MK II 47; MK I 402; EDPT 90; KTS 291: 

ugur ~ ogrı ~ ogur ~ ugrı ~ ugur ~ ugurı ~ uvru ~ ugurlayısı; Kutb 114; CC-

I/s.531-II/s.784; Tulum, 2011: 1407: oġrı; BH 114b21, 115a15; DK 8-10, 160-5; 

YZ 214; TDES 421: Tür: ugru, Az: ogru, Tkm: ogrı, Tat: urı, Nog:urı, Kzk: urı, 

KKlp: urı, Krg: uru, Özb: ugri, Tarançi: ogri, ogur; Sor: ogrı,Küerikçe, Sagayca, 

Koybalca ogur Tel: urı, Hks: ogır Soyonca or Çuv vara; DS VI: 3271, 4785, 4029: 
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ogrı ~ uğru; ESTY I: 565: “Lehçe ve şivelerin birçoğunda kullanımdan düşmüştür. 

Sadece Doğu lehçelerinde kalmıştır.”; TTS V: 3909: Yuz. Şeyd. XIII. 77, Yunus. 

XIII-XIV. 82, Kadı. XIV. 75, Man. Tayr. XIV. 247, Ferh. XIV. 38, Ferec. XV. 

253, Fazilet XVI. 260, Müntehab. XVII. 57, Genc. XVII. 18, Naima XVII-XVIII. 

638, Bürh. XVIII-XIX. 307).  

ogrılık: Hırsızlık (DLT II:208; KB 5768; RKT 540: 30/4b2=12:81, 38/37b2=60:12; GT  

ohşaşıklu: Şüpheli (ME 142-8, 28-8, 90-6). 

oktsuz: Vakitsiz (TTS V: 2946: Şamil. XVI. 220 

oŋad ~ oŋat ~ uŋat: Doğru, uygun, iyi, mükemmel, tamam (Erol, 2018:417; DK 246-

13,; DK 246-13; TTS V: 2987- 2988: Yunus XIII-XIV., Ferh. XIV. 3, 15, Süh. 

XIV. 213, Yadigar XIV. 77, Dede XIV. 125, Kel. XIV. 31, Melhame XIV 57, Leys. 

Ar. XV. 617, Bektaş. XV. 248, Naimeti XVI. 237, Güvahi XVI. 69, Deş. XVI. 317, 

Kam. XVIII-XIX. 3-179; DS IX:3282). 

oŋat kişi: Temkinli, dikkatli, aklıselim kişi (TTS V: 2991: Süh. XIV. 171, 237). 

oŋay: Kolay (DLT I: 41, 244; Erol, 2018:417). 

oŋmadık ~ oŋmaduk ~ oŋmaduk: Bedbaht, talihsiz, uğursuz (TTS V: 2993-2994: 

Hamza XIV-XV. 1-141, Yuz. Şems.XVI. 361, Revani. XVI. 17, Niyazi XVII. 38; 

DS IX:3283; DS XII:4039). 

osal: Gafil, tembel (EDPT 247; TMEN II:599; Erc.-Ak., 2018: 778; NF 224-10, 274-2, 

303-11; Ünlü, 2012: (Kar.). 591; Ünlü, 2013: (Çağ.). 866; KTS 206; RKT 571: 

32/3a1=27:93; ME 86-7, 199-7; CC-II/s.790). krş. osañ/usal 

osañ: Gafil, tembel (ME 28-4, 61-7; Ünlü, 2012: (Hrz.). 449-450; KTS 206; BH 170: 

BH 14b4, 85a20, 152a4, 169a18). krş. osal/usal 

osanuk: Gafil (RKT 572: 30/90a3=16:108). krş. osal/usal vd. 

oturgan ~ oturgun: Mukim, sakin, mütemekkin (TTS V: 3034: Enb. XIV. 308; DS IX: 

3297-3298). 

ovusuz ~ ovutsuz ~ uvusuz ~ uvutsuz: Edepsiz, hayasız (Man.; Maitri. 109-15; KİP 

61).  

ovut ~ ufut ~ uvut ~ uwut: Hayâ, utanma, utanç, hicap; edep yeri (U3h-C. 143; Maitri. 

75-50). krş. uvut 

ovutlug ~ uvutlu ~ uvutlug: Edepli, ahlaklı, terbiyeli (Maitri. 112-6).  

ovutsuz: Arsız, hayâsız (Man.). krş. uvutsuz 

ozunçı: İftiracı, iftira eden, müfteri (KB 4212, 4213, 4272, 5303, 5863). 

öç alguçı: İntikamcı, öç alıcı (CC-II/s.792). 

ödsüz: Münasebetsiz, vakitsiz, zamansız (Maitri. 69-9). 

öglü: Akıllı, izanlı (TTS V: 3059: Şamil. XVI. 100, Hurş. XIV. 65). 

ögüş II ~ öküş: Fazla (çok) (DLT I: 62, 89,167,233, 467, 477, 516, II:156, III: 373, 374; 

KTS 210:BV İM, İN, Kİ, RH, TA; DS IX: 3323; TTS V: 3069: Yuz. Şeyd. XIII. 

58, Yunus. XIII-XIV. 32, Nesimi XIV. 32, Hurş. XIV. 1, Enb. XIV. 791, Man. 

Tayr. XIV. 114, Leys. Mu. XIV-XV. 204, Güzide XV. 99, İbrahim XV. 1-2, 

Tazarru XV. 150, Şeyhi XV. 149, Fuzuli XVI. 319, Şamil XVI. 396). bk. üküş 

öğürsek: Munis (çabuk arkadaş edinen) (DS IX: 3322-3323). 

öknügli: Pişman (RKT 578). 

öktem: Gururlu, kibirli, azametli (KTS 210; CC-II/s.793). 
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ökünçsiz: Acısız, kedersiz; pişman olmayan, pişmanlık duymayan (AY 169-14). 

önegi I ~ önegi ağacı ~ önegi direk ~ önegi katılı: Destek, payende (DS IX: 3337-

3338). 

önegi II ~ önegü ~ ünegi: İnatçı (DS IX: 3337; DS XI: 4065).  

öngül: İnatçı (DS IX:3339). 

öpkelemekçi: Öfkeli, çabuk öfkelenen, sinirli (CC-II/s.795). 

ören II: Fena (kötü) (DLT IV: 463; BH 99b13). 

örtüglüg: Gayb (bilinmeyen) (RKT 585). 

örüng: Açık renkli, beyazımsı (Man.). bk. ürün/yürün  

örüntegsiz: İlaçsız (Maitri. 79-28). 

öşeŋ: İnatçı, dikkafalı, asi (CC-II/s.796).  

ötkün: Tesirli,nafiz, keskin, delip geçici (TTS V: 3433: Dede. XIV. 94, 125, 126). 

ötrükçi: Yalancı (CC-I/s.539).  

özden: Asil, soylu (CC-I/s.540).  

özkey: Sâdık, vefalı (KB 2237, 2571, 2767). 

püseŋ: Ahmak ıslatan (DS IX:3501-3502). 

sagrı: Hasta (AY 34g-22). 

sagsız: Sağlıksız, hasta (CC-I/s.545).  

saḫ ~ sak I: Uyanık, ihtiyatlı, tetikte, rahat, sağlam, emin, mahfuz (CC-II/s.804; ME 

171-6; DS X:3516-3517, 3546). 

saķınuķ ~ saknuk (~ sakınıklu): Takva sahibi, Takvalı, imanlı, muttâkî (RKT 604: 

25/6a1=3:133, 28/82b2=8:34, 30/43b2=16:31, 34/66a1=5:27, 35/11b1=39:57; 

Erol, 2018:447; Arat 1979:79; KB 56, 1063, 1266, 1442, 1985, 1987, 2100, 2186, 

2190, 2191, 2461, 2462, 2844, 3146, 3343, 3552, 3566, 3613, 4236, 4406, 4476, 

4483, 4497, 4502, 4562, 4566, 5329, 5349, 6130, 6270, 6460, 6478; RKT 605; ME 

33-7, 153-5, 33-7, 185-2, 183-3; TTS IV: 3260: Enb. XIV. 62, Tez.Ba. XV. 18). 

sakışsız: Takvalı, imanlı, muttâkî (RKT 604: 35/48a1=40:40). 

saknuk II: Uyanık, müteyakkız, tetikte (TTS IV: 3260: Kel. XIV. 40). 

salkı II ~ salkık: Düşük, sölpük, perişan (DS X:3523, 3526). 

saŋgı ~ sankı: Şaşkın, ahmak, sersem (DS X:3536, 3538).  

saran: Hasis, cimri (eli sıkı). KB 950, 1731, 2061, 2325, 2766, 3036, 3048, 4553, 6455 

satgag: Müfteri (KB 911, 919, 924, 6441, 6453). 

satgaguçı: İftira eden (KB 6441). 

satır: Piç, aslı belirsiz (DLT I:406). 

sav: Sağlıklı, sağlam (CC-II/s.807).  

sayrı ~ sayru: Hasta (KTS 230:İH, ETZ : sayrı; BM: sayru; BH 99b55, 174a18, 

177a17; DKK 155-10; Marz. 43a/3; ELSKT 7a/3, 21a/19, 21a/21, 29a/18, 35a/5, 

58a/3, 74b/20, 75a/22, 118a/15, 152b/16, 191b/11, 181a/3, 181a/7, 207a/19, 

225b/15; TTS V: 3351: Yuz.Şeyd.XIII. 31, Yunus XIII-XIV. 82, Süh. XIV. 204, 

Yadigar XIV. 129, Man. Tayr. XIV. 1, Enb. XIV. 102, Dede. XIV. 79, Miftah XV. 

64, Şeyhi XV. 162, Şamil. XVI. 544, Lamii XVI. 104, Caf. XVI. 49, Fuzuli XVI. 

188, Genc. XVII. 36, Bürh. XVIII-XIX. 138; Kam.T.1053; DS X:3561). 

sazlıg: Silahlı (ME 91-7). 

seçme: Cüzzamlı, meczum (TTS V: 3360: Mü.Şi. XIV-XV. 9). 
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sezingü: Şüpheli (ME 168-8). 

sınagçı: Casus (Shogaito 1988: 80; Ölmez 1994: 2).  

sınaglıg: Tecrübeli (Me 85-2). 

sınamaduk: Tecrübesiz (ME 86-7). 

sıñardaş: Akran, emsal (TTS V: 3431: Müslim XV. 15-65). 

sındı ~ sındu: 1. Kıran, mağlup eden, yenen. bk. isim sındı 

sınık ~ sınuk: Kırık, mağlup, yenik (OY 71; OTWF 242; EDPT 837; DLT IV:517; Erol, 

2018:691; ELSKT 30a/14, 26a/15; TTS V: 3441-3445: Yunus XIII-XIV. 258, Işk. 

XIV. 111, Dede E. XIV. 247, Enb. XIV. 533, Man. Tayr. XIV. 230, Tazarru XV. 

53, Güls. XV. 16, İrşad. XV. 226, Ah.Pş. XV. 61, Terceman XV. 7, 326, Ta.Şahi 

XVI. 82, Şamil. XVI. 672, Fuzuli XVI. 157, 195, Zati XVI. 70, Bab. XVI. 2-245, 

Caf. XVI. 157-2, Nimeti XVI. 436, Genc. XVII. 58, Saz Gevheri XVII. 172, Battal 

XVIII. 297, Kdeb. XVIII. 480-2, Kam. Os. XIX. 544; DS X:3611-3612).  

sınıklı: Mahzun, müteessir (gönlü) kırık (TTS V: 3445: Yuz. Şeyd. XIII. 33, Işk. XIV. 

128, Süh. XIV. 142, Ah.Pş. XV. 79, Cem. XV. 97, Deş. XVI. 43,46). 

sırlaŋ: Cilâlı, kaygan, düz (DS X: 3617: Çanakkale).  

silig: Temiz, pak (AY 144-16; DLT I:390; KB 42, 43, 55, 75, 149, 240, 335, 400, 527, 

675, 780, 956, 1228, 1416, 1866, 1965, 1970, 2006, 2072, 2086, 2197, 2446, 2466, 

2528, 2621, 2653; Erol, 2018:691). 

sogumsuz: Kanaatsiz, tamahkâr hasis (DS X:3656: Burdur Çanakkale, Ordu, Sivas). 

sokum: Kurbanlık (hayvan) (TMEN III 1298; ŞT 86b8; TTS V: 3503: Kam. XVIII-

XIX. 2-554). 

sorudak: Somurtkan, kibirli (DS X: 3662, 3666: Eskişehir-Bolu-Ankara).  

sökel: Hasta; baygınlık geçirmek (DLT II: 10, 40, 216, 394, III:181, 286, 395, IV: 533; 

EDPT 820; Erc.-Ak., 2014: 170; OTWF 330; DTS 510; EUTS 209; GT 111/10, 

116/5; ME 23-1, 31-1, 39-4, 94-5, 145-5, 152-6, 226-1; KMT 27b/11; KTS 

240:BM, GT, İM, Kİ, TA; NF 130-14, 140-3, 235-5, 334-4, 424-1; TKBS II-806; 

ESTY I: 344; BH 37b18, 59b19, 62b12, 74a16, 104a16, 150a4; TTS V: 3534: 

Yunus. XVIII-XIV. 94, Ga. XIV. 304; DS V:3677-3678, X:3675-3676). 

söken: Hasta (KMT 34b/12). krş. sökel 

sövündirgiçi: Sevindirici, avutucu (CC-II/s.820).  

suḫ ~ suḫ kişi ~ suķ: Tamahkâr açgözlü (kimse); hırs, hırslı, kıskanç, istekli (EDPT 

804; DLT III: 130; CC-I/s.558).  

süglüm: Beyzi, oval (yumurta biçiminde olan) (DS X: 3706). 

şaltah ~ şaltak: Çığırtkan, arsız (yılışık, yüzsüz kimse) (DS X: 3740, 3768: şıltah 

(Van), şiltak (Amasya); şaltak II: Uzun ve geniş giysi (Ordu); biçimsiz, iri, şişman 

(Giresun).). 

şelefe: Temkinsiz, vakarsız, temkinsiz; yaramaz (DS X: 3757).  

talaşgan: Kavgacı, dövüşken (DS IV: 1339: Trabzon, Sivas).  

talaşman: 1.Haydut, yol kesen, harami. 2.Nifakçı. (CC-II/s.826). 

tamuluk: Cehennemlik (TTS V: 3716: Cennet. XV. 270, Man.Tayr. XIV. 134). 

tangsuk ~ tañsuk ~ taŋ taŋsuk II: Nefis, lezzetli (tatlı) (Alt.Gr.; DLT III:382; AY 118-

7).  

tanur kişi: Uzman, deneyimli kimse (CC-I/s.566).  
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taŋ II: Tuhaf, hayret, taaccüp (şaşılacak durum); mucize; olağanüstü, harikulade (RKT 

645; BT XX; İKP 34-1; DLT I:62, III:355; KB 786, 794, 1543, 1578, 3514, 4415, 

4459, 6073, 6074; BH 103b10; DTS 564b, 565a; EDPT 510b, 511a, 525b-526a; 

Ünlü, 2012a: 564b; KTS: 261a; TTS II: 989-990; DS II: 1355:dan; DS II: 

1360:daŋ; DS V: 3823: tansık ‘değerli’). 

taŋsuk: Acayip, kıymetli, hayrete şayan, değerli (Alt.Gr.; KB 794, 4424, 5368; ME 

212-8). 

tapa II: Nefret edilen, başına kakılan, çekiştirilen (TTS V: 3740: Anter. XIV. 432, 

Ferec. XV. 42). 

tar: Zor sıkıntılı (RKT 658: 31/91b1=20:124). 

tat: Yabancı, ecnebi (DLT I: 36, 349, 454; Erol, 2018: 495; DTS 573b; EDPT 449a; 

KTS: 265b; TTS V: 3770-3771: Hurş. XIV. 95, Dede. XIV. 7, Süh. XIV. 23, Ferh. 

XIV. 3, Saz. Köroğlu. XVI. 56, Ev. XVII. 614; DS VI: 4744; KİAS 383).  

tawratgan: Acele ettiren (DLT II: 360). 

tawratguçı: Acele ettiren (DLT II: 360). 

tawratıglı: Acele ettiren (DLT II: 361). 

tawrattaçı: Acele ettiren/davrandıran (DLT II: 360). 

tay: 1. Denk, yük 2. Eş, akran 3. Hizmetçi (Wb. III. 765-766; DİAT 279; ARL 92: 

‘ırmak, taraf, kıyı’; TTS IV: 747: ‘denk, emsal’).  

tėk: Sessiz, sakin; uslu (CC-I/s.570).  

teŋridem: İlahi, kutsal, semavi (AYAP 226; Alt.Gr.46). 

tetik ~ tėtik 1.Akıllı, zeki, uyanık, açıkgöz. 2. Bilge (CC-II/s.839; DS: X).  

teytik: Akıllı, zeki (DLT III: 33). 

tılḍam: İyi konuşan, hatip (KB 3076). krş. tildem 

tın II: Sakin, sessiz (CC-I/s.573).  

tınç: Sakin, sessiz, huzurlu (USp. 100/4; EDPT 516a; Seng. 202r21; LÇ 138a; 

KutbHŞ:193; CC-II/s.841; KTS:274; ŞT 89b15, 90b15; TTS II:301; VEWT:520; 

OTWF 275; ŞN1:574; MKb:93b3). 

tınlıġ: Canlı (varlık) (CSM: 49; İKP 11-6, 222; Maitri. 4-34; AY 146-4; KB 6089; KE 

13v12, 25v12, 24r22, 138v4). 

tınlıgsız: Cansız (kimsesiz, boş) (AY 145-16). 

tırak: 1. Çabuk, çevik, hızlı, atik (CC-II/s.841). 2. Kel (DS X: İbradı, Akseki-Ant.). 

titimlig: Cesaretli, cesur kahraman (Üİ 109a 4). 

togasız: Hastalıksız, sağlıklı (SUK, Sa19-5; Sa19-5; UD 65; Maitri. 1-44).  

toguşlı: Cesur (ŞT 88a15, 92b18, 98b3, 105a8). 

tolaz ~ tulaz: Aciz, işsiz, derbeder işsiz güçsüz, serseri (DS X: 3952: Diyarbakır-

Muğla).  

toña ~ tonga: Kahraman (yiğit) (KB 36, 186, 196, 573, 1360, 1409, 1908, 2801, 2827, 

2939, 3074, 3125, 3277, 3398, 3470, 3482, 3685, 3878, 4126). 

tor I: Toy, acemi (DS X: 3966-3967; Eren 1999a: 413). 

torlak II: Genç, acemi, toy, parlak, tüysüz (DS X: 3966, 3968; DS X:1564; Eren 1999a: 

414).  

tornakşı: Kurnaz, sinsi (CC-II/s.848).  

tökme: Hünerli, marifetli (CC-I/s.580.).  
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tölek:37 Sakin, (dölek, durgun, uysal); itaatli (DLT I:387; EDPT 498a-b; DTS 614b; 

Erol, 2018:522: DLT, KT; RKT 686; NF 23-6; Ünlü, 2012a: 602b; KTS: 64b; TTS 

II: 1231-1232). krş. döleklik 

tövlük: Kör âma (CC-I/s.582). 

tözümlü kişi: Rahat, yumuşak huylu, sessiz kimse (CC-I/s.582). 

tözümlü: Dayanıklı, tahammüllü, sabırlı (CC-I/s.582). 

tuman betli: Asık suratlı, çatık kaşlı (CC-II/s.852). 

tumışmış: Huysuz, kötü huylu (kimse) (CC-I/s.583).  

turuk: Zayıf (DLT I:380; KB 3094). 

tusuglı: Faydalı, istidatlı (KB 1622). 

tusulgu ~ tusulug: Faydalı (KB 2544, 3802, 4158). 

tüblüg: Asaletli (DLT III:40). 

tüklüg: Kör (DLT I:477). 

tülüngi ~ tülüngü ~ tülünkü:38 Fakir dilenci (DS X: 4009: ‘utanmaz, edepsiz, şirret 

kadın’-Isparta, Urfa, Gaziantep; ‘sahipsiz, başıboş köpek’-Bitlis; ‘kocamış’-

Balıkesir). 

tüplü: Soylu, asil (ME 85-6; DLT III: 20, 119). 

tüzün: 1. Cömert (güzel, değerli) ( RKT 700: 28/66a2=8:5, 33/9b2=33:44). 2. Yumuşak 

huylu, asil (DLT I: 221, 414; KB 43, 107, 546, 1033, 1148, 1416, 1659, 1871, 

1965). 

udlı ~ udlu ~ utlu: Utangaç, mahcup, utanılacak (TTS VI: 4004-4005: Fütuh. XIV. 35, 

Kel. XIV. 74, Müneb. XIV.-XV. 225, Ferec XV. 311, Kara XVII. 52; DS XI:4024, 

4045-4046). 

udsuz ~ utsuz: Hayâsız, saygısız, kaba davranışlı (TTS VI: 4008: Dede. E. XIV. 262, 

Şeh.Ş. XVI. 213). 

udun: Günahkar utandırıcı, küstah (Alt.Gr.). 

ugumlu: Sabırlı (DS XI:4029: aydın, Denizli, Uşak, Konya).  

ukuşsuz: Akılsız, beyinsiz (RKT 705: 28/31b2=7:155). 

ulaşu: Muttasıl, bitişik, devamlı, sürekli, ebediyyen (RKT 706: 26/28b2=4:57, 

27/36a3=5:24; TTS VI: 3948: Enb. XIV. 8, Hikmet XV. 164). 

ulaşuḳ: Yakın, bitişik (ELSKT 136a/5). 

ulayu: Muttasıl, devamlı (TTS VI: 3948: Güvahi. XVI. 44, 96, Bab. XVI. 1-444, ŞEeh. 

Ş. 102, 141, 657, Kesir XV. 209, Kam. Os. XIX. 211). 

ulu köŋüllü: Kibirli (CC-I/s.589). 

uluşlug: Memlekete ait, memleketle ilgili (Maitri. 36-13). 

umduçı: Dilenci, tamahkâr (KB 2613, 2723, 2724, 4214, 4215, 4272). 

umucı: Ümit eden (DS XI:4038).  

urussuz: Kısmetsiz (ME 116-2). 

uruzlu: Hisse sahibi (ME 150-8). 

usal (kişi): Gafil, iş bilmeyen (DLT I:122; KB 443, 444, 447, 654, 1066, 1142, 1206, 

1209, 1422, 1437, 1452, 1502, 2014, 2028, 2273, 2348, 2393, 2779, 3109, 3402, 

 
37 Halk ağz. 
38 Halk ağz. 



378 | TÜRKBİLİM ARAŞTIRMALARI DİZİSİ - 3 

 
3661, 4260, 4810, 4828, 5144, 5163, 5231, 2632, 5848, 6087, 6124, 6271, 6554). 

krş. osal/osañ 

usayuk (er): Gafil (adam) (DLT I: 160; KB 3565, 3568, 5257, 5259, 6075, 6159). 

uslu ~ uslug ~ ustlu: Akıllı, anlayışlı (CC-I/s.590; ME 85-2, 90-8). 

uşaḫçı ~ uşakçı Hain, vatan haini (CC-II/s.864).  

utancak ~ utansak: Mahçup, utangaç, sıkılgan (DS XI: 4045-4046). 

utguçı: Yenen, Yenmiş olan, galip gelen (KB 2141). 

utlısız: Mükâfatsız (karşılıksız) (AY 613-12). 

utun: Küstah, günahkar hayırsız (utanmaz, arsız) (CBH 172; AY 133-19). 

uvutlug: Edepli (Maitri. 112-6). krş. ovutlug 

uvutsuz: Edepsiz, hayâsız (Maitri. 109-15; KİP 61). krş ovutsuz 

uyşaḫçı: Dedikoducu, laf taşıyan (CC-II/s.866).  

uyundı ~ uyundu ~ uyuntı ~ uyuntu: Asalak olan, serseri, tembel, uyuşuk (DS XI: 

4051).  

uz elli: Marifetli, hünerli (TTS VI: 4052: Kel. XIV. 25, Nimeti XVI. 24, 27, Deş. XVI. 

39). 

uz kişi: Akıllı, mahir dirayetli, temkinli kimse (TTS VI: Süh. XIV. 213, Bab. XVI. 1-

118). 

uz: Usta, zanaatkâr sanatkâr mahir tecrübeli (AY 170; MK I 95,221; TTS VI: 4047-

4049: Ga. XIV. 209, 278, 455, Kel. XIV. 31, Kesir XV. 387, Enb. XIV. 175, Şamil. 

XVI. 433, Kam. XVIII-XIX. 2-666; DS XI: 4052). 

uzik: Mukaddes, kutsal (Maitri. 17-12; AY 131-16). 

üküş: Fazla (çok) (DTS 624; EDPT 118, TKBS II-989). EUTG 618 Uzak lehçelerden 

Yakut Türkçesinde kelimenin ügüs çok ve ükse- artmak, çoğalmak (Vasiliev 1995: 

55). biçiminde olduğu görülür. EUTG ‟de (ATG 306; DLT IV: 455). 

ülüglüg: Nasipli, kısmetli (DLT I:511; AY 34I-3; KİP 76). 

ülügsüz: Nasipsiz, kısmetsiz (Alt.Gr.). 

ünlüg: Şalvarlı (DLT I: 224). 

ürlük: Daimi, sabit (sonsuz) (AY 33-3; Üİ 116a 7). 

ürlüklüg: Daimi, ebedi, ölümsüz, daimi (AY 34p-15). 

ürlüksüz: Geçici, fani (AY 34p-14; Üİ 103a 17; EDPT 229; UM II: Maitri. 497). 

üzlünçüg ~ üzlünçülüg: Fevkalade (üstün, olağanüstü) (AY 336-5). 

XVI. 2, Deka. XVI. 63-3; DS XI:4192: ‘jandarma, karakol nöbetçisi, öncü, akıncı’). 

yablak ~ yavlaḫ ~ yavlak: Değersiz, fena; kötü, berbat (IrkB. 6; EDPT 876-877; EUTG 

622; EUTS 278-291; DTS 265; DLT I:177, 432, 516, 519, II: 74, 204, IV: 761; 

Erol, 2018:757; ATG 309; Ünlü, 2012a: 671; KTS 315; SN 649a; EA 877a; 954; 

DS VI: 4207; DS VI: 4115: yablak ‘korkak’; DS VI: 4180 yaplak ‘ödlek, korkak’; 

DS XI:4205). 

yad ~ yat: Yabancı, ecnebi, garip, el (BTI. D 206; CC-II/s.880; DS XI:4198). 

yadlu ~ yatlı ~ yatlu: Kötü, uğursuz, adi, fena (DS XI: 4202).  

yahtulu ~ yakdulu: Işıklı, nurlu, parlak, aydın (TTS VI: 4214: Yüz.Ha. XIV. 2, Si.Da. 

XIV. 99, Muham. XV. 404). 

yaldak ~ yaltak: Riyakâr, dalkavuk, mürai (TTS VI: 4232: Işk. XIV. 24, Caf. XVI. 36, 

Bab. XVI. 2-623, Kam. XVIII-XIX. 1-520, Bürh. XVIII-XIX. 590). 
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yañaş: Aksi, huysuz kimse (Düzce, Bolu, DS XI, 4160). 

yañaz ~ yanaz (yagaz, yağas, yağaz, yağız): Aksi, huysuz kimse; inatçı, kavgacı (DS 

XI: 4161: Zile-Tokat, Erkilet-Kayseri, Bor-Niğde, Kozan-Adana vb.). 

yaraglıġ ~ yaraglı ~ yaraglı: 1. Hazırlık, mücehhez, silahlı; hakikat, gerçek, hak (EUTS 

285; DLT III:49, IV:747; RKT 754: 28/8b2=7:118, 28/67b3=8:7, 28/68a1=8:8; KE 

136v15, 192v15, 204v2; TTS VI: 4322: Süh. XIV. 213, Işk. XIV. 205, Enveri. XV. 

40, Şamil. XVI. 122). 2. Zırhlı, cebeli, silah, teçhizat (ME 76-73); 3. Mümkün, 

imkân, fırsat, fayda (Erol,  

yaragsız: Batıl (RKT 754: 28/68a1=8:8, 30/67b1=16:72; DN 267). 

yaraklanmış: Âmade, hazır (TTS VI: 4321: Miftah. XV. 70, Nimeti. XVI. 226). 

yaraşık: Muvafık, münasip (Erol, 2018:708; DS XI:4181).  

yarlı: Yoksul, fakir, zavallı; derviş (CC-I/s.602-CC-II/s.878).  

yarlıgançlı: Merhametli, bağışlayıcı (CC-II/s.878). 

yarlıġayıcı: Bağışlayan, affeden (ELSKT 69b/23, 52a/14, 52a/22, 74a/11, 173a/10, 

186a/12). 

yarlıġdın çıkıġlı: Fasık (RKST 758).  

yarlıkagan örtgen: Merhametli, Rahman Allah (RKT 758). 

yarlıkagan: Merhametli (RKT 758: 28/29a1=7:151, 30/10a2=12:92). 

yarlıkaglı: Merhamet edici, Rahim (RKT 758: 28/30a2=7:153, 37/68a1=50, 

34/49b1=38:9).  

yarlıķançuçı: Merhametli (UM II: Mayt.: 504). 

yarovlı: Erdemli, faziletli (CC-II/s.879).  

yaş: Genç (CC-II/s.879).  

yaşık: Zayıf, cılız, çelimsiz (CC-II/s.880).  

yatlu: Fena, kötü, şem, âdi (TTS VI: 4390-4392: Yunus XIII-XIV. 137, Ferh. XIV. 42, 

Hurş. XIV. 60, Kel. XIV. 57, Işk. XIV. 303, Enveri ZV. 25, Kab. XV. 102, Ferec. 

XV. 20, Bektaş. XV. 162, Terceman XV. 83-1, Güvahi. XVI. 89, Bab. XVI. 1-122, 

Kdeb. XVIII. 217-2). 

yava: Yitik, kaybolmuş; başıboş, sahipsiz (TTS VI: 4398-4399: Şeh.Ş. XVI. 629, Genc. 

XVI. 3-157, Ta. Sel. XV. 28, k.b. xvı. 233). 

yavacı: Sahipsiz, yitik, başıboş hayvan emanetçisi (TTS VI: 4399: XVI. 3-449). 

yavı: Kayıp, yitik, kaybolmuş (KD 24a123). 

yavuh ~ yavuk: Nişanlı (Kam.T. 1334; DS XI: 4207-4208). 

yavuklu: Nişanlı (TTS VI: 4416; DS XI: 4207-4208).  

yawarlık: Beyhude, lüzumsuzluk (boşluk) (KB 377, 708, 931, 1116, 1117, 2567, 4690, 

1909, 5277, 5636, 6527). 

yazıklu ~ yazuklı ~ yazuklu: Günahkâr suçlu (CC-I/s.605-CC-II/s.884; KTS 317: CC, 

KF, KFT; TTS VI: 4464-4465: Velet XIII-XIV. 54, Tebareke XIV. 2-1, Işk. XIV. 

326, Man. Tayr. XIV. 208, Güzide XV. 55, Tuh. Le. XV. 211). 

yazuklamış: Günahkâr (CC-I/s.605). 

yazuklug ~ yazukluk: Günahkâr, suçlu, kâfir (Maitri. 82-55; KİP 26; DLT III:50; RKT 

768: 28/68a2=8:8, 29/46b3=9:66, 33/49b3=34:32, 36/91b1=45:7; UM II: Maitri. 

52; NFD 477; EDPT 986; NF 38-15, 275-13). 
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yazuksız ~ yazuksuz: Günahsız, suçsuz, masum (Maitri. 83-14; KİP 37; DLT I:400, 

III:16; KTS 317:GT, CC, İM; CC-II/s.884; TN:277; FK 273:1; NF 86r11, 263-17, 

335-12, 290-3; TTS VI: 4465: Kel. XIV. 19, Enb. 536, Güzide XV. 55, 67). 

yeğin ~ yiğin: Faik, galip, üstün (TTS VI: 4477: Süh. XIV. 295, Anter. XIV. 442, 

Hikmet XV. 578, Enveri XV. 65, Bab. XVI. 1-91, Şamil. XVI. 140, Nimeti XVI. 

168, Kara. XVII. 252). 

yeğni ~ yeyni ~ yiyni: Hafif; itibarsız, değersiz (Erol, 2018:617: yeğni; KTS 320: TA; 

KMT 29b/13: yeyni; BH 126b14: yiyni; ELSKT 101b/19: yeyin , 101b/19, 101b/19, 

119b/13: yeyni; Kam.T. 1338; DS XI:4261, 4225-4226: yegli (Gaziantep), yeğil 

(Zonguldak), yeğini (Sivas), yeğli-III (Gaziantep), yehil (Zonguldak), yēni-II -1 

(Burdur Denizli, aydın, Kütahya, Ankara, İçel), yiğli-I (Ankara), yiğni (Bursa, 

Bolu, Niğde, Rumeli). krş. yenil TTS VI: 4557-4558: Yadigar. XIV. 49-2, Anter. 

XIV. 12, Dede. XIV. 4, Müslim. XV. 22-14, Caf. XVI. 78, Genc. XVIII. 47, Tuhfe 

XVIII-XIX. 34, Kam. Os. XIX. 14 vd. 2. itibarsız, ehemmiyetsiz TTS V: 4558: 

Enb. XIV. 605, Tennuri XV. 44 3; ‘kolay’ Nimeti XVI. 337, Şamil XVI. 452). krş. 

yenil-yünül vd. 

yeğnicek ~ yeñnicek ~ yeynicek: Hafifmeşrep, hafif (TTS V: 4560: Nimeti XVI. 455, 

Fütuh. XIV. 86, Bab. XVI. 2-283 DS XI:4226-4227, 4261).  

yeleğim: Havadar (EDPT 929a; DTS 270; Ünlü, 2012a: 697; KTS: 323; TTS VI: 4500; 

DS IV: 2526: ilim erik; DS XI: 4233: yellim ökse). 

yelgin:39 Garip, aciz, sefil, miskin (Erol, 2018:616: DLT I:31, III: 33, 37, 288, 309).  

yenil ~ yėŋil ~ yeŋül ~ yėŋül ~ yüñül: Hafif; alçak, mütevazı; hafif, hoppa 

(VEWT:198; EDPT 950b; DN 259; RKT 794: 28/58b3=7:189 yüñül; KMT 29b/2 

yüñül; GT 299/13 yüñül; ME 4-7, 93-1, 90-5, 101-4, 204-2, 216-3 yüñül; KTS 

318:CC, İM, ETZ : yeŋil, yegin, yeŋül, yeyni, yiŋil, yugul, yüŋül ‘hafif’; CC-I/s.606: 

yėŋül; CC-II/s.886: yėŋil; Seng. 347r13: yéŋil, üŋül ve yéŋil; Rif. 151: yüŋül; DK 

177-5, 215-11; DS XI:4225-4226, 4246, 4331: yegli, yeğil, yeğini, yeğli, yeğni, 

yengil, yeylik, yeyni, yinil, yüğnük, yüngül, yüñgül, yüñul, yünül, yüñül). krş. yeğni 

yėŋdeçi: Galip, yenen (CC-II/s.886). 

yeŋigli: Galip gelen (yenen) (RKT 771: 27/35b3=5:23, 34/34a1=37:116). 

yertinçülüg: Dünyevi, dünya ile ilgili (BT XX). 

yetiz: Mükemmel, tam (NF 193-17, 186-2; ME 7-7, 88-4, 91-7, 95-4, 107-4).  

yıḏaŋ ~ yıḏıg:  Murdar, pis, kokmuş (DTS 281; NF 64-3, 159-13, 207-3, 263-3, 336-7, 

400-14). krş. yiğden ~ yiğdin ~ yiydin ve yiyir 

yıgaklu: Haram, yasak (ME 16-3, 93-6, 38-6). 

yıgaksız: Helal, mübah (ME 47-7, 93-6, 46-3). 

yıġıcı: Meneden, engelleyen (ELSKT 15b/1).  

yıkız: Kuma (KMT 33b/13). 

yılık: Eğik, meyilli (DS XI: 4269-4270).  

yımışak kılı: Zayıf, zayıfça, cılız (CC-I/s.609).  

yigin ~ yeğin: Üstün, baskın, galip, kuvvetli, şiddetli (DS XI:4276, 4223-4224).  

 
39 “Hızlı giden, koşan, koşucu > yolcu > seyyah > yabancı > garip” şeklinde anlam değişimine 

uğramıştır.  



TÜRK DÜNYASI DİL, KÜLTÜR VE EDEBİYAT İNCELEMELERİ | 381 

 
yiti ~ yitig:40 Zeki (EDPT 889; DTS 280; Ünlü, 2012a: 689; DS IV: 2569; DS VI: 4283). 

yiyir: Pis kokulu, pis (TTS VI: 4623: Kel. XIV. 47, Müneb. XIV. –XV. 147). krş. yıḏaŋ 

ve yiğden vd. 

yoklu: Fakir muhtaç, yoksul (DS XI: 4287: Kayseri, İçel).  

yoksız: Fakir (EDM 5a/4, 14a/2). 

 yoksul (IrkB. 30; İKP 5-5; Maitri. 10-37; DLT I:31, 214, 248, 349; DLT III: 238, 239; 

RKT 311: 29/42b2=9:60, 37/26a1=47:38, 38/22b3=59:8; KB 1923, 2004, 2241, 

2471, 2498, 2612, 2620, 3553, 3613, 3617, 3677, 3746, 4144, 4819, 5302, 5387, 

5466, 5565, 6370, 6375, 6378, 6487; ME 133-1, 144-2, 145-4, 154-4; KMT 28a/9; 

KE 128r18, 190v7, 200r21; DS III:900: cıgan ‘cimri, hasis, insafsız; züğürt, 

parasız’). 

yoldruk: Cilâlı, parlak, süslü (DLT III:432). 

yolsuz boynagu: Sapık (azgın) (RKT 780: 34/67b1=38:55). 

yoŋakçı: Gammaz (KB 5860, 5864). 

yunçıg: Zayıf (düşkün, kötü) (DLT I 989; KB 413, 704, 736, 2089, 3117, 3328). 

yuvançaŋ: Uyuşuk, tembel, üşengeç, ihmalkâr (CC-II/s.898). 

yuvduḫ: Kaba, görgüsüz (kimse) (CC-II/s.898). 

yuvka ~ yuwga: Zayıf (ince) (DLT II: 6; III, 27, 80, 156; Erol, 2018:636; KB 3351, 

3393, 4610, 5523; DS XI). 

yükündeçi ~ yüküngüçi: İbadet eden, baş eğen (DLT II:168). 

yülük: Matruş, tüysüz (TTS VI: 4761: Sic. B. XV. 8-218, 5-277, 8-251). 

yülümiş: Tıraş olmuş, tıraşlı, tüysüz (CC-I/s.614). 

 

 

3.8. Arapça ve Farsça Etkisiyle Unutulan Zamir, Edat, Bağlaç ve Ünlemler 

 

alasız: Hilesiz; içtenlikle, gönülden (Seng. 49r23; DTO 29; TEH:708b5). 

alku: Hep, hepsi, herkes (tüm) (EUTS 12; SUK, Em01-4; EDPT ,137; IrkB ek; TT 11 

6, 16; U II 78,39).  

amarı: Bazı, bazısı (RKT 206: 37/62b1=49:12). 

aŋılca ~ aŋılcagaz ~ aŋulcagız ~ aŋluncak ~ aŋulcak ~ aŋılcak ~ aŋuldan ~ aŋullık 

~ aŋılık ~ aŋulrak: Yavaşça, hafif, yavaşçacık (TTS I: 153-154). krş. amal vd. ~ 

añıl 

apa: Âdem, insan (KB 219, 3520, 3522, 3653, 4690, 5654; EDPT 5 ‘aba/apa/ebe/epe’; 

DTS aba I, ESTSY I:54-158). 

apam ~ apaŋ: Eğer şayet (<Frs.) (AY 22-3; SUK, Sa05-15; EDPT 11; TT III 64-5; 

DLT I:133; RKT 220: 37/56b1=49:6; KB 226, 895, 1321, 3159, 3805, 4138, 4206, 

4584, 5226, 5883, 6499, 6569, 6583). 

arkun (arhun, arkın): Sakin, sessiz, yavaş; nihayet (CC-I/s.423; Alt.Gr.; TTS I: 218-

219: Işk. XIV. 278, İrşad. XV. 242, Güvahi. XVI. 42, Deş. XVI. 299, Nuh.Tuh. 

XVII. 172 vd.; DS I: Geyve-Kc.).  

bilece: Beraber birlikte, dahi, de, ile (DS II:690-691). 

 
40 ‘Zeki’ anlamı yaygın olmayan iti/yiti/yitig daha çok ‘keskin, sert’ anlamında kullanılmıştır 

(Ünlü 2012: 689; KTS: 325; TTS III: 2127-2129; DS IV: 2569; DS VI: 4283). 



382 | TÜRKBİLİM ARAŞTIRMALARI DİZİSİ - 3 

 
birtem: Uzun müddet (DLT I:484). 

birük: Eğer …-sa; fakat (Maitri. 67-27; KİP 9). 

birükin: Eğer (Maitri. 7-48). 

birükiye: Eğer (Maitri. 11-4). 

bütünlükin: Şüphesiz (elbette, and olsun ki) (RKT 304: 27/42a3=5:33, 28/3b2=7:102). 

çak: Tam, tamam (Erol, 2018:231; EDPT 404; DS III: 1040). 

dibelek ~ dibelik: Büsbütün, tamamıyla, ebedî (DS IV: 1312, 1479, 1616). 

diyesin: Sanki, güya (DS IV: 1529). 

dükel ~ dükeli ~ tükel ~ tükeli: Hep, hepsi, bütün, cümle, herkes; tamamen, kâfi, 

yeterli, (büsbütün); tamam, mükemmel (U II:79; EUTS 257; KB 380, 1423, 1598, 

2238, 2798, 3605, 4156, 4379, 6202, 5848, 6481, 6548, 6551vd.; EDPT 480b; DTS 

595; VEWT:504; OTWF 790; Alt.Gr. 303; EUTG 614; DTS 631b; Ünlü, 2012a: 

610b-611a; DLT I:60, 214, 456, II:24, 223, 228, III:147 IV:668; RKT 696: 

30/39a1=16:25, 31/7a2=19:10, 33/75b2=35:30, 34/86a1=39:10; ME 40-5, 87-5, 

88-4, 91-7, 213-1, 224-4; MK III 204; KutbHŞ: 189 tükel; KTS:287: dükel, tükel, 

tügel; Seng. 183r6; LÇ 123b; ÇKT:26b19; BH ‘dükel’ 5a11, 9a11, 14b14, 28b1, 

45b19, 122a6, 145a15, 177a16 vd.; Tulum, 2011: 623: XVII. yy.: dükeli; ELSKT 

1b/4, 3b/13, 3b/16, 5a/1, 5b/9, 10b/7, 13b/23, 14a/1, 14a/1, 14b/4, 14b/16, 14b/16, 

14b/16, 27b/12, 29b/8, 33b/17, 42b/14, 44b/15, 45a/7, 45b/11, 46a/16, 49a/5, 

54a/12, 60a/13, 60b/22, 65b/8, 71a/16, 71a/8, 73a/19, 73a/7, 73b/5, 73b/9, 74a/2, 

75a/15, 75b/16, 83a/19, 90b/15, 95b/20, 100a/15, 100a/6, 106b/14, 107a/8, 115a/7, 

132a/18, 132a/22, 135b/9, 136b/22, 140a/1, 140a/2, 140a/4, 146a/9, 161a/3, 

162a/22, 163a/4, 166a/5, 166b/17, 167b/15, 168a/5, 173b/15 vd.; TTS II: 1306-

1309: dügeli, tükeli, tügeli Yuz. Şeyd. XIII. 53, Velet. XIII-XIV. 54, Yunus XIII-

XIV. 3, Kel. XIV. 5, İhlas. XIV. 139, Nesimi. XIV. 59, Man. Tayr. XIV. 6, Anter. 

XIV. 236, Melhame XIV-XV. 4-2, Tuh. Le. XV. 295, Tez. La.XV. 17-1, Cennet 

XV. 98, İbrahim XV. 6-1, Hazain. XV. 27-1, Güzide XV. 2, Nimeti XVI. 633, 

Şamil. XVI. 535, Nuh. Tuh. XVII. 164, Niyazi XVII. 37, Müntehab XVII. 78-1; 

DS V: 4008: tükel; DS V: 3981: tökel-tökeli; DS X:4006). 

götüri ~ götürü: Bütün, tamam, toptan, hep (TTS III: 1793: Tazarru. XV. 275, Kanun. 

Os. XVI. 14, Revani. XVI. 71, Rahat. XVI. 207, Kdeb. XVII. 194; DS VI: 2166).  

haçan ~ kaçan : Ne zaman, ne suretle, ne zaman ki, her ne zaman, nasıl (DS VIII: 2586; 

DS VII: 2248-2249). 

inçip: Fakat, böylelikle, şöyle ki, ve/ama işte, o halde, yani, kısaca (Maitri. 2-39; AY 

135-15). 

inçlik: Huzur (KB 2173, 2143, 2144, 3018, 3308, 4643, 5330, 5424, 5554, 5585, 5624). 

inçsiz: Huzursuz (Maitri.  

kalı: Eğer (DLT I:82, 93, 207, 274, 425, II:234, III: 26, 137, 158, 233, 234, 239, 272, 

288; KB 10, 27, 175, 178, 213, 215, 227, 230, 240, 263, 295, 323, 334, 494, 653, 

656, 681, 699, 712, 713, 725, 750, 780, 783, 803, 804, 822, 842, 884, 891, 933, 

977, 984, 1003, 1025, 1126, 1212, 1220, 1234, 1235, 1317, 1320, 1392, 1488, 

1504, 1610, 1611, 1710, 1776, 1810, 1910, 1919, 1987, 1996, 2011, 2029, 2390, 

1807, 2838, 2929, 2930, 3027, 3081, 3378, 3410, 3993, 4030, 4055, 4363, 4788, 

4853, 4858, 4644, 5156, 5203, 5216, 5225, 5245, 5349, 5394, 5775, 6063, 6142).  
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kiđinki II: Ahiret, kıyamet (RKT 462: kiđin ‘sonra, yakında’). 

ḳop ~ köp:41 Hep, hepsi, tamamı, bütün, bütünüyle, her türlü; çok, fazla (KT G9/2; KT 

G10/1; T2 B7; T2 G2; BK K14/3; UM II / 3.13 / 41; İKP. 76-1; Maitri. 7-57; AY 

153-3; EUTS 116; DLT I:319, II: 328; KB 421, 3031, 5370, 5372; EDPT 579; BV 

368/5; FK 360/7, 689/290; GS 72/2, 558/2, 683/7; NŞ 75/7, 413/2, NŞ 663/2; İM, 

300b-5;  TTS IV: 2650: Hurş. XIV. 56, Kadı. XIV. 588, Süh.  XIV. 131, 144, 

Muhibbi XVI. 10, Zati XVI. 102; DS VIII: 2930: Tokat).  

neŋ: Şey, nesne, mal mülk (DLT II:12, 13, 14, 15, 31, 34, 50, 53, 84, 98, 126, 140, 143, 

145, 147,157, 159, 162, 164, 169, 170, 177, 179, 185, 

189,193,196,197,204,227,238,239,241, 245,246, 247, 251, 254. 256, 257, 258, 

264, 268. 269, 270, 272, 273, 278, 281, 282; RKT 534: 26/62a3=4:64, 

27/18a1=7:169, 26/10b3=4:33, 27/31a3=5:17, 33/a3=5:19, 35/64a3=35:1, 

38/21a2=59:6, 38/79b3=65:3; KB 11, 181, 215, 306, 308, 310, 337, 343, 358, 453, 

481, 485, 565, 566, 605, 686, 688, 692, 899, 900, 1077, 1086, 1112, 1179, 1190, 

1193, 1288, 1305, 1434, 1660, 1669, 1725, 1835, 2009, 2325, 2487, 2840, 2839, 

2840, 2909, 2995, 3030, 3073, 3979, 3181, 4432, 4492, 4499, 4501, 4624, 4697, 

4804, 4905, 4499, 4501, 4556, 4624, 4804, 5207, 2300, 5460, 5517, 5520, 5804, 

5902, 3014, 6099, 6103, 6108, 6375). 

nerse: Şey, nesne (ME 1-8, 5-1, 12-4, 20-3, 24-3, 34-2, 46-2, 59-5, 77-1, 88-6, 99-6, 

102-5, 110-5, 120-6 vd.). 

odgurak: Kati, sarih; açık, kesin (AY 9-5). 

odguratı: Kati, katiyen, kesin olarak, tam anlayarak (AY 560-14). 

ohtın ~ ohtuŋ: Vakitte, vakit (TTS V: 2941: Hurş. XIV. 65, 71, Işk. XIV. 326, Süh. 

XIV. 341). 

oŋatca ~ oŋatça: Hakkıyla, iyice (TTS V: 2990: Ferec. XV. 13, 248; DS IX:3281, 

3282).  

otgurak: Şüphesiz, muhakkak (kesin); inanılır güvenilir (Üİ 97b 7, 98a 17). 

ök II: Mutlaka (kesinlikle; pekiştirme edatı) (RKT 578: 252/28a2=3:187, 

27/3b3=4:159, 29/36a3=9:48, 31/51a3=20:58).  

sayu: Her biri; herkes (EUTS 99; SUK, Lo04-4; EDPT, 858; KT G 9; M III 7, 5-6; İKP 

38-6; Maitri. 32-17). 

ṭañla: Sabah (ELSKT 177a/20, 229b/13; TTS V: 3730: Yuz. Ha. XIV. 165, Iş.XIV. 

186, Man.Tayr.XIV. 184, Ferec. XV. 427, Terceman XV. 2, Şamil. XVI. 616, 

Mütehab XVII 56,71).  

tap ~ tab: Kâfi, yeterli, yetişir kâfi, memnuniyet, yanlışsız, tamamen, büsbütün, 

tümüyle, hep, eşit, hemen, derhal (EDPT 434; DTS 565; Ünlü, 2012a: 566b; KTS 

262; ME 127-5, 133-2, 151-7, 175-1; TTS V: 3738-3740: Süh. XIV. 310, Işk. XIV. 

298, Kesir. XV. 245, Ruşeni. XV. 126, Zati. XVI. 44, ; DS V: 3824; DS X: 3822). 

 
41 Tamamı, bütün. Abartma ve pekiştirme edatıdır. Kop - köp sözcüğü kullanılmaya lehçelerde 

devam ederken Oğuz Türkçesinde 16. yüzyıldan sonra zamanla kullanımdan düşmüştür. Türkiye 

Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi ve Türkmen Türkçesinde kullanımdan düşerken Kazak 

Türkçesinde ‘köp’, Kırgız Türkçesinde ‘köp’, Tatar Türkçesinde ‘küp’, Başkurt Türkçesinde 

‘küp’, Özbek Türkçesinde ‘köp’ ve Yeni Uygur Türkçesinde ‘köp’ olarak kullanılmaya devam 

edilmektedir (bk. KTLS: kop-köp). 
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tap tap: Çabuk çabuk (DLT III: 145). 

terk: Tez, çabuk (DLT I: 350, 441; ME 86-5, 93-1, 155-2). 

terkin: Tez, çabuk (DLT I: 441). 

turgınça: Derhal (Alt.Gr.; US). 

turkaru ~ turkuru: Mütemadiyen, daima, hep (BÖ. 26; KİP 205; AY 133-21). 

tutçı ~ tutaşı ~ tutşi: Devamlı, daima, sürekli (RKT 695: 26/60b1=4:92, 30/6b1=12:85, 

31/86b1=20:111, 36/30b3= 42:45; Erol, 2018:106:ETG, EUTS, KB, DLT). 

ulam: Devamlı, vasıtasıyla, sürekli, ebediyen; takım, bölük (USp. 56/4-5; KB 7, 31, 61, 

293, 1199, 1348; ME 22-7, 25-5, 35-3, 51-1, 137-5; LD 1752; EDPT 146a; TMEN 

II: 552; OTWF 295; KE 39v19, 40r1; Kam.T. 1273). 

ulaş: Devamlı (ME 30-6, 33-8, 112-7). 

ürüg ~ ürük: Uzun müddet, uzun süre, sürekli (AY 157-6; Maitri. 26-8). 

üzlünçü: Nihayet (son, sonunda) (AY 144-8; Üİ 101a 10). 

yandru: Tekrar (DLT III: 406). 

yaragsızın: Haksız yere (RKT 754: 258/24a3=7:146). 

yavlak II: Gayet, pek, çok (TTS VI: 4202-4405: Yunus XIII-XIV. 75, Yuz.Şeyd. 

XIII.93, Eşrefoğlu XV. 21, Bab. XVI. 2-471, Genc. XVII. 44, ). 

yeŋile ~ yiŋile: Yeni, henüz (DS XI: 4246, 4278). 

yetrü: Tam, tamanen (ME 16-2, 71-7, 213-1, 218-1). 

yilrük: Hızlıca, birdenbire (ELSKT 220a/21). 

 

SONUÇ 

Sözcüklerin ölümü, bir hayat tarzının ölümüdür. Sözcüklerin gösterdikleri nesnelerin 

günlük hayat içinde kullanılmaması, yeni sözcüğün kişiye kattığı sosyal kimlik ya da 

farklı avantajlar yeni (alıntı - konuk) sözcüğün daha çok benimsenmesinin sebepleri 

arasında yer almaktadır. Yazı dilinde (ölçünlü) dilde ölen ya da unutulma yolundaki 

Türkçe sözcüklerin bir kısmı ağızlarda aynı anlamda ya da (farklı) yan anlamlarda 

varlığını sürdürse de köyden kente göç, kırsal kesimlerde yaşayan insan sayısının 

azalması, kırsal kesimlerin zayıflaması ve azalması ile ölçünlü dilin eğitim, televizyon 

ve Genel Ağ aracılığıyla yaygınlaşması sonucu ağızlardaki bu zengin söz varlığı da 

unutulma yolunda hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Bir sözcüğün ölümünde ya da 

unutulmasında kültürel - sosyal değişiklikler yanında alıntı sözcüklerle ortaya çıkan ‘eş 

anlamlılık’ durumu da etkili olmaktadır. Bir durum ya da nesnenin iki ayrı sözcükle 

karşılanmasıyla gösterilenin iki ayrı göstergesi oluşmakta, kullanım sıklığına göre bir 

sözcük konuşurların tercihine göre daha çok ön plana çıkmakta, bir diğer sözcüğün 

kullanım alanı daralmakta, hatta bu sözcük unutulmaya yüz tutmaktadır. 

Kâşgarlı Mahmud’un ve Ali Şir Nevâi’nin Türk dili bilinciyle yola çıkılan ve 

hazırlanan bu çalışma, Türk dili ve zihnine ait kavramlaştırma yeteneğinin eski 

dönemlerde çok geniş olduğunu, hemen hemen her alanda zengin bir kavram alanının 

var olduğunu gözler önüne sermiştir. Arap ve Fars dili etkisinin yanında kendiliğinden 
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unutulan, hayat tarzının değişmesiyle kullanımdan düşen sözcüklerin ele alındığı bu 

çalışmada Batı dillerinin etkisiyle kullanım sıklığı azalan ve unutulma yoluna giren 

sözcükler kapsam alanı dışında tutulmuştur. Madde başlarının (sözcüklerin) 

verilişlerine ve anlamlarına göre ayrıca sınıflandırılması sözcük fazlalığından ve 

çalışmanın ortaya konulma süresinin bir hayli uzamasından dolayı ayrıntılı olarak 

yapılmamıştır. 

Bu çalışmanın sınırı özellikle Arapça ve Farsça etkisiyle unutulan Türkçe sözcükler 

olarak belirlenmiştir. Arapça ve Farsça Etkisiyle Unutulan Türkçe Sözcükler adlı bu 

çalışmada Eski Türkçeden itibaren bütün tarihî dönem eserleri ve dönemler, eserler 

üzerinde hazırlanmış tezler, sözlükler taranarak günümüz Türkiye Türkçesi ağızları 

başta olmak üzere çağdaş şive lehçelerle karşılaştırma yöntemiyle hazırlandı. Arapçanın 

ve Farsçanın etkisiyle kullanım sıklığı düşen ya da unutulan sözcükler fişlenerek ‘Eş 

Anlamda ya da Eş Değer Sıklıkta Kullanılan Bazı Sözcükler’, ‘Anlam Değişmesine 

Uğrayan Bazı Sözcükler’, ‘Halk Ağzında Kalan/Kullanılmaya Devam Eden Bazı 

Sözcükler’, ‘Anlamca Bilinen, Kullanım Sıklığı Azalmış ya da Kullanımdan Düşmüş 

Bazı Sözcükler’, ‘Arapça ve Farsça Etkisiyle Unutulan Türkçe Fiiller’, ‘Arapça ve 

Farsça Etkisiyle Unutulan Türkçe İsimler’ alt başlıklarında sınıflandırma yapılmıştır. 

Bazı sözcüklerin alıntı sözcükle birlikte ağızlarda yahut ölçünlü dilde kullanılmaya 

devam ettiği, bazı sözcüklerin de sadece ağızlarda kullanılmaya devam ettiği 

görülmüştür. 

Oğuz Türkçesi temelli bir gelişimi ve değişimi izleyen bu çalışmada sözcüklerin 

çağdaş Türk lehçe ve şivelerindeki karşılıkları yer yer verilmesine rağmen konu, eser, 

sözcük ve coğrafya kapsamının çok geniş olması sebebiyle bütün sözcükler için böyle 

bir yöntem uygulanmamıştır. Yine de belli başlı birçok sözcük için kaynak taramaları 

yapılmıştır. Türkiye Türkçesinde unutulan ‘emgek’ (eziyet), ‘yazuk’ (günah), ‘ohşa-

/okşa-’ (benzemek), ‘od’ (ateş) gibi birçok sözcüğün çağdaş Türk lehçe ve şivelerinde 

yaşadığı bilinmektedir. Meryem Er tarafından hazırlanan “Orhun Abidelerindeki 

Kelimelerin Ses ve Anlam Bakımından Özbek Türkçesi ile Karşılaştırılması” (2019) 

adlı yüksek lisans tezinde 867 sözcük Özbek Türkçesindeki görünümleri ile 

karşılaştırılmış toplamda 365 sözcüğün Özbek Türkçesinde korunduğu belirlenmiştir. 

Örneğin Özbek Türkçesinde “ertiŋü (fevkalade), bitik (alfabe, yazı, kitap), ökin- 

(pişman ol-), yaraglı (faydalı, silahlı), balık (şehir), üz- (dağıt-, kopar-)” gibi birçok 

sözcüğün varlığı söz konusudur (bk. Er, 2019: 307-315). 

Doğan Aksan’ın (1969) ve Ahmet Caferoğlu’nun (1969) dikkatini çeken Arapça ve 

Farsça etkisiyle ortaya çıkan ‘sözcük ölümleri’ üzerinde ilk kapsamlı çalışma Hülya 

Çelik’in “Kelimelerin Ölümü Olayı (XIII - XX. yüzyıl Anadolu Türkçesi örneği” (2005) 

adlı (basılmamış) yüksek lisans tezi olmuştur. Çelik, bu çalışmasında özellikle Tarama 

Sözlüğü ile Derleme Sözlüğünü ve Türkçe Sözlük’ü karşılaştırmış, Arapça - Farsça 

etkisiyle 206 sözcüğün unutulduğunu karşılaştırma yöntemiyle ortaya koymuştur 
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(2005). Abdullah Mert’in, “Eski Türkçeden Türkiye Türkçesi ve Ağızlarına Uzanan Söz 

Varlığı” (2019) adlı (basılmamış) tezi özellikle Eski Türkçeden Türkiye Türkçesine 

geniş bir sözcük ağının değerlendirilmesi açısından daha kapsamlı bir çalışmadır. Fakat 

Mert, eskicil ögelere değindiği gibi unutulmuş/kullanımdan düşmüş 50 sözcüğü alt 

başlıkta ele almıştır.  

Kişi adlarından dil bilgisi terimlerine kadar kullanılan birçok sözcük Türk dili 

üzerindeki Arap dili ve kültürü etkisinin göstergesidir. Günümüzde de Arap dili ve 

kültürünün özellikle etki ve (manevi) baskısı son derece artmıştır. Birçok sözcüğün 

kullanım alanı daralmış, birçok sözcük unutulup tarihin sayfaları arasında kalmıştır. 

Farsçanın şiir ve sanat dilinde etkili olması, devlet yönteminde İslami hukukun 

uygulanması için özellikle Arapçanın kullanılması, Kur’an, sünnet, hadis, fıkıh temelli 

Arapça eğitim yapılması, daha önce doğrudan yazı dilleri oluşmayan Oğuzların 

Karahanlı - Müşterek Orta Asya Türkçesinden (yazı dilinden) kopup gelmeleri, uzun 

süren göçlerin olması, Anadolu’da uzun süren savaşlar, Anadolu’ya yerleşmenin ve 

dağılmanın geç tarihlere kadar sürmesi Oğuz Türkçesinin geç yazı dili hâline gelmesine 

sebep olmuştur. Selçuklu Türkleri ve Osmanlı Türkleri dönemlerinde Oğuz Türkçesinin 

(Müyessiretü’l-Ulûm dışında) (Tanzimat ve Cumhuriyet dönemlerine kadar) dil bilgisi 

kitabının yazılmaması Türkçenin yeterince işlenmediğinin ve Türkçeye kendi 

konuşurlarının yeterince önem vermediğinin göstergesidir.  

İnsan topluluklarının birbirini etkilemesi ne kadar doğal bir süreçse birbirlerinden 

sözcükler alıp kullanmaları da doğal bir sürecin yansımasıdır. Bu alışveriş en çok 

isimler üzerinden olmakta sıfat ve zarflar da ardından gelmektedir. Hiçbir dil bir başka 

dilden doğrudan fiil ve zamir almamaktadır. “Fiil dışında bütün kelime sınıfları, yerine 

göre başka dillerden de ödünç alınabildikleri ve alıntı kelime oldukları hâlde fiiller gibi 

zamirler de başka dillerden alınamaz (Korkmaz, 2007: 403).” Buna rağmen Arapça 

kökenli ‘cümle/cümlesi, insan, falan’ gibi zamirler yanında en çok kullanılan ve yaygın 

olan ‘şey’ zamirinin alıntılanması ise dikkat çekici bir göstergedir. “Arapça ve Farsça 

etkisiyle oluşturulmuş Osmanlıca dahi, bütün olarak bakıldığında ya Türkçe fiillere ya 

da yardımcı fiili kesinlikle Türkçe olan fiillere yönelmiş bir dildir. Hatta Türkçe fiiller 

dışında başka bir dilden fiil yapısını kabul etmeyen bir dildir. En ağır, sanat metinleri 

veya devlet yazışmalarında bile bunu görebilmekteyiz (Doğrucan, 2019: 157).” 

“Yabancı dille alakalı fiiller dahi, geldiği dilden isim veya sıfat halinde alınıp “etmek, 

olmak” gibi Türkçe yardımcı fiilleriyle Türkçeleştirilmiştir (Doğrucan, 2019: 163).”42 

 
42  “Bu pencereden bakıldığında, olay ve olgu, yani eylem ve gerçeklik arasındaki ilişkinin 

betimlenmesinin felsefi bir hadise olduğunu ve bunun için ihtiyaç duyulan eylemselliğin ise 

bizzat Türkçe veya Türkçeleştirilmiş eylemler ile zorunlu olarak ifade edildiğini fark ederiz. 

Çünkü felsefenin en önemli gelişim evresi ve başlangıç ilkeleri, onu sistemleştiren akıl yürütme 

argümanları yüklemler mantığı ile alakalıdır ve yüklem ise, Türkçe için ağırlıklı olarak fiil 

çerçevesinde betimlenen bir bağlam durumudur (Doğrucan, 2019: 163).” 
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“Bir dili zaman akışı içinde biçimlendiren ögeler, bir bakıma o dili kullanan 

toplumun sosyal ve kültürel yapısı ve yaşam biçimi ile ilgilidir. Dildeki söz varlığı da 

toplumun genel yapısını ve gereksinimlerini belirleyen kavramlarla oluşmuştur. Bu 

bakımdan yeni gereksinimler yeni kavramları, yeni kavramlar yeni şekilleri 

doğurmuştur. Eğer bir dilde bu yeni kavram ve şekilleri karşılayacak sözler yoksa ya da 

onu yeni baştan türetme olanağı bulamamışsa o zaman o dil bu türlü gereksinimlerini 

ilişkide bulunduğu dillerden söz aktarımı yoluyla karşılar. Bu yol en belirgin örneklerini 

din ve kültür alanı değişmeleriyle ticaret ilişkilerinde ortaya koyar (Korkmaz, 2007: 

179).” “Bazı dilciler tarafında ödünç kelime, ödünç sözcük terimi ile de karşılanan 

yabancı kelimeler dilimize girmiş ancak ses ve şekil yapılarında bir değişiklik 

geçirmeden veya geçirmiş olsa da Türkiye Türkçesinin ses yapısına uymayan 

biçimleriyle süregelmiş olan kelimelerdir. Çok yönlü ve çok çeşitli ihtiyaç ve 

eğilimlerin ortaya koyduğu bu kelimeler, dilin yapısından karşılanmamış veya 

karşılanamamış olan sözlerin ilişkide bulunulan millet ve toplumların dillerinden kalıp 

hâlinde olduğu gibi aktarılmasının ürünleridir (Korkmaz, 2007: 185).” Söz varlığı 

ögeleri tarihsel dönemlere, coğrafi bölgelere, sosyal, siyasal, kültürel bütün 

değişikliklere göre farklılıklar gösterir. Türk dilinin söz varlığı da ses, şekil ve anlam 

yönünden zaman içerisinde farklılıklar göstermiştir.  

“Tarihleri içinde, geniş coğrafyalarda ve uzun devirler boyunca yüzün üzerinde 

devlet kurarak, hemen hemen sürekli yöneticilik yaptıkları için, Türklerin dilinde, 

özenti alıntılarının hemen hemen tek kaynağı din ve edebiyat olmuştur. Önce 

Budizm ve Manihaizm, sonra da İslamiyet, birçok bilgi alıntısı yanında özenti 

alıntılarının da Türkçeye girmesine yol açmışlardır. Budizm ve Manihaizm’le gelen 

birçok kelime, bu dinlerin Türklerin gözünde özentilik durumlarını kaybettikleri 

zaman, İslamiyet’i kabul devirleriyle Türkçeden çekip gitmişlerdir. İslamiyet’i önce 

Farslar kanalıyla öğrenen Türklerin dilinde en çok özenti alıntısı, Arapça ve Farsça 

kaynaklıdır. Arap ve Fars dünyasının itibarının Türklerin gözünde hızla kaybolması, 

Türkçedeki Arapça ve Farsça kaynaklı özenti alıntılarının da terk edilmesine yol 

açmıştır: Ar. şems, kamer, Fars, mifh, hurşit vb. Bazı özenti alıntıları, uygunluk ve 

yakınlık kaynaklıdır (intimate borrowings): ‘sultan’ kelimesinin sadece Türk ve 

‘çar’ kelimesinin sadece Rus devlet başkanları için kullanılması, ‘kavuk’ 

kelimesinin sadece Türklerle ilgili ortamlarda kullanılabilmesi vb. Bazen özenti 

alıntıları, üst katman dilinin jest, mimik ve vurgu alanlarına kadar uzanmakta, üst 

katman dilinin yazımına kadar taşınmaktadır. Türkçenin seslerini, kendisince üst 

katman dili sayılan ve özenilmeye değer bulunan başka bir dilin seslerine, Türkçe 

yaşayan ve konuşanların jest, mimik ve vurgulamalarını, özenilmeye değer bulunan 

bu dilin sahiplerininkine benzeterek konuşmaya çalışan, bütün dünyaya Türklerin 

öğrettiği kahve ve yoğurt kelimelerini, cafelcoffee ve yoghurt şeklinde söyleyip 

yazmaya çalışanlar, kendileriyle ve toplumlarıyla barışamayıp başkalarına özenerek 

onların peşine takılan ve aramızdaki en güçlü bağ olan Türkçemizi bırakarak bizden 

kaçıp kurtulmak için çırpınan kayıplarımızdır (Karaağaç, 1997: 500-501).” 
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Bütün dillerde doğal sürece uygun olarak ya kendiliğinden ya da sosyal ve kültürel 

olarak dışarıdan etkilenme yollarıyla söz varlığında değişmeler olabilmektedir. Hiçbir 

dilde değişmezlik durumu söz konusu değildir. Her dilin söz varlığı, temel ögelerini 

koruyarak zaman içerisinde devam ederek değişir, değişerek devam eder. Bu süreç 

devam ederken birçok sözcüğün değişen durumlara bağlı olarak kullanım sıklığı azalır 

ya da artar. Dilin kurallarına uygun olarak yeni durumlara, yeni nesnelere adlar türetilir. 

Başka kültürde bulunan nesne ya da durum adı etkilenmeye göre hemen alıntılanır. Bu 

durumda alıntılama dediğimiz süreç başlamaktadır. Zaman çarkı dönerken bazı 

sözcükler de unutulmaya doğru yol alır. Kiminin kullanım sıklığı azalır, kiminin 

kullanım alanı daralır, kimi de gösterdiği durum ya da nesnenin varlığına bağlı olarak 

unutulur. Bu durumda da “sözcük ölümleri” olarak adlandırılan süreç başlar.  

Dillerdeki sözcük ölümlerinin birçok sebebi vardır. Sosyal, siyasal, kültürel, 

ekonomik, teknolojik gelişmeler bu sebepler arasındadır. Türkçedeki sözcük 

ölümlerinin en önemli sebeplerinden birisi de alıntılanan sözcüklerin ana dilde var olan 

sözcüğe tercih edilmesidir. Oğuz Türkçesinin geç yazı dili olması sebebiyle hazırda 

bulunan Arap ve Fars dillerinden alıntı sözcüklerin sayısında özellikle 13. yüzyıl sonrası 

artış görülmüş, Osmanlı Türkçesi döneminde bu sayı çokça artmıştır. Bugün de eskisi 

kadar olmasa da bu etki ve baskı devam etmektedir.  

Türkçe Sözlük’te 6426 madde başı Arapçadır. Türkçe Sözlük’te alıntı sözcüklerin 

dillere göre dağılımı şu biçimde gösterilmiştir: “Arapça 6516, Fransızca 5540, Farsça 

1375, İtalyanca 607, İngilizce 518, Rumca 448, Almanca 105, Latince 68, Rusça 39, 

Yunanca 37, İspanyolca 31, Ermenice 24, Bulgarca 22, Macarca 15, Japonca 13, 

Moğolca 12, İbranice 8, Malay dili 2, Portekizce 2, Soğdca 2, Arnavutça1, Korece 1, 

Sırpça 1, Slavca 1” (TDK Türkçe Sözlük 2011, 2674). 

Sözcük ölümlerinde Doğan Aksan’ın da belirttiği (1969:108) gibi asıl etki diller ya 

da kültürler arasındaki alışverişlerden daha çok alıntı sözcüklerden özellikle Arapça ve 

Farsçaya karşı duyulan aşırı saygı, hayranlık ve hoşgörüdür. Arap ve Fars dillerinin 

baskı unsuru olması sebebiyle etkilerinin genişlediği gerçeği bilinmektedir. Fakat asıl 

sorun baskı değil, tercih durumudur. Oysa ilk İslami metinlerde Arapça ve Farsça 

sözcüklere kullanım hakkı tanımadan doğrudan bu sözcüklere karşılık bulunmuş ve 

edebî metinlerde bunlara yer verilmiştir. Özellikle Kur’an tercümesinde birebir karşılık 

verilirken sıfat fiillerden ve isim fiillerden yararlanarak adlandırmalar yapıldığı 

görülmüştür. Türkçenin gerek Kutadgu Bilig’de gerek Divanü Lügati’t-Türk’te gerekse 

Karahanlı dönemi Kuran Tercümesinde yabancı sözlere karşılık üretme durumunun 

gelişmişliği gözlemlenmiştir. Aslında bu durum da alıntılanan dillerdeki ifadelere ait 

zihinsel alanın ya da algının ana dilde var olduğunun göstergesidir. Türkçede kavram 

alanı ve türetim genişliği var olmasa hızlı ve güçlü bir değişimin yaşandığı dönemde 

doğrudan karşılıklar verilmesi imkânsızdır. Ugan (Kadir- Mutlak), arı - arıg (temiz, 

helal), agırlıg (mübarek), açuḳluḳ ve ut (zafer, fetih), yazuk (günah), yükünç (secde) gibi 
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sözcüklerin kavram alanındaki varlığı bunun göstergesidir. Et öz” ikilisinin “madde ve 

mânâ” denklemine eş değer olması, ‘diriliş’ anlamındaki “basübadelmevt” ifadesi ya da 

‘namazda ayakta durmak’ anlamındaki “kıyam’ yerine “örü turmak” biçiminde 

karşılanması diğer göstergelerdendir. 

Toplumların birbirini etkilemesi, birbirinden etkilenmesi nasıl doğal bir olaysa 

birbirlerinden sözcük alışverişinde bulunmaları da doğal bir süreçtir. Fakat bu doğal 

süreç etki altında olan kültür veya dildeki sözcükler için bazen olumsuz sonuçlar 

doğurabilmektedir. Sözcük alışverişleri doğal süreç olduğu gibi diller için birer 

zenginlik unsuru da sayılabilir. Alıntı sözcüklerin yoğunluk oranı, kullanım sıklıkları, 

dilin ses ve şekil yapısına uygunluğu gibi sebepler bu zenginliği dil-zihin arasındaki 

işleyişi olumsuz etkilemektedir. “İnsanın kavramları algılaması ve bunları 

adlandırmada takip ettiği zihinsel süreç, dilde yeni söz yapma mantığının tekil olarak 

işlemediğini göstermiştir. İnsan beyni yeni söz oluşturmak için aynı kavram alanındaki 

göstergelerden yararlanmaktadır. Böylece sözcüğün hem ses ve çağrışımı hem de anlam 

bütünlüğü bu dil mantığı çerçevesinde oluşturulmaktadır (Akar 2009:220).” Buna göre 

alıntı sözcüklerin yoğunluğu ve gösterilen ve gösteren arasındaki ilgisizlik bu algı ve 

adlandırma durumlarını etkilemektedir. Ana dilin kavramlaştırma ve bu kavrama göre 

hayatı biçimlerde durumuna bu yolla ket vurulmaktadır. Doğu ya da Batı dillerinden 

alıntı sözcüğün dile girmesi yeni bir kültür dairesine girme yoluyla olmaktadır. Bu 

durum da doğal bir sonuç olarak kabul edilebilir. Fakat alıntı yapan dil için asıl sorun 

ana dilde yer sözcük yerine yabancı ögelerin tercih edilmesidir.  

Doğal süreçlerin yanında bir de yapay süreçler söz konusudur. Doğrudan doğruya 

bir müdahale kabul etmeyen dilde yabancı yeni kavramlara yerli sözcükle karşılık 

bulmak amacıyla kullanımdan düşen eski sözcükleri resmî yollarla yeniden canlandırma 

yoluna gidilmektedir. Bu durumda hareket edilmesi gereken hususlar kabul görüp 

yaygınlık kazanması için yapılan çalışmalarda ve sunulan önerilerde ölçülü ve mantıklı 

hareket etmek gerekmektedir. Cumhuriyet’in ilanından sonra Türkiye Türkçesinde 

özellikle Arapça ve Farsça sözcüklere karşılıklar bulunmaya, önerilmeye başlandı, ciddi 

çalışmalar yapılmıştır. Buna rağmen bazı durumlarda aşırıya gidilmiş, hatalı öneriler 

ortaya atılmış, bunlar da tartışmaya ve ayrışmaya yol açmış, önerilerin kabul görüp 

yaygınlık kazanmasını engellemiştir. Önerilen sözcüklerin kimi Türk dilinin kurallarına 

uyarken kimi de sırf yabancı ögeyi atma uğruna kurallarına aykırı durumda önerilmiştir. 

Cumhuriyet’in başlangıç yıllarında Öz Türkçecilik-Özleştirme gibi adlarla anılan bu dil 

hareketi sırasında kimi sözcükler örneksenerek türetilmiş, kimileri de yeniden canlılık 

kazanması adına önerilmiş yaygınlaşmış; “ivedik” (acele) ve “iyelik” (sahip) gibi birçok 

sözcük resmî dilden öteye geçip yaygın hâle gelememiş, önerildiği biçimiyle zamanda 

kalakalmıştır. Fazla kullanılmayan “harf - ses, miras - kalıt, mucize - tansık, cümle - 

tümce” gibi yeni sözcükler yaygınlık kazanamayan sözcüklerdendir. Yeni türetilen ya 

da dilde var olan Türkçe sözcüklerle birlikte kullanılmaya devam eden eski sözcükler 

eş anlamlı sözcüklerin sayısını artırmıştır: adale - kas, akit/mukavele - 
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sözleşme/anlaşma, amil - etken, bariz - kesin, belli, basit - kolay, cenup - güney, cevap 

- yanıt, çehre - yüz, çeşit - tür, defa/kere - kez, devir - çağ, devre - dönem, ebat - boyut, 

ebedî - sonsuz, ecdat - ata, ecel - ölüm, emniyet - güvenlik, endişe - kaygı, eser - yapıt, 

esir - tutsak, evrak - belge, evvel - önce, faal - etkin, fen/ilim - bilim, fiil - eylem, garp 

- batı, güzide - seçkin, hadise - olay, hafıza - bellek, hafriyat - kazı, hakikat - gerek, 

hâkim - yargıç, hâl/vaziyet - durum, harap/viran - yıkık, hararet - ısı/sıcaklık, hassas - 

duyarlı, haşere - böcek, hata/kusur - yanlış, hatıra - anı, hayat/ömür - yaşam, haysiyet - 

saygınlık, henüz - daha, hiddet - kızgınlık/öfke, hilaf - karşıt, hoca - öğretmen, hukuk - 

tüze, husus - konu, huzur - dirlik, hücum - saldırı, hürmet - saygı, ırsi - 

kalıtsal/kalıtımsal, iftihar - övünme, ihtiyaç - gereksinim, ihtiyar - yaşlı, ihtiyat - yedek, 

ilham - esin, imar - bayındırlık, imkân - olanak, imla - yazım, imtihan - sınav/yazılı, 

imtiyaz - ayrıcalık, inhisar - tekel, intiba - izlenim, iptidai - ilkel, irtifa - yükseklik, isim 

- ad, istirahat - dinlenme, istisna - aykırı, iştigal - uğraş - / - uğraşı, iştirak - ortaklık, 

izah - açıklama, izdivaç - evlilik, kabiliyet - yetenek/yeti, kader - yazgı, kâfi - yeter, 

kâinat - evren, kalp - yürek, kanun - yasa, kelime - sözcük, kısım - bölüm, kuvvet - 

güç/erk, latife - şaka, lisan - dil, lügat - sözlük, lüzumlu - gerekli, maaş - aylık, mabet - 

tapınak, mafsal - eklem, mahlûk - yaratık, mahsul - ürün, mahsus - özgü, maksat - 

gaye/hedef/amaç/erek, makul - uygun/elverişli, mana - anlam, mani - engel, masraf - 

gider/harcama, mecbur - zorunlu, meçhul - bilinmeyen, mefhum - kavram, mekruh - 

iğrenç, melez - kırma, memleket - ülke, merasim - tören, mesela - örneğin, mesele - 

sorun, mesut - mutlu, meşhur - ünlü, meşrubat - içecek, mevki/mekân - yer/konum, 

meydan - saha/alan, meyil - eğim/eğilim, misafir - konuk, misal - örnek, miskin - 

uyuşuk/mıymıntı, muamele - davranış, muamma - bilmece, muasır - çağdaş/güncel, 

muavin - yaver/yardımcı, muhakkak - kesinlikle, muharebe - harp/cenk/savaş, 

muhteviyat - içindekiler, mukaddes - kutsal, muntazam - düzgün/düzenli, muvaffakiyet 

- başarı, mübalağa - abartma, mücadele - çaba/uğraş, müdafaa - koruma, müdahale - 

karışma, müddet - süre, müessese - kurum, mühim - önemli, mümin - inanan/inançlı, 

münasebet - ilişki, müracaat - başvuru, mürekkep - birleşmiş/birleşik, müsabaka - 

karşılaşma, müsamaha - hoşgörü, müstehcen - uygunsuz, müsvedde - taslak, mütalâa - 

düşünce, mütareke - antlaşma, müteferrik - dağınık, mütehassıs - uzman, mütevazı - 

alçakgönüllü, müzmin - süreğen, nafile - boşuna, name - ezgi, nasihat - öğüt, nâzır - 

bakan, nefes - soluk, nesil - kuşak, netice - sonuç, nihayet - son, nikâh - düğün, nispet - 

oran, nutuk - söylev, pabuç - ayakkabı, reis - başkan, rey - oy, rüya - düş, rüzgâr - yel, 

sade - yalın, satıh - yüzey, sebep - neden, selamet - esenlik, sema - gök, sene - yıl, 

seyyare - araba, sıhhat - sağlık, sohbet - söyleşi, sual - soru, sulh - barış, sükût - sessizlik, 

sürat - hız, şahit - tanık, şark - doğu, şart - koşul, şatafat - gösteriş, şimal - kuzey, şuur - 

bilinç, şüpheli - sanık, tabiat - doğa, tabii - doğal, talebe - öğrenci, talep - istek, 

tamir/tadilat - onarım, tasavvur - canlandırma/tasarı, tasdik - onay, tashih - düzeltme, 

tasvir - betimleme, tavsiye - salık, tayyare - uçak, teadül - denklik, teamül - 

tepkime/davranış, tebdil - değişiklik, tebessüm - gülümseme, tebrik - kutlama, tecelli - 

belirme, tecessüm - görünme, tecrübe - deneyim, teçhizat - donanım, tedbir - önlem, 
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teessür - üzüntü, tefsir - yorum, tekâmül - evrim/başkalaşım, tekaüt - emeklilik, tekeffül 

- yükümlenme, teklif - öneri, tekrar - yine, telaş - tasa/kaygı, tembel - haylaz, tembih - 

uyarı, tenasüp - uyum, tercih etmek - yeğlemek, tercüme - çeviri, usul - yöntem, vaat - 

söz, vaka - olay, vakur - ağır - başlı, vasıf - nitelik, vâsi - engin, vazgeçmek - caymak, 

vazife - görev, vilayet - il, yekpare - bütün, zamir - adıl, zaviye - açı, zor/müşkül - 

çetin… 

Osmanlı Türkçesinde kulağa hoş geldiği için bir zamanlar çokça kullanılan Arapça 

ve Farsça sözcüklerin bugün kullanım sıklığı azalmıştır. Türkçe kökenli olmayan bu tür 

sözcükleri de unutulan sözcükler olarak görenler vardır. Bunlar konuk sözcüklerdir. Bu 

konuk sözcüklerin varlıkları ve kullanım sıklıkları sosyal ve kültürel durum ve tercihe 

bağlıdır. Bunlar geçici sözcükler olduğundan ‘ödünç’ ifadesi dil bilimciler tarafından 

tercih edilmekte fakat “ileride geri verilmek veya alınmak şartıyla alınan veya verilen 

(şey)” olarak tanımlanan (GTS) ‘ödünç’ terimi ifade olarak geri verilecekmiş gibi bir 

algı oluşmaktadır. Bu durumda ‘konuk’ terimi daha uygun olmaktadır. Birçok yerde 

unutulmaya yüz tutmuş eski Türkçe kelimeler diye yer alan bazı Arapça ve Farsça 

kökenli sözcükler de bu konuk sözcüklerdendir. Bu sözcüklerin Türkçe (kökenli) 

olmamasına rağmen eski Türkçe diye adlandırılmaları ise yanılgıdan öte Osmanlı 

Tükçesinin eski Türkçe olarak bilinmesidir. Bu konuk sözcüklerin kimi kullanılmaya 

devam ederken kimilerinin de kullanım sıklığı konuşma ve yazı dilinde düşmüştür. 

Bunlardan bazıları şunlardır: alicenap (cömert, onurlu, şerefli), âmiyâne (basit, sıradan, 

bayağı), basübadelmevt (öldükten sonra dirilmek), behemehal (mutlaka, kesin olarak), 

beyhude (boşu boşuna), beynelmilel (uluslar arası), bigâne (ilgisiz, kayıtsız), 

bilmukabele (karşılık), bittabi (doğal olarak, elbette, tabi şekilde), canhıraş (korkunç, 

yürek parçalayan), daüssıla (yurt özlemi), deruni (içle ilgili olan, içten), efsunkar 

(büyülü), ehlikeyf (keyfine düşkün), ehvenişer (kötülerin arasında daha iyisi), feriştah 

(bir işi yapan en iyi kişi, yani işin ehli), feverân (kaynama, coşma, fışkırma), fevkalbeşer 

(insanüstü), filhakika (gerçekten ve doğrusu), girift (karmaşık, çapraşık, karışık), 

haddizâtında (aslında veya esasında), hasbıhal (söyleşi, sohbet), hemdem (arkadaş, 

yakın dost, sohbet arkadaşı), hemdert (dert ortağı), hissikablelvuku (önsezi), hodbin 

(bencil), kadirşinas (değer bilen, kıymet bilen), lafügüzaf (boş ve gereksiz laf), 

lalettayin (herhangi bir ya da sıradan), maatteessüf (üzülerek söylüyorum, ne yazık ki), 

malumatfuruş (bilgiçlik taslayan), mamafih (bununla birlikte), merdümgiriz (toplumdan 

kaçan, insanlar arasına karışmaktan çekinen), meymenet (uğurlu olan, kutlu olan), 

meyus (karamsar, umutsuz, mutsuz), muhayyile (hayal etme gücü), mukadderat (yazgı), 

munis (cana yakın, sevimli, uysal), mutabık (uzlaşma, anlaşma), mülhem (ilham almak, 

gönlüne doğmak), mültefit (güler yüz gösteren, hoş davranan), münferit (tek, ayrı veya 

kendi başına olan), müstehcen (açık seçik), müşkülpesent (detaycı, zor beğenen, titiz), 

mütehassıs (uzmanlık), mütemadiyen (sürekli, aralıksız, devamlı), müteşekkir (teşekkür 

etme durumu), mütevellit (-den dolayı), namütenahi (sonsuz, ucu bucağı ve nihayeti 

olmayan), nazende (nazlı), payidar (kalıcı, sonsuza dek), sarfınazar (saymama, dikkate 

almama, vazgeçme), sirayet (dağılma, geçme, yayılma), sükutuhayal (hayal kırıklığı), 
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tahayyül (zihinde canlandırma, gözünün önüne getirme ve hayal etme), tebessüm 

(gülümsemek), tecessüs (öğrenme/anlama merakı), vâkıf (bilgisi olan), vaveyla (çığlık, 

yaygara, feryat), velhasıl (özetle, kısaca, sözün kısası), yeis (karamsarlık, umutsuzluk), 

zahir (kuşkusuz, şüphesiz), zevahir (dışarıdan görünen dış yüz), zevce (kadın, 

nikahlanan eş), zinhar (asla)… 

Konuk sözcük, dağdan gelip bağdakini kovma durumuna benzer olarak yerli dildeki 

sözcüğün ölümüne/unutulmasına sebep olmaktadır. Örneğin Fransızcadan dilimize 

girmiş, “‘Özür dilerim, affedersiniz’ anlamlarında kullanılan bir söz” (GTS) olan 

“pardon”43 sözcüğü daha önce baka yabancı dilden alıntılanmış da olsa zamanla dilde 

yerleşmiş olan birkaç ifadenin kullanım alanını daraltmakta, aynı zamanda bu 

sözcüklerin sahip olduğu davranış şekillerinin de azalmasına sebep olmaktadır. 

“Bay” ve “bayan” sözcüklerinin kullanımı da dikkat çekici durumdadır. Sadece alıntı 

sözcükler değil bazı durumlarda yabancı sözcüklere karşılık verme adına ya da yeni 

karşılaşılan bir nesne veya duruma ad verilen yapılan türetmelerde ortaya çıkan 

sözcükler de bu ölüm kalım mücadelesinin içinde yer alırlar. Örneğin tarım 

toplumundan sanayi toplumuna geçiş ile öğle kavramı ortaya çıkarken iş ve eğitim 

hayatında öğleden sonra kavramı oluşmuştur fakat dil içerisinde bu durumu 

karşılayacak söz bulunmayınca “gün” ve “tün” (gece) sözcükleri ‘günaydın’ ve 

‘tünaydın’ olarak türetilmiştir. Günaydın kabul görüp yaygınlaşırken eski metinlerde ve 

ağızlarda kullanılan “tün” sözcüğünden türetilen tünaydın sözcüğü dilde tutunamamış, 

sadece eğitim kurumlarında kullanılır olmuştur. Türkçede 1930’lu yıllara kadar 

gözükmeyen bir sözcük olan bayan sözcüğü de çok ilginçtir. “1930’lu yıllarda eski 

metinler taranırken rastlanan bu kelime Moğolca olduğu bilinmeden, Türkçe kökenli 

olduğu düşünülerek dilimize kazandırılmıştır. Türkçede ve Moğolcada kelimelerin 

erkeklik-dişilik durumu olmadığı için bay ve bayan kelimeleri de cinsiyet bildirmezler 

(Sertkaya, 2010: 197).” Önceleri Fransızcanın sonraları da İngilizcenin etkisiyle 

unvanlar, isimlerin önüne alınarak kullanılmaya başlanmıştır. Nitekim hâlâ Türkçe 

Sözlük’te "Kadınların ad veya soyadlarının önüne getirilen saygı sözü: Bayan İnci." 

(GTS) biçiminde yer almaktadır. Bu sözcük son zamanlarda olumsuz algı sebebiyle 

kullanım sıklığı azalmıştır. Her ne kadar bu sözcüğün kullanım sıklığı azalsa da 

(yabancı dilden alıntılanmış da olsa dilimize yerleşmiş) “hanımefendi” ve “beyefendi” 

gibi sözcüklerin kullanım alanı ve sıklığı “bayan” ve “bay” sözcükleriyle daraltılmıştır, 

 
43 pardon < Fr. pardonner Af ve özür dileme sözü; demander pardon -den özür dilemek, af 

dilemek; pardonner ‘bağışlamak’; donner fiili ‘vermek’, don ‘verme’ anlamındadır; donateur 

‘karşılıksız olarak bağışta bulunan’; pardon ‘bağışlama, af dileme, özür dileme, aman dileme, 

mağfiret, mazur görme’ < par ön ek + donoare < don+are ‘azade kılmak, muaf tutmak’ (Saraç, 

2009: 1002). 
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aynı zamanda bu sözcüklerin içerdiği ince anlam ve davranışlar da azalmaya 

başlamıştır.  

Bugünkü “ayakkabı” kavramının/sözcüğünün de geçmişten günümüze 

“edik/edük/etük (çizme, pabuç), başmak, cimcime, çapula, çarık, çizme, çedik, pabuç, 

potin, galoş, mest, kalçın, şoson, galoş, cızlavet, kundura, merkûp, nalın, sandal, terlik, 

tomak, yemeni” gibi çeşitliliğe sahip olması Türk dili ve kültürünün gelişimini 

özetleyici durumdadır. Günümüzde ayakkabı sözcüğünün genel ve yaygın durumu ise 

olumlu gelişmedir.44  

Alıntılanan sözcük uzun süre ses ve şekil uygunluğuyla dilde kullanım alanı 

bulmuşsa artık o dilin sözcük dağarcığında/söz varlığında yer almaktadır. Farsça 

nerdübân sözcüğü dilimize yerleşmiş merdiven olarak varlığını devam ettirmektedir. 

Her ne kadar “basıncaḳ” ve “baskıç” sözcüklerini unutturmuşsa da ses ve şekil olarak 

dilimize uygunluk sağlamıştır. Bazen de bir sözcük diller ve kültürler arası geçiş yapar. 

“Namaz” sözcüğü bunlardan birisidir. Soğdakçadan (Namo Buda=Buda’ya Saygı) Orta 

 
44 başmak: Ayakkabı (TTS II; DS II). cızlavet <İsveç Gislaved: Anadolu’da hâlâ bazı yörelerde 

“soğuk kuyu” olarak da adlandırılan lastik ayakkabı.   “Cızlavet” 1900’lerde İsveç’in Gislaved 

şehrinde otomobil lastiği fabrikası olan iki kardeş tarafından icat edilen lastik ayakkabıdır. 

cimcime (çimçime): Tabanı paçavradan ve koncu çorap gibi ip ile örülerek yapılan bir çeşit 

ayakkabı (TTS II: Bektaş XV. 135, 145, Bürhan. XVIII-XIX. 224); üstü açık terlik (DS III). 

çapula (< Farsça pāçіle’den göçüşme): Kaba deriden yapılmış ucu sivri ve kıvrık ayakkabı 

(GTS; Kubbealtı Lügati; DS III). çarık: İşlenmemiş sığır derisinden yapılan ve deliklerine 

geçirilen şeritle sıkıca bağlanan ayakkabı (GTS). çedik/çetik/çetük: Mes, yünden örülmüş terlik; 

çocuk ayakkabısı (DS III). edik/edük/etük: Çizme, pabuç (DLT I:68, 218, 283, 395, II:49, 315, 

III:97, 242, 426, 430; DS V). galoş <Fransızca: Tabanı tahtadan yapılmış deri ayakkabı (GTS). 

kalçın < İtalyanca: Üstüne başka bir şey giyilmek için abadan veya meşinden yapılan çizme 

biçiminde ayak giysisi. kundura < İtalyanca:  Kaba işlenmiş, bağsız, konçsuz ayakkabı (GTS). 

merkub <Arapça: Sarı meşinden yapılarak mest veya çedik üzerine giyilen bir çeşit ayakkabı 

(Kubbealtı Lügati). mest <Arapça mesh: Yağmur ve çamurdan korumak amacıyla ayağa giyilen 

mest; üzerine mesh edilebilen, kısa konçlu, hafif ve yumuşak bir ayakkabı türü (GTS). nalın 

<Arapça: Takunya (GTS). pabuç < Farsça: Ayakkabı (GTS). potin <Fransızca: Koncu ayak 

bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lastikli ayakkabı (GTS). sandal 

<Fransızca: Sandalet (GTS). şoson <Fransızca: Kumaş veya ince deriden, çoğunlukla düz 

topuklu, ayağı bütünüyle saran ayakkabı (GTS). takunya <Rumca: Ağaçtan yapılmış hamam 

terliği (GTS). toma: Bir tür kalın ve ağır çizme (GTS); kısa konçlu ökçesiz ayakkabı TTS V: S. 

Vehbi. XVIII. 238, Kam. XVIII-XIX. 231, Bürh. XVIII-XIX. 239; DS 10: Tokat, Konya). 

yemeni < Arapça: Bir tür hafif ve kaba,  yumuşak, yazlık bir çeşit ayakkabı (DS XI-XII; GTS). 

“Çedük/çetik/çetük” sözcüğü ayrıca çedük (SN 3404, 4072, 453; YTS 52,53; TTS II 871, VIII. 

209), çetik (TTS II 871, VIII 209: Cam. XV. 1, Men.Av. XVI. 122-2), çetük (TTS II 871, VIII 

209: Tebareke XIV. 69-1, Süh. XIV. 220, Man.Tayr. XIV. 225, İhlas XIV. 269, Nimeti XVI. 

187, SN 3404, 4072, 4536; DKK 127-3; YTS 52,53) gibi eski metinlerde ‘kedi’ anlamında 

kullanılmış sesteş sözcüktür. 



394 | TÜRKBİLİM ARAŞTIRMALARI DİZİSİ - 3 

 
Farsçaya namah şeklinde geçen, oradan da “eğilmek, kulluk, ibadet” anlamlarıyla 

dilimize namaz şeklinde alıntılan sözcük dilimizin söz varlığında yerini korumaktadır. 

Arapça salat yerine kullanılması dinî terimlerin ilk olarak Farslardan öğrenilmesinden 

kaynaklandığı gibi ‘ibadet’ anlamındaki Türkçe tapug sözcüğünü unutturmuştur. Bazen 

de daha önce alıntılanan bir sözcüğün yerine yeni alıntılan bir sözcük geçer. Daha çok 

Eski Anadolu Türkçesi döneminde kullanılmış baŋ (bağırmak, çağırmak, davet etmek) 

sözcüğü ‘yüksek sesle çağırmak’ anlamında yer alırken zamanla yerine ‘ezan’ sözcüğü 

kullanılmaya başlanmış ve baŋ sözcüğünün kullanım sıklığı düşmüştür. Ayrıca baŋla- 

‘namaza çağırmak’ anlamında ‘ezan okumak’ ve baŋ ver- (yüksek sesle bağırmak, ezan 

okumak) fiil türevleri de kullanılmıştır. Günümüzde de baŋla- sözcüğü ‘horozun 

ötmesi’ (Kars, Van, Bitlis, Muş, Antep); ‘bağırmak, haykırmak’ (Eskişehir, Kars, 

Antep, Ankara); ‘anırmak’ Iğdır, Kars (DS II: 521) gibi anlamlarda halk ağzında 

kullanılmaya devam etmiş, yavaş yavaş unutulmuştur.45   

Bu çalışmada sözcüklerin asıl kaynakları/kökenleri ayrıntısıyla ele alınmamıştır. Dil 

içerisinde kullanım alanı bulmuş, Arapça ve Farsçadan daha sonra dile giren ögelerden 

önce dile girmiş ve yaygınlık kazanmış sözcükler Türkçe kabul edilerek bir kısmı listeye 

alınmıştır. Böylelikle birkaç Türkçe kökenli olmayan fakat Soğdakçadan, 

Sanskritçeden, Çince ve Moğolcadan alıntılanan birkaç sözcüğe listede yer verilmiştir. 

Bütün sözcüklerin kökenine ilişkin ek bilgiler araştırlmadığı ve bunlara yer verilmediği 

için bunlarında dışında Türkçe kökenli olmayan bazı sözcükler de gözden kaçarak 

listede yer almış olabilir. “Türkçedeki Soğdca sözvarlığının bir kısmı dini içeriklidir ve 

ahlaki değerlerle ilgilidir ve bu kelimeler genellikle Eski Uygurca eserlerde sık görülür. 

Bunlar arasında uştmah, tamu, sansar, sudur, darm, nom, erzua, maytrı, nirvan, dintar, 

nizvanı, upasanç, şımnu, paşık, çakşapat, şlok, midik,erej sayılabilir (Erdem, 2014:69).” 

Bunlardan madde başına almadığımız, bugün de Soğdakçadan alıntılanan, günümüzde 

de kullanılan “borç” (<purç) sözcüğü “bergil” ve “berim ~ birim” gibi sözcükleri 

unutturmuş dilimize yerleşmiştir. Soğdca pwrç “ödünç alınan veya verilen para, borç” 

sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde par- 

“ödemek” eyleminde türediği ve “ödünç” anlamında kullanıldığı çeşitli kaynaklarda yer 

alan bilgilerdendir (bk. İML 21:189). Sanskritçe kökenli olduğu bilgisi verilen ve birçok 

 
45 Her ne kadar bu sözcük bazı araştırmacılar tarafından Türkçe olarak gösterilse de Farsça 

kökenlidir. Halk ağzında -eski- ‘bağırmak’, ‘horoz ötmesi’ anlamında. Eski Oğuz Türkçesinde 

‘banlamak/bañlamak’ 1. “Bağırmak, haykırmak, seslenmek, çağırmak” 2. “Ezan okumak” 

anlamlarında kullanılan bu sözcük Yeni Tarama Sözlüğü’nde “gök gürlemesi” (Dilçin, 1983: 

24). ve GTS’de “1. Horoz ötmek 2. Bağırmak” anlamlarıyla yer almıştır. baŋ II: Ezan (Emîd, 

2010: 210: < Frs. baŋ: Avâz, feryâdbâz; TTS II: 395: İhlas XIV. 104, Fütuh XIV. 563, Güzide 

XV. 68). baŋla-: Bağırmak; ezan okumak (ezana/namaza davet etmek/çağırmak) (DLT III: 355; 

DK: Drs.7b.5, Drs.62b.2, Drs.141b.7; TTS II: 398-399: Işk. XIV. 124, Gülşeni XVI. 87, Şeref 

XVI. 375 vd.; DS II). baŋ ver-: Yüksek sesle bağırmak, ezan okumak (TTS II: 399: Enb. XIV. 

174, Si. Da. XIV. 527-1, Tez. Ba. XV. 146, 187).  
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eski metinde yer alan “bor” sözcüğü ve türevleri “bor ig”, “bor ogrınta yelig”46 gibi 

ifadeler alıntı olduğundan listede yer almamış fakat busu ~ buşu (dert, hüzün, tasa, gam, 

keder), kerti ~kertü ~ kėrtü ~ kirti ~ kirtü (hakiki, doğru, gerçek; mümin) ve yek (şeytan) 

gibi sözcüklerle Çince kökenli olduğu bilgisi verilen tusu ~ tusug (fayda, menfaat), 

tusuglı ~ tusulgu ~ tusulug (faydalı) ve Moğolcadan alıntı olduğu belirtilen çėber ~ 

çėber kişi (maharetli, becerikli), cebeci (silah yapımcısı; cephaneci er < 

Moğ. cebe ’donanım, silah, zırh’), kelevü (ahmak, aptal) ve çeri ~ çerig ~ çärig (asker 

ordu) sözcüklere de gibi listede yer verilmiştir. Madde başında yer verdiğimiz ‘teselli, 

son öğüt, vasiyet, miras’ anlamlarındaki Soğdakça ḫumaru ~ kumaru sözcüğü de bu 

duruma bir başka örnek olarak verilebilir. Soğdakçadan alınan nom, Toharcadan 

ödünçleme künçit, Sanskritçe erdni sözcüğü ve türevleri ile Çinceden geldiği iddia 

edilen küg sözcüğüne listede dil içerisinde kullanım alanı bulduklarından listede yer 

verilmiştir. Kelelci ve sonradan canlandırılmaya çalışılan kend (kent) sözcüğü listede 

yer almamıştır.47 

Anlamca bilinen, kullanım sıklığı azalmış ya da kullanımdan düşmüş “alp, berk, erk, 

kut, toy” gibi sözcükler de ayrı bir başlık altında kısaca ele alındı. “Başın(ız) sağ olsun.” 

dileğinde ‘yara’ anlamındaki baş ile ‘iyileşmek’ anlamındaki ‘sağalmak’ ifadeleri 

zamanla sözcük anlamları unutulan ama yine de kullanılmya devam eden ve cümle 

anlamı yönüyle anlaşılan ifadelere örnektir. 

Arapça ve Farsça Etkisiyle Unutulan Türkçe Sözcükler adlı bu çalışmada söz 

varlığında unutulan (kullanımdan düşen) sözcükler, Türk dilinin başlangıcından 

günümüze kadarki yazılı ve ulaşılabilen bütün metinlerine ulaşılmış, metinler taranarak 

özellikle Türkiye Türkçesi ve ağızlarında yer almayan, kullanımdan düşmüş sözcükler 

iki ana başlıkta (isimler-fiiller) olarak sınıflandırılmış, bunun yanında eş anlamda ya da 

eş değer sıklıkta kullanılan bazı sözcükler, anlam değişmesine uğrayan bazı sözcükler, 

halk ağzında kalan/kullanılmaya devam eden bazı sözcükler, anlamca bilinen, kullanım 

sıklığı azalmış ya da kullanımdan düşmüş bazı sözcükler de ayrı birer liste biçiminde 

verilmiş, taranan metinlerde sözcüklerin geçtiği yerler madde başlarına eklenmiş, 

metinleri ve dönemleri ele alan sözlükler taranarak bunlardaki bilgi ve açıklamalar da 

yer yer eklenmiştir. Unutulan sözcükler liste biçiminde karşılaştırılmalı olarak verilmiş, 

bu sözcüklerin kullanılmaya başlanıldığı, kullanıldığı dönem ve metinlerle en son ne 

zaman hangi metinlerde yer aldığı bir liste biçiminde eklenmiştir. Eş anlamlı olarak 

 
46 bor ig: Şarap hastalığı (Heilk. II T II Y 27,Y 18-31, 33; EDPT 354; EUTS 213). bor ogrınta 

yelig: Şarabın sebep olduğu yel hastalığı (Heilk. II 38; EUTS: 89, 213, 354). Sözcüğün Orta 

Farsçada “şarap” olarak kullanılmış “bōr” sözcüğünden geldiği oradn da Eski Uygur Türkçesine 

geçtiği ve Karahanlı Türkçesi dönemi eserlerinde kullanıldığı kaynaklarda yer almaktadır 

(TMEN II, 780; EDPT 354; DLT III, 121; KB 1334, 1337, 6455). 

47 kelelci <Moğ.: Hikâye (ME 111-8, 112-1, 167-5). kend <Soğd.: Şehir; kale (DLT I:22, 178, 

236, 248, 302, 339, 343, 344; DLT III:34, 150). 
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yaşayan alıntı-ödünç Arapça ve Farsça sözcüklerin geçmiş yıllarda/dönemlerde daha 

fazla olduğu, günümüzde de yadsınamayacak derecede söz varlığında yer aldıkları, 

Arapça ve Farsça etkisiyle unutulan isimlerin inanılmaz boyutta olduğu, fiillerde 

isimlere göre az alıntı yapıldığı, yine unutulan fiillerin sayısının unutulan isimlere göre 

az olduğu görülmüştür. Bu sözcükleri çeşitli sınıflandırma yapılırsa şu biçimde farklı 

başlıklar ortaya çıkmaktadır:  

Sadece anlamı değişen seslerinde pek fazla değişim olmayan sözcükler: arın-, 

bütünlük, ḳına- … 

Hem ses hem anlam olarak değişime uğrayanlar: aḍırtlaş-, açuḳluġ, aġırlıġ, arıġ, 

arıġla-, artuḳluḳ, bulġanuḳ, bütünlükin, emge-, uçuzla-,ülüg, yaġuḳ, yazuḳluġ, yüzlüg 

… 

İşlevselliğini yitirip unutulan sözcükler:  alḳış, amrul-, anuḳ, artaklık, esrük, esrüt-

, iḍi, iglig, irinçlik, irinçü, ḳarġa-, ḳarġış, könilik, oġur, osal, osallıḳ, ökünç, sökellik, 

uġan, ürüñ, yalavaç, yaraġlıġ, yarlıḳ, yarlıḳa-, yük(ü)n-, yüñül .. 

Ağızlarda kalan sözcükler: dizeme48(ağaçtan yapılmış çit), öpçe (bilgiçlik taslayan, 

çok konuşan, kiblirli), yaşurmak (gizlemek), yeğni (hafif), yumuş (hizmet) …  

Yerini Türkçe sözcüğe bırakan (eskicil) sözcükler:  ayıt- (> de- , söyle-), yu- (> 

yıka-), üz- (> kop-, kes-)… 

Kökteki anlamın yitirilmesiyle kök-ek kaynaşmasına uğrayan sözcükler: anla-, 

aldat-, ağla-, beze-, öksüz, uzlaş- … 

Yerine konuk-alıntı sözcükle eş anlamlı hâle geldiği için unutulan bazı 

sözcükler: adaḳlu (adahlu) “nişanlı”; ahılıḳ “cömertlik”; aḳça (II) “para”; aladu (alıdu) 

“acele”; alġun “meczup”; aŋuḳlamaḳ “hazırlamak”; başcı “amir”; belgülü “aşikâr”; 

bilekçek “kelepçe”; cıbır “fakir”; çaşut (çaşıt) “casus”; ig “verem”; inamsuz “hain”; 

ivegen “aceleci”; keykirde “heyecan”; öngül “inatçı”; ört “ateş”; sayru, sayru (sayrı) 

“hasta”; sındu, sındu (sındı) “makas”; sökel “hasta”; terece “pencere”; tumaġı (dumaġı, 

dumaġu, tumaġu) “nezle”; yaġlıḳ “mendil”; yeŋül (yüŋül) “hafif” … 

Birden fazla konuk-alıntı sözcükle ve Türkçe sözcükle eş anlamlı hâle geldiği 

için unutulan bazı sözcükler: aġduḳ (aġdıḳ) “kusurlu, karışık, bozuk, ters, aksak, 

eksik”; aġın “cimri, pinti, zorba, haydut”; arılıḳ (arulıḳ) “temizlik, doğruluk, iffet, 

kutsallık”; ayruḳ (ayrıḳ (I), ayruġ, ayruh) “başka, diğer, gayrı, artık”; ayḳaḳlıḳ 

“münafıklık”,“bölücülük, fesatçılık”; buŋ “zaruret, felaket, sıkıntı, gam, kasavet, 

şiddetli, ihtiyaç”; inçü “esir, kul, tutsak”; oŋat (oŋad, uŋat) “doğru, uygun, iyi, 

 
48 (DS IV:1530). 
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mükemmel, tamam”; usaŋ “gafil, gevşek, tembel, isteksiz”; ḳovcılıḳ (ḳoġcılıḳ, ḳoġıcılıḳ, 

ḳoġucılıḳ, ḳovucılıḳ) “münafıklık”, “arabozanlık”, “dedikoduculuk” … 

Birden fazla konuk-alıntı sözcükle eş anlamlı hâle geldiği için unutulan bazı 

sözcükler: anıḳ “mevcut, hazır”; aŋul (aŋıl) “sakin, hafif, yavaş”; boydaş “akran, 

emsal”; em “ilaç, deva, çare”; emre (imre) “âşık, müptelâ”; iglü “dertli, gamlı”; iley 

“huzur, ön, kat, yan”; otcı (otacı) “hekim, tabip, attar”; sin “mezar, kabir”; tapucı 

“memur, hizmetçi”; yeynicek “hafifmeşrep, hafif” … 

Yerine hem Türkçe hem konuk-alıntı sözcük geçtiği için unutulan bazı 

sözcükler: belek “hediye, armağan”; buŋlu “sıkıntılı, mustarip”; eye (iye) “sahip, 

efendi”; ilenç (yilenç) “beddua, azar”; mengü “ebedî, ölümsüz”; sanlu “meşhur, ünlü”; 

yavunmaḳ “kaybolmak”, “yitmek” … 

Eş anlamda ya da eş değer sıklıkta kullanılan bazı sözcükler: alıcı ‘müşteri’; and 

‘yemin’; aralık ‘mesafe’; basınç ‘tazyik; zulüm, istibdat’; damga ‘mühür nişan’; değer 

‘kıymet’; dilsiz ‘ahraz’; dirilik ‘canlılık, hayat, ömür’; erdem ‘fazilet’; esirge- 

‘merhamet etmek, acımak’; giysi ~ giyim ‘elbise’; göŋüldeş ‘ahbap’; güç ‘kuvvet, zor; 

zulüm’; güçlük ‘zorluk; kara ‘siyah’; kılavuz ‘rehber’; kişi ‘şahıs; insan, adam, kadın, 

eş’; kişilik ‘insanlık, insaniyet’; konuk ‘misafir’; konukluk ‘misafirlik’; nesne ‘şey’; 

oñar- ‘şifa vermek, sağaltmak, düzeltmek; tamir etmek’; ortaķ “şirk”; oturaklı ‘sakin’; 

ögdi “alkış, sena”; öğüt ‘vaaz; nasihat’; ölümlü ‘fani’; satıcı ‘tâcir tüccar’; sezi ‘zan, 

şüphe’; sıçan ‘fare’; sindir- ‘hazmetmek’; tamgacı ~ tamgaçı ‘mühürdar’ ‘damgacı; 

resim ve vergi’; tan ‘şafak’,’sabah’; tanık ‘şahit’; ulugluk II ‘azamet; büyüklük’; ulus 

‘millet’; üşengen ‘tembel’; yağız ‘kara, esmer’; yanıl- ‘hata etmek’; yaŋut ‘cevap, 

mükafat’; yargı ‘hüküm, muhakeme’; yargıç ‘hakim’; yaş ‘nem’; yaşdaş ‘yaşıt - akran, 

emsal’; yazı II ‘talih, nasip, kader alın yazısı’; yazıcı ‘kâtip’; yeğle- ~ yiğle- ‘tercih 

etmek’; yüz ‘surat, çehre’; yürek ‘kalp’… 

Anlam değişmesine uğrayan bazı sözcükler: adaş ‘dost’; artık ~ artuk ‘fazla, 

ziyade’; artuklık ~ artuklug ~ artukluk 1. Fazlalık 2. Zenginlik 3. İhsan, fazilet 4. 

Fevkalade 5. Ziyadelik; bayat 1. Kadim (Tanrı) 2. Eski, taze olmayan, devletli; bodaḳ ~ 

bodug ~ boyak ~ boya 1. Boya, renk 2. Boya 3. Bir tür ağaç; boyun ber-: İtaat etmek, 

teslim olmak, Müslüman olmak; bütün 1. Muhakkak ki, şüphesiz ki 2. Mükemmel, 

tamam, eksiksiz; davar (hlk ağz.). ‘mal, mülk; çiftlik hayvanı > koyun’; don ~ ton 

‘elbise’; erük ‘şeftali, kaysı, erik gibi meyvelerin genel adı’; kart ‘ihtiyar adam’; kına- 

‘cezalandırmak > ayıplamak’; kurugsak ‘kursak, mide’; ogr ~ ogur ~ ugur ‘zaman, 

vakit; sebep, fırsat; uğur bereket, devlet; sebep, konu’; ugırlayın ~ ugrılayın ~ ugrulayın 

~ uğurlayın ‘gizlice, sessizce’; sağdıç 1. Dost, yakın arkadaş 2. Düğünde gelin veya 

damada kılavuzluk eden kimse; uçuz ‘hor horluk, zillet’ (>düşük fiyatlı, değersiz, 

bayağı); uğra- 1.Niyetlenmek, tasarlamak 2. Rastlamak; uğraş- Karşılaşmak, rast 

gelmek, kavuşmak; üz ‘kötü kalpli, kalpsiz, menfur’; yafuz ~ yavız ~ yavuz ~ yawuz ‘her 
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şeyin kötüsü, fenası’ (> güçlü, çetin; iyi, gürbüz, güzel); yaman 1. Kötülük, musibet, 

fenalık. 2. Fena, kötü, hoş olmayan. 3. Şiddetli.; yemiş ~ yimiş ‘meyve’ (>incir)… 

Halk ağzında kalan/kullanılmaya devam eden bazı sözcükler: anış II ~ añış 

‘hatırlanan (şey)’; ardak ‘1. Çürümüş, çürümeye yüz tutmuş ağaç 2. Kesilmeden 

yerinde kurumuş ağaç 3. İhtiyar adam.’; baş II ‘yara’; baya ~ bayağı ~ bayakı ~ bayakı 

‘eski, kadim, demin’; bayağıca ‘alelade’; böy ‘akrep’; burcala- ‘buram buram tütmek’; 

bürçek ‘kâkül’; cav- II ~ çav- II ‘vücut pişmek, isilik olmak, sıcaklığı yayılmak’; 

çaldıra- ~ çıldıra- ‘hareket etmek, hareket ederken hışırtılı, çıtırtılı ses çıkarmak’; 

çapdur- ‘yağmalatmak, koşturmak’; çapın- ‘hızlı hareket etmek, hızla koşmak’; 

çapkula- ‘kıyasıya dövüşmek; at sürmek, muharebe etmek’; çemkirt- ~ çımkırt- ‘su gibi 

fışkırtarak pislemek, kötü ve sert söylemek’; dilekci ~ dilekçi ‘şefaatçi’; dille- ‘dedikodu 

yapmak, bir kimseyi çekiştirmek, bir kimsenin hakkında hasetle konuşmak’; el 

‘yabancı’; evran ‘büyük yılan’; havah- ~ havak- ~ havıh- ~ havık- ~ havuk- ‘azmak, 

şiddetlenmek’; ılkı ~ ılku ~ yılkı 1. Hayvan 2. At sürüsü; ikircinlik ~ ikirciklik ‘tereddüt, 

kararsızlık, duraksama’; il ‘memleket, halk’ (ülke, topluluk); kalmış ‘aciz, düşkün’; 

karıl- I ‘karışmak, karıştırılmak, çiftleşmek karmak işi yapılmak, karışmak’ (hlk. 

hayvan çiftleşmek); kıvan- ‘sevinmek, güvenmek, övünmek, heveslenmek’; kıvandur- 

~ kıvandır- ‘sevindirmek, heveslendirmek’; kol 1. El 2. Dal, kol 3. Vadi; közünük 

‘pencere’; ogullık ~ oğulluk ‘üvey oğul, erkek evlatlık’; ötrük ~ ötürük ‘ishal’; öykün- 

‘taklit etmek’; öz II ‘vadi’; sergen ‘raf’; sığırtmaç ‘çoban, sığır çobanı’; taka ‘raf, 

sergen’; tap- II 1. Bulmak 2. Elde etmek 3. Kazanmak; tartagan ‘darmadağın, perişan’; 

tikiçi ‘terzi’; ugın- ~ ugun- ~ uğun- ~ uvun- ‘bayılacak hâle gelmek, aklı başından 

gitmek’; ünde- ‘davet etmek’ (seslenmek/çağırmak); üş- ‘bir şeyde delik açmak’; üz- 

‘kesmek, koparmak, yırtmak’; yalındak ‘çıplak’; yaşru ‘gizli, gizlice’ (DLT I: 958). 

yaşur- ‘gizlemek, saklamak’; yaşını görmek ‘gizlenmek’; yaşın- ‘gizlenmek’; yaşın 

yaşın ‘gizli gizli’; yavaşlık ‘sükûn, vakar yumuşaklık, ağırlık’; yavuklu ‘nişanlı’; yazı I 

‘ova, sahra’; yél ‘rüzgâr’; yıḏı- ‘koku yaymak, pis kokmak, mis gibi kokmak’; yulak 

‘dere, çay ; küçük pınar’ (> çeşme); yükli ~ yüklü ‘hamile’; yüklülük ‘hamilelik’; yüzlük 

I ‘peçe, nikap, yüz örtüsü’… 

Anlamca bilinen, kullanım sıklığı azalmış ya da kullanımdan düşmüş bazı 

sözcükler: alp ‘kahraman, bahadır alp, yiğit’; başçı ‘amir’; berk ‘sağlam, sıkı, muhkem, 

kuvvetli, katı, sert, şiddetli, hızlı’; berklik ~ perklik ‘sağlamlık, şiddet, sertlik, metanet, 

güvenme, itimat’; buyruk ‘emir amir’; ekinci ‘çiftçi’; ekincilik ‘ziraat, tarım’; eren ‘eren, 

er kahraman; erk ‘saltanat, güç, kuvvet’; erlik ‘erkeklik, yiğitlik, kahramanlık, mertlik’; 

esen ‘sağ salim’; esengü ‘sıhhat, huzur’; esengülüg ~ esengülük ‘huzurlu; esenlik, 

sağlık, selametlik, rahatlık’; esenlig  ‘sağlıklı’; esenlik ‘dua, selam’; esen ‘rüzgâr; 

gögçek ~ gökçek ‘güzel, sevimli, hoş’; ıgaççı ‘marangoz’; kut ‘devlet, baht, talih, saadet 

kut, uğur’; kutlug ‘mübarek olan; kutlu’; toy (doy). ‘ziyafet, şölen, şenlik’; töre ‘nizam, 

âdet’ (düzen, görenek); uç ‘sebep, temel, esas’; yeŋ ‘elbise kolunun el üzerine gelen 

kısmı’ (gömlek kolu); yunt ‘kısrak’… 
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Arapça ve Farsça etkisiyle unutulan Türkçe fiiller şunlardır: aḏıkla- ~ adukla- 

~ aḏukla- garipsemek, tereddüt etmek; adırtlaş- ihtilafa düşmek; agıllan- ~ agullan- 

halellenmek; agu iç- zehir iç-; aġuk- zehirlenmek; agula- zehirlemek; alçakla- tahkir 

etmek; alda- aldatmak; hile yapmak; alındur- müteessir etmek, üzmek; alka- 

methetmek; alkışlamak; alkat- övdürmek; methettirmek; alkış ver- alkışlamak, 

methetmek; alplık et- kahramanlık göstermek; amaçla- nişanlamak; amır- ~ amırt- ~ 

amurt- sakin olmak, teskin etmek; amırtġur- yatıştırmak; teskin etmek; amrul- 

sakinleşmek; yatışmak; huzura kavuşmak; amruş- huzura kavuşmak; añar- yemin 

ettirmek; ant içirmek; and sı- yemini bozmak; andık- ant içmek; yemin etmek; ant iş- 

yemin etmek; anu- hazırlanmak; anukla- hazır bulunmak; anuklan- hazırlanmak; anun- 

hazırlanmak; anut- hazırlamak; hazırlanmak; hazırlık yapmak; anutul- hazırlanmak; 

hazır hâle getirmek; aŋdı- hile yapmak; ar- ~ ār- yorgun düşmek; zayıflamak; ār- ~ ar- 

hile yapmak; kandırmak; aldatmak; arda- ~ arta- fenalaşmak; ardal- zayıflamak; ardat- 

harap etmek; zarar vermek; arı et- temizlemek; arı- zayıflamak; arı- ~ arın- 

temizlenmek; arı ol- temizlenmek; arıgla- tespih etmek; münezzeh olmak; arıḫla- ~ 

arıkla- ~ arukla- yorgun düşmek; zayıflamak; arıhlat ~ arıklat- ~ aruglat- ~ aruklat- 

zayıflatmak; arıl- aciz kalmak; zayıflamak; arıl- temizlenmek; arıla- temize çıkarmak; 

arıt- temizlemek; günahtan arıtmak; arıtla- temizlemek; arıtlan- temizlemek; artaş- 

birbirini bozmak; artat- heba etmek; bozmak; harap etmek; artuk kat- şirk koşmak; 

artuklık ber- üstün kıl-; asıg et- fayda vermek; asıg kıl- fayda vermek; asılandır- ~ 

assılandır- faydalandırmak; asŋar- inat etmek; assı et-/eyle-/kıl- fayda vermek; assı 

kov- menfaat peşinde koşmak; assılan- faydalanmak; aşagkla- tiksinti duymak; aşıh- ~ 

aşık- ~ aşuk- acele etmek; atakı- meşhur olmak; bay- zenginleşmek; baya- müreffeh 

olmak, zenginleşmek; bayı- ~ bayu- zenginleşmek; bayı- naz etmek; bayıt- 

zenginleşmek; bay ut- zenginleşmek; belekle- hediye etmek; belgüle- işaret etmek; 

belgür- işaretlemek, belirtmek; bertülen- hırka giymek; biti- takdir etmek, nasip etmek; 

bitil- ~ bitin- farz kılmak, takdir edilmek; boyna- kibirlenmek; bön düş- aptallık etmek, 

budalalık etmek; bulġa- fesat çıkarmak, bozmak; bir felaket yaratmak; bulna- esir 

etmek, tutsak etmek; buş- hiddetlenmek, kızmak, öfkelenmek; buşur- hiddetlendirmek, 

can sıkmak; büḍi- ~ büdi- raks etmek, oynamak; büdi- raks etmek; büdüş- oyunda ve 

raksta yarışmak; büt- ikrar etmek, doğrulanmak; çası- leke sürme, çamur atma, iftira 

etme; çasur- leke sürmek; çamur atmak; iftira etmek; çat- telif etmek; çav çaldır- ilan 

etmek, şayia çıkarmak, söz yaymak; çav dut- şöhret kazanmak; çav it- nidâ etmek; 

seslenmek; çavık- ~ çawık- meşhur olmak; çavır eyle- haber vermek, ilan etmek; çavlan- 

~ cavlan- ~ çağlan- şöhret kazanmak; çerlen- ~ çirlen- kabızlık çekmek; çıngar- tasdik 

etmek, onaylamak; çilte- hürmet etmek; dalbın- ~ talbın- ~ dalbındur- ~ talbındur- 

heyecanlanmak; dan- ~ tan- istişare etmek; danışık et- /danış et- ~ tanışık et-/ey-/kıl- 

istişare etmek; daŋ- ~ taŋ- hayrette kalmak; daŋa bat- ~ taŋa bat- hayretler içinde 

kalmak; daŋa gel- ~ taŋa gel- hayrette kalmak, hayret etmek; daŋa kal- ~ taŋa kal- 

hayret etmek; daŋla- ~ taŋla- hayrete düşmek; daŋlaş- ~ tañlaş- taaccüp etmek, hayret 

etmek; darık- ~ tarık- içi sıkılmak, müteessir olmak; derkile- acele etmek, 
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çabuklaştırmak; dincel- huzura kavuşmak; dölen- mutmain olmak, temayül göstermek, 

sükûnet bulmak; dölendir- ~ dölendür- sabit kılmak, tespit etmek, rahata kavuşturmak; 

dulun- ~ tulun- kaybolmak, gurup etmek; dürüt- türetmek, peyda etmek, var etmek; 

düşlen- fazlaca meşgul olmak; düzdür- hazırlatmak, düzenletmek; eḍle- hürmet etmek, 

ehemmiyet vermek; emen- zahmet çekmek, emek çekmek; emendür- emek; çektirmek, 

zahmet vermek, zahmete sokmak; emge- emek çekmek, zahmet çekmek; emgeklen- 

zahmetli saymak; emgen- zahmet çekmek; emgeş- birbiri yüzünden zahmet çekmek; 

emget- zahmet vermek, eziyet etmek; emgetil- eziyet edilmek; emit- eğilmek; 

meyletmek; emle- ilaçla tedavi etmek; emlen- ~ emleş- ilaçlanmak; emlet- ilaç vermek; 

tedavi ettirmek; enüçlen- katarakt inmek; eŋ- hayret etmek; erigle- nasihat etmek, 

öğütlemek; erksin- hükmetmek; erksire- kuvvetsiz olmak; ermegür- ~ ermekür- 

tembelleşmek, ihmal etmek; esengüle- sıhhat dilemek, haberdar olmak, hatır sormak; 

esenle- selamlamak, vedalaşmak; esir- ~ esri- ~ esrü- ~ esür- sarhoş olmak; esirt- ~ 

esrit- ~ esrüt- ~ esürt- sarhoş etmek; esle- kabul etmek, itaat etmek; esleme- ~ eslenme- 

kabul etmemek, itaat etmemek; évetle- ~ ivetle- acele etmek; éw- ~ ev- ~ iv- acele etmek; 

éwet- ~ ivit- acele etmek; éwil- acele edilmek; éwit- ~ ivit- acele etmek; eyele- 

sahiplenmek; gönel- ~ gönil- ~ gönül- teveccüh etmek; gönen- nimete, refaha 

kavuşmak, faydalanmak; güce- icbar etmek, zorlamak, zor duruma düşürmek; gücel- ~ 

gücelt- güçleşmek; zorlaşmak, güçleştirmek; gücürgen- ~ gücüzgenmek; güç saymak, 

zor bulmak; günüle- ~ gönüle- ~ gunüle- ~ günne- ~ günüli- ~ künne- haset etmek; 

günülen- haset olunmak; günüleş- birbiriyle rekabet etmek; ınık- itaat etmek; boyun 

eğmek, ınkıyat etmek; ırkla- fal bakmak, kehanette bulunmak; ırla- ~ yırla- şarkı 

söylemek; içik- aman dilemek; ige- inat etmek; igle- ~ iyle- hastalanmak; ilen- ~ ilenç 

etmek; ~ ilenç vermek; ~ ileniş etmek; beddua etmek; imle- işaret etmek; inçlen- 

rahatlamak; inçrün- faydalanmak, istifade etmek; inçründür- nimet vermek; inçrüt- 

rahatlamak; ir- yabanileşmek; irinçlen- zevk sürmek; irinçlendür- rahat ettirmek; iviş- 

acele etmek; kahı- ~ kakı- azarlamak, hiddetlenmek; kakıla- gazap etmek; kakın- gazaba 

uğramak; kaklı- gazaba uğramak; kara- horlamak, lekelemek; karan- küfretmek; lanet 

etmek; karavaş ol- köle olmak; karga- ~ karka- lanet etmek, beddua etmek; karı bol- 

yaşlanmak, ihtiyarlamak; karı- ihtiyarlamak; karıcık ~ karıçuk ol- ihtiyarlamak; karıla- 

yaşlı saymak; ihtiyar saymak; karın ötme- kabızlık; karıt- ihtiyarlatmak, yaşlandırmak; 

katarla- ~ katarlaş- acele etmek; katlan- cihat etmek, mücadele etmek; keçür- affetmek; 

keleci et- muhaet etmek, sohbet etmek; kengeş- ~ kéŋe- ~ kéŋeş- ~ kėŋeş- ~ kiŋeş- 

müzakere etmek, meşveret etmek, istişare etmek; keykirde- heyecanlanmak, endişe 

etmek; kezigleş- nöbetleşmek; kıdış- cesaret etmek; kıfırkan- ~ kıvırkan- cimrilik etmek; 

kılın- tavır takınmak, nazlanmak; kılınç et-/eyle- çok tevazu göstermek, tabasbus etmek; 

kındır- ~ kındur- tahrik etmek, teşvik etmek; kınık- iştahlanmak; kısarla- çaresiz 

bırakmak, muhtaç etmek; kıvırkaklan- cimrilik etmek; kıyış- cesaret etmek; kızırgan- 

pahalı bulmak; kikne- fitne uyandırmak; kiri- inat etmek; kirtgün- ~ kirtin- ~ kirtün- 

tasdik etmek, iman etmek; kirtgün- inanmak, iman etmek; koca eyle- ihtiyarlatmak; 

kocal- ihtiyarlamak; kocalt- ihtiyarlatmak; kocat- ihtiyarlatmak; kovla- iftira etmek; 
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kögle- ~ köglen- taganni etmek, şarkı söylemek; kön- hidayete ermek; doğru yola 

girmek; köŋlit- kalp çarpıntısı; köse- gıpta etmek; kulağuzla- ~ kulavuzla- rehberlik 

etmek; kun- gasp etmek; çalmak; kurşan- silahlanmak; kutal- ~ kutan- mesut olmak; küç 

et-kıl- zulmetmek; küçe- zulmetmek; küçel- zulmetmek; küçemle- zulmetmek; küçin- 

zorlamak; külün-halsiz düşmek; küñed- cariye olmak; künlen- hayret etmek; kürtüle- 

tasdiklemek; küse- arzu etmek, özlemek; küvezlen- gururlanmak, kibirlenmek; muŋgad- 

çaresiz kalmak, mecbur olmak; muŋuk- çaresiz kalmak, sıkıntıya düşmek; ogrıla- ~ 

ogurla- hırsızlık etmek, çalmak; oguşlan- hısım sahibi olmak; ohsın- ~ ohsun- pişman 

olmak; okı- ~ oku- ~ okuş- davet etmek; ona- tercih etmek, kabul etmek; oñuk- rengi 

atmak; onul- ~ oŋul- şifa bulmak; oŋ- ~ uŋ- şifa bulmak, iflah olmak; oŋat düşme- 

mutabakat hasıl olmamak; oŋat düşmez ol- münasip düşmemek; oŋat gel- rasgelmek, 

münasip düşmek; oŋatla- ~ oŋatlaş- faydalı hâle getirmek, mutabık olmak; oŋatla- 

faydalı hâle getirmek; oŋdur- şifa vermek, tedavi etmek; oŋult- şifa buldurmak; os- 

zannetmek; osan- gafil olmak, tembel olmak; ota- tedavi etmek; otala- ~ otalan- ~ otla- 

ilaçlamak; zehirlemek; öceş- bahis tutuşmak; ögle- hatırlamak, özlemek; öglen- 

akıllanmak; öglendür- ders, ibret vermek; öğütle- ~ öğüt ver- nasihat etmek; öğütlen- 

ibret almak; öktemlen- gururlanmak; öktün- rencide etmek; gücendirmek; ökün- pişman 

olmak; üzüntü duymak; ökünçle- pişman olmak; ölçülen- niyetlenmek, hazırlanmak; 

ölçümlen- heveslenmek, hazırlanmak; kalkışmak; önegilen- ~ önegülen- inat etmek; 

öneğilik ~ öneğülük et-/eyle- inat etmek, aksilik etmek; öneş- inat etmek; öŋ- intizar 

etmek, karşısına çıkmak; örcineş- mücadele etmek; ötkün- hikâye anlatmak; ötün- rica 

etmek, dua etmek; özne- isyan etmek, itiraz etmek; özün gör- kibirli olmak; saġal- ~ 

sağal- hastalıktan kurtulmak; şifa bulmak; sagalt- hastalığı iyileştirmek; sagın- zanda 

bulunmak; sagrak sür- sâkilik etmek, kadeh dolaştırmak; sağışla- hesap etmek, 

addetmek; sak ol- müteyakkız olmak, uyanık davranmak; saklık et- intibah hâsıl etmek; 

saranlık kıl- cimrilik etmek; saypa- harcamak, israf etmek; sayra- hezeyan etmek; sayru 

olmak; hastalanmak; sebük salla- hafif bulmak; ehemmiyet vermemek; segerle- teşvik 

etmek; sekit- sakinleştirmek, reddetmek; sekni- sakinleşmek; seknit- sakinleştirmek; 

ser- sabretmek; sın- münkesir olmak; sına- tecrübe etmek; sınal- tecrübe edilmek; 

sıñarla- muhtaç etmek; sındır- ~ sındur- mağlup etmek; sınık- yenilmek; mağlup olmak; 

sınıkdır- bozguna uğratmak, mağlup etmek; sınıl- mağlup edilmek, yenilmek; sinç- 

mezar açmak, mezar soymak; soyurka ~ suyurḳa- şefkatli olmak, merhamet et-; söglü- 

~ söğlü- ~ söglün- ~ sögül- kebap etmek, kebap edilmek; sögür- haşlamak, azarlamak; 

sök- lanet etmek; sökel bol- hastalanmak; söklin- kebap olmak; sökül- parçalanmak; 

yarılmak; şıltak et- kavga yapmak; talaş- düşmanlık yapmak; talk- zarar vermek, ayıp 

sayılmak; tamgala- mühürlemek; tan- inkâr etmek; taŋıl- hayret etmek; taŋırka- hayret 

etmek; taŋla- hayrete düşmek; tap ol- kifayet etmek; tap- inkıyat etmek, tâbi olmak; 

tapala- ayıplamak; tapçur- ~ tapşur- teslim etmek, emanet etmek; itimat etmek; tapı- 

râzı olma, kanaat etme; tapın- ~ tapun- hürmet etmek; tapış- rast gelmek; tapla- razı 

olmak, kabul etmek; tapsula- haset etmek; tapu eyle- hizmet etmek; tapu kıl- itaat 

etmek, inkıyat etmek; targa- zail olmak; tasımla- tahmin etmek; taw- tasarruf etmek; 



402 | TÜRKBİLİM ARAŞTIRMALARI DİZİSİ - 3 

 
tawrat- acele etmek, acele ettirmek; tayi- kurban etmek, feda etmek; tazar- ~ tazgar- ~ 

tazgır- kelleşmek; tegür- nasihat vermek; tepse-/tepze- haset etmek; terkin- acele etmek; 

terkle- hızlandırmak; tersin- nüks etmek; terslen- hoşuna gitmek; teyitil- akıllanmak, 

zekileşmek; tezlet- acele ettirmek; tıḍ- ~ tıḍış- engel olmak, mâni olmak; tılda- bahane 

aramak, özür belirtmek; tirken- tekerrür etmek; tohta- ihtiyarlamak; tokı- iftira atmak; 

toyla- ziyafet çekmek; tölen- sabit ve sakin olmak; tuncuk- (cuncuk- ~ duncuk-) 

havasızlıktan bunalmak; tuncukdur- nefes aldırmamak; turkın- ~ turkun- utanmak, 

mahcup olmak; turkug bol- utanır olmak, hâya duymak; tusuk- ~ tusul- fayda vermek < 

? Çin.; tuş- maruz kalmak, rastlamak; tükä- yeterli olmak, kâfi gelmek; tükel bol- 

tamamlanmak; tükel kıl- tamamlanmak; tünül- ümit kesmek; uçrat- tesadüf etmek; 

uçķın- ~ uçķun- merhamet etmek; ud- tâkip etmek; udlu düş- mahcup olmak; udlu it- 

mahcup düşürmek, utandırmak; uduntur- hürmet ettirmek, saydırmak; uduş- ~ utuş- 

kumar oynamak, lades tutuşmak; uduz- ~ utuz- ~ ütüz- ~ yutuz- kaybetme; uk- aklını 

kullanmak, idrak etmek; ulal- ihtiyarlamak; ulgay- ihtiyarlamak; ulula- esaslandırmak, 

temellendirmek; una- itaat etmek; usaŋ ol- usal ol- ~ usal tut- ~ usaŋ tut- gafil olmak; 

usuk- aklı erecek hâle gelmek; ut- ~ üt- ~ yut- ~ yüt- galip gelmek; mağlup etmek; utdur- 

~ uttur- kumarda kaybetmek; utız- ~ utuz- ~ ütüz- kumarda oyunu kaybetmek; uzlan- 

ustalaşmak; ügün- ~ ügüş- pıhtılaşmak; üle- ~ üleş- ~ üleşdür- ~ üleştir- ~ üleştür- 

taksim etmek; paylaştırmak; ülügle- taksim etmek, paylaştırmak; üşür- musallat etmek; 

yacan- ~ yaçan- mahcup olmak; imtina etmek, ihtiraz etmek; yada kal- mahrum kalmak; 

yada- mustarip, muazzez olmak; yagık- düşmanlaşmak; düşman olmak; yagıla- 

düşmanlık etmek; düşmanla savaşmak; yagılaş- düşmanlık etmek; yagıt-/yaguş- 

düşmanlık etmek; yağan- kin bağlamak; düşmanlık duymak; kafa tutmak; yahtulan- 

nurlanmak; yala- itham etmek; yalal- itham edilmek; yalayı- iftira etmek; yalık- ~ yılığ- 

~ yılık- ~ yılıkdır- meyletmek; inhiraf etmek; yalna- ateş almak; yanç- günah işlemek; 

yanḍur- ~ yantur- iade etmek; yaŋza- ikrar etmek; beyan etmek, kabul etmek; yaragla- 

~ yarakla- ~ yaraklan- hazırlanmak; silahlanmak; yarak eyle- hazırlanmak; yarak ol- 

hazırlık yapmak; yaraştır- tertip, tanzim etmek; yarçu et- münakaşa etmek; yarglıga- ~ 

yarlıga- ~ yarlıka- ~ yarlıġan- affetmek, merhamet etmek; yarıklan- zırhlanmak; 

yarlamak ver- merhamet etmek; yavaşı- ~ yavaşıt- hafiflemek; sakinleşmek; yavı var- 

~ yavu var- kaybolmak; yavrı- ~ yawrı- zayıflamak; yavşur- yapıştırmak; intibak 

ettirmek; yavu kıl- kaybetmek; yavuk ol- nişanlanmak, namzet olmak; yavuklu et- 

nişanlamak; yavun- kaybolmak; yavut- kaybetmek; yazgur- suçlamak, kabahatli 

görmek; yazuk kıl- günah işlemek; yazukla- günah işlemek; yelte- ~ yilte- teşvik etmek; 

tahrik etmek; yemir- ~ yėmir- ~ yemür- ~ yömür- ~ yümür- tahrip etmek, harap etmek; 

yeyni dut- ~ yiyni dut- ehemmiyet vermemek; yeyni eyle- hafifletmek; yeyni gör- hor 

görmek; yeyni ol- hafifletilmek; yeyni- hafifleşmek; yeynil- hafiflemek, hafifleşmek; 

yeynilt- ~ yeynit- hafifletmek; yeynit- hafifletmek; yıġ- menetmek, engellemek; 

yıldamla- hızlı olmak, yarışmak; yırtış- kibirlenmek, böbürlenmek; yig kör- düşmanlık 

yapmak; yigtür- topallamak; yilpi- yellemek, yelpazelemek; yilvik- büyülenmek; 

yinçür- secde etmek; yokurkan- kuvvetten düşmek, zayıflamak; yoŋa- gammazlamak, 
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şikâyet etmek; yoşu- zayıf düşmek, zayıflamak; yufkal- ~ yufkalt- zayıflamak, 

hafifletmek; yuk- sirayet etmek, sıvanmak; yulı- tıraş olmak; yulın- fidye vermek; yulk- 

bir menfaat elde etmek; yultga kıl- alay etmek, maskaraya almak; yuluş- fidye vermek; 

yum tut- hayırlı saymak; yumşan- hilm sahibi olmak; yumşan- istihdam edilmek; yunçı- 

zayıflamak; yupula- hile yapmak; yügrüş- aceleyle gitmek; yüklü ol- gebe kalmak; 

yükün- secde etmek, hürmet göstermek; yülit- ~ yülüt- (~ ülit- ~ ülüt-) tıraş ettirmek; 

yülü- tıraş etmek; yülün- tıraş edilmek; yülüş- birbirini tıraş etmek; yüngült- hafifletmek; 

yürek sıkıl- kalp daralması; yüz eyle- havale etmek; yüz ur- müracaat etmek, teveccüh 

etmek…  

Arapça ve Farsça etkisiyle unutulan Türkçe isimler şunlardır: abacı umacı, 

kâbus; abınçu teselli, sevinç; açıg ambar, depo; ihsan, bağış; açuklug ~ açukluk ‘zafer 

galibiyet, fetih; aşikâr, helal; agduklık terslik, aksilik, kusur; agı hazine, hazine bekçisi; 

agıçı hazinedar; agılık hazine, devlet hazinesi; aġırlıġ ~ aġırlıķ hürmet, ikrâm, itibar, 

saygı, kutsal, mübarek; gebe, hamile; agırsay hürmet, onur, saygı; agız yelyāl ağızda 

görülen iltihap; agrı ~ agrıg hastalık; agu zehir; aḫılık ~ ahilik ~ akılık cömertlik, 

seleklik; akça para; akı cömert, koçak, selek; al hilel, çıkar yol, dolap; alaçu çadır 

kulübe, göçebe çadırı; aladı ~ aladu ~ alıdu acele çabuk davranma zorunluluğu, ivedi, 

ivecenlik; alavan timsah; alazlama yılancık hastalığı; algış ~ alkış hayır dua, dua; alık 

arzu; alımga ~ ılımga kâtip, sır kâtibi; alın cephe, ön; alınç kâr; alplıḳ kahramanlık, 

yiğitlik, serkeşlik; altag ~ altak aldatma, hile, yol, metod, yardım, destek; amaçlık nişan 

yeri; amga ~ ımga veznedar, mal müdürü; amrak âşık, sevgili, hâbib; amulluk sakinlik, 

sükûnet; ançası müfettiş, denetmen; anukluk hazırlık, hazırlanma; anumı cüzzam 

hastalığı; aran asal, tabut; aratma heybe; arbısçı ~ arvısçı efsuncu, büyücü, üfürükçü; 

ardun ~ artun kimyon; arıg tanrı subhanallah, mukaddes tanrı; arıglıg ~ arıglık ~ arılık 

~ arıklık ~ arulık temizlik, münezzeh olma; arıgsızlıg ~ arıgsızlık pislik, kirlilik, 

necislik, murdarlık; arıklık ~ arukluk zayıflık, yorgunluk; arınçu ~ érinçü ~ irünçü 

günah; arınmış yer arzı mukaddes; arka suwı meni; arkış kervan, haberci, posta; armak 

zahmet, meşakkat; artaklık kötülük, fenalık, fesatlık; artatur fesat, fitne; arwaş ~ arwış 

büyü, efsun; asag ~ asıg ~ assı ~ ası ~ assu fayda, yarar, kâr, faiz, hizmet; asgançu ~ 

azğançu riyarkarlık; aşak miğfer; aşlık mutfak, aşhane, aş evi, yemeklik, hubûbat, 

zahire; ata karındaş amca; atasagun hekim, doktor; atlu kişi süvari; avgas divit; 

avuçgalık ihtiyarlık, yaşlılık; avurd söz, lâf, sohbet; ayag ~ ayak hürmet, saygı; ayagçı 

~ ayakçı kâseci, çanakçı; ayak kâse, kadeh, çanak; ayama lakap; ayanç endişe, korku, 

heybet; ayguçı müşavir, akıl veren, komutan, danışman; ayık vaat, söz; aylakçı hizmetçi, 

işçi; aymış yol söylenilen, doğru yol; ayṭıŋ ay ışığı, mehtap; babullık fuhuş yeri; baçağ 

~ bacak oruç; bagçı bahçe tarımı yapan, bahçıvan; bagırsaklık merhametlilik; bahsı 

divane, kaçık, hekim, otacı; bakacak pencere; balk ~ balık kale, şehir; bart zarar; 

basıncaḳ merdiven; baskıç merdiven; baş bitig orijinal belge; baş yülütçi berber; 

başladaçı ~ başlataçı şef, mir, baş, başkan; batıglık hela; baylık zenginlik; beçkem 

alâmet, belge; bediz heykel, resim, suret, tasvir süs, bezek; bedizçi ~ bädizçi ressam, 

heykeltıraş, süsleme sanatçısı; beklik kuvvet, sağlamlık, metanet; belek ~ bileg ~ bilek 

hediye, armağan; belgü işaret, alamet, nişan, emare, ayet, belirti; belgülüg belgü açık 

delil, kanıt; belgülüg kün kıyamet; benek tane, habbe; bengi afyon, esrar; bérgil borç, 



404 | TÜRKBİLİM ARAŞTIRMALARI DİZİSİ - 3 

 
verecek; bergü ihsan, bağış; berim ~ birim verim, borç, verecek; berk bıçıġ yemin; bet 

yüz, çehre, surat; bezek ziynet, süs; bıçıg yemin, ahit; bıçın ~ biçin maymun; bıçkı 

testere; bıçkıç ~ bıçkuç makas; bıragındı döküntü, miras; bilekçek kelepçe; bilig bilim, 

ilim, hikmet, ilim, akıl; bilig bilmez kişi ümmî, cahil; biligsizlik ~ biliksizlik bilgisizlik, 

cehalet; bilmezlik cahiliyet; bitgeçi ~ bitgäçi ~ bitkäçi yazıcı, kâtip, hattat, müstensih; 

muskacı; biti amel defteri, mektup, yazı; bitici ~ bitigçi ~ bitikçi kâtip, yazıcı; bitig ~ 

bitik kitap, mektup, kâğıt, Kur’an-ı Kerim, muska; bitigü divit, kalem; bitikçi kâtip, 

muharrir, münşi, mektupçu; bitimiş sörçek efsane, yazılı hikâye; bodun kavim, millet, 

halk; bogazlagı ~ bogazlagu ~ bogazlavu hançere; bogazlagu düdügi hançere; bogmak 

gerdanlık, kolye; bogmak II nefes darlığı; borlukçı bahçıvan; bosgutçı talebe, öğretmen, 

öğrenci; bosuş ~ busuş ~ buşuş kaygı, keder, gam; mahzun, kederli (?); boşgut talimat, 

ders, nasihat, öğüt, çırak; boşug ihsan, hediye, veda, bağışlama; boyun berigli 

Müslüman; bozak kirli beyaz; bödigçi raks eden, dansçı; bökte ~ bügde ~ bükte hançer; 

bönlük ahmaklık, aptallık; börk şapka, külah, başlık; böşük ~ büşük dost, arkadaş, adaş; 

budun halk, ulus, kavim; bug buğu, buhar; bugav zincir; bukaç tencere; bukaçı boğa 

yetiştiricisi; bukaguçı ~ bukagulukçı zindancı, işkenceci; bukak gerdan; bulak kaynak, 

pınar, çeşme; bulgak fitne, fesat, sıkıntı, keder; bulgak sınag fitne, fesat; bulgaklık fitne, 

fesat; buluñ köşe, bucak, zaviye; bulunluk esaret, tutsaklık; buŋ zaruret, felaket, sıkıntı, 

gam, kasavet, şiddetli, ihtiyaç; burlagan ~ burulgan girdap; burt kâbus, karabasan; 

busanç keder; busarık ~ pusarık ~ pusarık duman, sis, dumanlı, sisli, serap, bulanıklık; 

buşaklık ~ buşılık hiddet; buşmaklıg ~ puşmaklıg nefes darlığı; buşuş dert, hüzün, tasa, 

gam, keder; buta ~ puta hedef, amaç, nişangâh; büdig ~ büḍig  raks, oyun; büşük akraba, 

eş dost, yakınlar; bütün işlig hâkim, hüküm ve hikmet sahibi; bütünlük yemin, and, söz; 

cemege ücret, karşılık; cıganlık cimrilik, hasislik, pintilik; çagır ~ çakır şarap; çalap 

Allah; çalış harp, savaş; çalkar müshil; çamgur havuç; çantal cellat; çapıtgan cellat; 

çapkun akın, hücum yağma boran, tufan; hızlı koşan ?; çapul yağma; çaray rızk, tayin; 

çaşıt ~ çaşut iftira, leke > casus; çav şöhret, şan, nam, ün; çavgın ~ çavkın şiddetli 

rüzgâr; çavış ~ çeviş ~ çewiş usül, çare, marifet, hüner; çaynam lokma, parça; çeke 

hareke, nokta; çeke çivi, mıh; çer ~ çerlik vakit; çer hastalık, kabızlık, ilenç; çetlevük 

fıstık; çevlek ~ çevlik ~ çevlük çevre, etraf, girdap; çevrindi ~ çevrinti girdap, çukur; 

çeynem ~ çiynem ~ çiğnem lokma; çıgaylık fakirlik, yoksulluk; çıgıt peynir; çıkı ~ çıkış 

menfaat, yarar kazanç, fayda, kâr, masraf; çıkrık feryat, çığlık; çilteg hürmet, saygı; 

çiten kafes; çog nur, şaşaa, manevi, haşmet; çolmak ıstırap; çomaḳ Müslüman; çomar 

havuç; çöprek elbise; çulbu ~ çulvu ~ çulwu küfür, iftira, sövgü; çurnı müshil ilacı; çuz 

atlas; daŋsuķluķ ~ taŋsuķluķ acayiplik, gariplik; demir kömlek zırh; deyişat şiir, söz, laf; 

dilmaç ~ dilmeç tercüman; dinçlik huzur; dögüç havan; döğün yakı, dövme, dövünme, 

yas, matem; döleklik temkinli olma; döş göğüs, sine; dumagı ~ dumagu ~ tumagı ~ 

tumağı ~ tumagu ~ tumlıg ~ tumlug nezle; duş bedel, karşılık; duta ~ dutı ~ dutu ~ tutı 

~ tutu rehin; dutarak ~ tutar ~ tutarık ~ tutarık sara; dutu ~ tuta sara; dutug perde, örtü, 

peçe; dügülcük gonca, boğum; dümük akıl, zekâ, düşünce, bellek; dümük hırs, ilgi, 

meşgale; düşelek ~ düşelik hâsılat, gelir, kazanç, pay, hisse; ed mal mülk; ekdi mezbaha; 

ekek ~ äkäk hayat kadını, fahişe; ekinci ~ äkinci çiftçi; eleğim hayal; elgürçi bekçi, 

muhafız; elig ~ ellig kral, hükümdar; em ilaç, deva, çare; emci ~ ämçi hekim, tabip, 

eczacı;  emçilik tababet, hekimlik; emgek ~ emkek ~ imgek zahmet, eziyet, sıkıntı; engez 
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alet; eñgmegü imtihan, sınav; enüç katarakt, göze inen perde; eŋek çene, sakak, gerdan; 

erig tutma, zapt etme; erigçi gardiyan; érinç ~ érinj nimet, bolluk; erk kuvvet, kudret, 

irade, ihtiyar; erseklik fahişelik; es akıl, hafıza; esiz ~ essiz ~ isiz yazık, esef, kötü, fena, 

hayırsız, fenalık; esizlig ~ ésizlik ~ ısızlık ~ isizlik fenalık, kötülük, haşarılık; esriklük ~ 

esriklik ~ esrüklik ~ esrüklük sarhoşluk; eşkelek kanca, çengel; et öz beden ve ruh; etçi 

~ ätçi ~ yätçi ~ yetçi kasap; étig ziynet, mücevher, hile vd.; etik ~ etük pabuç, mest; 

etükçi ~ ätükçi ayakkabıcı, pabuççu; evdeş ~ ivdeş zevce, karı; evedi ~ ivedi acele; evmek 

acelecilik; éweklik acelecilik; éwet acele, ivme; eye ~ iye sahip, efendi; ezüg ~ ezük sahte 

yalan, hata; gecelik karşı taraf; geçe taraf, yan; geleci ~ keleci söz, laf, lakırdı; gergi ~ 

gergü perde; germe sur, duvar; geşür ~ keşür havuç; gezer ~ gizri havuç; gidilik 

pezevenklik; giŋeş ~ kengeş ~ kéŋeş ~ kiŋeş müşavere, meşveret, istişare, danışma, 

görüşme, maslahat, şüra, encümen, yığın, celse, öğüt; gögez ~ gögezi laciverde yakın 

mavi renk; göğnük ~ gönük ~ göynük ıstırap, acı, yanık, yanmış, yanma, kızarmış, keder, 

hararet; göklük morluk, mavilik; gözgü ~ gözügü ~ gözüngü ~ gözigü ~ közgü ~ közñü 

~ közüñü ~ küsüngü ~ küzüngü ayna; güni ~ günü kıskançlık, haset; günücülük 

hasetçilik, kıskançlık; gürelik serkeşlik, taşkınlık, zıpırlık; hapaz sille, tokat; ḫumaru ~ 

kumaru ? teselli, son öğüt, vasiyet, miras; ılgar baskın; ınak dost; ınanç rütbe; ır ~ yır 

şarkı, name, hava; ıragu ~ yıragu ~ yıravçı şarkıcı, hânende, hânende, muğanni, 

mutritırâzende, musikidân, âşık, koşukçı; ırçı şarkıcı, hanende; ırk fal, işaret, rumuz, 

kehanet, büyü, tahmin; ırlayıcı şarkıcı; ırlayış şarkı söyleme işi; ıtım zaruret, ihtiyaç, 

tehlike; ibçı zevce, evci, kadın, evdeş; içkek şeytan; ide sahip, idi; idi sahip, efendi, 

Tanrı, malik; idiş kadeh, kap mal mülk, eşya, çanak, kâse; iḍişçi içkici, sâki, garson; ig 

~ ik ~ yig ~ yik hastalık, hasta verem zayıflık, zayıf, cılızlık; ig kägän ~ ig kıgan ~ ig 

kigen hastalık; ig agrıg ~ ig igrıg hastalık; iginik ishal; igitgen Rab, yetiştiren; iglig 

hastalık; ikirciklik ~ ikircinlik tereddüt; ilenç ~ yilenç beddua, azar, lanet, kınama, 

ayıplama, tekdir; ilersük şalvar uçkuru; iley ~ ileyü huzur ön, kat, yan; im işaret, alamet, 

nişan; imlik vahşi, yabanî hayvan; inç huzur, sükûnet, rahatlık; inçgü huzur, sükûnet, 

durgunluk; inçlik huzur; irinç felâket, sefillik bahtsızlık, musibet, mihnet; irinç nimet; 

irinçlik meta, geçimlik; irinçü suç, vebal, kusur, hata; iriŋ cerahat, irin; issi sahip; 

iveceklik ~ ivecenlik acelecilik; ivek acele, müstecal; iveklik acelecilik; iviş acele; kadag 

suç, günah; kadak hata, kusur, muhkem, sağlam, sabit; kadim elbise, giyim kuşam; 

kaguk mesane; kaguk sızlag mesane ağrısı; kälämäçi tercüman; kalançı vergi 

toplayıcısı; kalık hava, gök, sema; kalıŋ başlık parası, çeyiz; kalmışlık âcizlik, 

düşkünlük; kam büyücü, kâhin; kara kul zenci, köle, kul; karabaş ~ karavaş cariye, 

hizmetçi, kadın köle, kul; karakçı dilenci, haydut, eşkıya; karavul gözcü, nöbetçi, 

karakol; karcı makas; kargak lanet, kargış; kargantı beddua, lanet; kargış beddua, lânet, 

beddua, ilenme; karıca ihtiyar kadın; karıcık ~ karucuk ihtiyarcık; karılıg ~ karılık 

ihtiyarlık; karıt küfür; karnak cariye; kartlık ihtiyarlık; kat huzur; katıglık felaket; kefşir 

~ kevşir ~ kevşür lehim; kekeş çene; kéñ elig ~ kiŋelig cömert, eli açık; kengeş müşavere, 

istişare, danışma; kéŋeşçi müşavir; kepit dükkân, mağaza, meyhane; keriş kavga, 

husumet; kermen hisar, kale; kertgünç ~ kertkünç ~ kirtgünç <Skr. iman; mümin, iman 

eden; kertme armut; kesim taahhüt; kesme kâkül, zülüf, perçem; keten zahmet, sıkıntı; 

keygiregen hizmetçi; keygirek hicap, utanma; keykirde helecan, heyecan, korku; kezig ~ 

kezik humma, sıtma gezek, nöbet; kezig fırsat; kılı ~ kılık ~ kılk huy, mizaç, tabiat; kılınç 
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huy, tabiat; kın ~ kıyın ceza, azap, işkence, eziyet, yaptırım; kınış ~ kınnış naz, edâ, işve, 

kırıtış; kınlık ~ kıyınlık hapishane, ceza evi; kınu ayıp, kusur suç, günah; kırak kenarğız, 

kıyı, sınır, serhat, hudut; kırış savaş, harp; kırkak ~ kırnag ~ ḳırnaḳ cariye, halayık, 

hizmetçi; kırnacuk küçük cariye; kırtıl baç, vergi, haraç; kısaç kerpeten; kısdırma ~ 

kıstırma mengene, cendere; kısgu ~ kıskı ~ kısku mengene, cendere; kısı ~ kısu sıkıntı, 

eziyet; kısıg hapis, sıkıntı; kısıl vadi; kıṣṅak ~ kaznak hazine; kıv devlet, ikbal; kıw 

hasislik, cimrilik; kıwı saadet, azamet, istek; kıy sınır, hudut, mahalle; kıyhım ~ kıykım 

çalım, şiddet, heybet, görkem; kıyınçı ~ kıınçı ~ kınaguçı zindancı, işkenceci; kıyınlık 

hapishane; kız kırkın cariyeler; kızkı ~ kızgu pembe - kızıl; kiş samur, samur kürk; kişifçi 

casus; kocalık yaşlılık; kogcılık ~ kogıcılık ~ kogucılık ~ kovcılık ~ kovucılık münafıklık; 

koltga hediye; kolu zaman, vakit; komlak şarap; konukcı misafir sahibi, ev sahibi; kor 

zarar, ziyan; kosık ~ kosuk fındık; koşug ~ koşuk şiir; kov çav dedikodu, gıybet, 

çekiştirme; kov gıybet; ḳovcılıḳ ~ ḳovculuḳ ~ ḳovıcılıḳ gıybet, dedikodu; kowuç cin 

çarpması; koyah ~ koyak vadi, deresaz; koyçı çoban, sığırtmaç; koytan lâhit; koz ceviz; 

köç saat; köçütçi kervanbaşı; köke hamur parçası, toprak tencere; köni yol hidayet, doğru 

yol; könilik hak, adalet, hakikat doğruluk; köri davul; körümçi falcı, kâhin; kösegi ~ 

kösegü ~ közegü maşa; köti burt kâbus, karabasan; kötrüm köşk; köybet hediye; 

kulağuzlayıcı ~ kulavuzlayıcı rehber, yol gösterici; kulak ton yenleri kısa elbise; kulaksız 

sağır; ḳullıkcı ~ ḳullukcı ~ ḳullukçı hizmetkâr, cariye, nöbetçi; ḳulluḳçı hizmetçi, 

hizmetkâr; kulut erkek köle; kur makam; kurgan mezar, türbe, kale; kurtga ~ kurtka 

ihtiyar kadın, kocakarı; kuvar ~ kuvpar para cezası; kuvrağ topluluk, cemaat; kuytul 

ikametgâh, karargâh; kuyum çeyiz; kü II kadın köle, cariye; kü ün, şan; küç susam; kügçi 

muhafız, bekçi; külüg şöhret sahibi; kündlük ahmaklık; küni cariye, kuma; küni 

kıskançlık, haset; küŋ cariye, hizmetçi; kürünçük cep; küṣkü fare; kütçi ~ kütövçi çoban; 

küvezlik gurur, kibir; küwrüg kös davulu; küzätçi ~ küzädçi ~ küdäzçi muhafız, bekçi; 

meçiklü veba, taun; meŋizlig misal, benzerlik; meŋülük ebedilik, sonsuzluk; muŋ dert, 

tasa, kaygı, keder, kesavet, hastalık, mutsuzluk, ıstırap; muŋdaş sırdaş; mün günah, suç, 

kabahat, kötü, davranış, hata, kusur; mün II çorba; müñüzgek nasır; neheng timsah; 

nöker hizmetkâr; od ateş; odalık cariye; ograg tertip, düzen; ogrılık hırsızlık; oguş 

kısım, akraba, oymak; oguşlug aile, hısım sahibi; oht vakit, çağ; oka kefillik, kefâlet; 

oķıtçı nomçı vaiz; okug dua; okuyucu ~ okuycu ~ okucu davetçi; olca savaş esiri; oŋ 

nasip, kısmet; oŋatlık uygun, dürüst davranış; or ~ oru hendek; ordo ~ ordu saray, şehir, 

başkent, kale, şehir; ornag taht, ikametgâh yer; oru zindan; orun ~ urun makam, mevki, 

mekân, yer; orunç ~ urunç rüşvet, emanet; orunçak ~ urunçak emanet; orunçı taht 

görevlisi, hademe; orunlug mevki - makam sahibi; osal gafil, tembel; osallık ~ osañlıķ 

gafillik; osug tarz, usül, üslup, karakter; ot ateş; ot ilaç, em, zehir; otacı ~ otaçı hekim, 

tabip, attar, eczacı, doktor; otaçılıķ hekimlik, tababet, tabiplik; otag ~ otak otağ, çadır; 

otalayıcı hekim, tabip; otar çiftlik; otçu otacı hekim, tabip; otraklık meclis, toplantı; 

otran elbise don; otunluk alçaklık, küstahlık; ovut ~ ufut ~ uvut ~ uwut hayâ, utanma, 

utanç, hicap, edep yeri; oyad ~ uyad hicap, utanma; oyadlık ~ uyadlık mahcubiyet, 

utanma; ozun iftira; öd zaman, devre, vakit, saat; ödek taksit, ödeme; ödek II zaman, 

tazminat; öḍig rica, kayı; öḏlek ~ ödlek zaman, felek; ödün zaman; ög ~ ök akıl; ög bitig 

orijinal belge; ögdi hamd, şükür, alkış, övgü; öge ~ üge müşavir, çok akıllı, yaşlı kimse; 

ögelik müşavirlik; ögür topluluk, cemaat, grup, kesim; ögüz derya, ırmak, nehir; 



TÜRK DÜNYASI DİL, KÜLTÜR VE EDEBİYAT İNCELEMELERİ | 407 

 
öktemlik gururluluk; öktünmek hakaret, tahkir; ökünç intikam, hınç, öç; ökünç 

pişmanlık, tövbe; ökünçlüg pişmanlık, tövbe; ökünmiş pişmanlık, tövbe; öl nem, 

rutubet; ölü bezi kefen; ölütçi cellat, katil, Azrail; önegi ~ önegiğacı ~ önegi direk ~ 

önegi katılı destek, payende; önegilik ~ öneğilik ~ öneğülük inat, inatçılık, dik kafalılık; 

örḍgün ~ örtkün harman; öri ~ örü ~ ürü otlak, mera, çayır; ört ateş; örünteg ilaç; ötgek 

ishal; ötkünç hikâye, uzun masal; ötrüm müshil; ötüg rica, dilek; ötük hikâye; öyken 

akciğer; özdek esas, gövde, kök, öz; özüt ruh, nefis; rahmetdin umunçsuz iblis ve şeytan; 

sabçı ~ savcı elçi, haberci; saçu istisnâ; saġak ~ sakak çene, çene altı; sagam şarap; 

sagınç ~ sakınç endişe, hüzün, kaygı; saġış ~ saķış hesap; saġış günü ~ saķış küni 

mahşer günü, kıyamet günü, hesap günü; sagrak ~ suğrak kâse, büyük kadeh; sagrı 

hasta; sak muska; sakandırık ~ sakanduruk gerdanlık; saḳçı nöbetçi, muhafız; saķınç 

takva düşünce, fikir; sakınçlıg takva sahibi; saḳış hesap; sakışçı muhasebeci; saklık 

teyakkuz, tetikte bulunma, uyanıklık; saknukluk takva sahibi olmak, ihtiyat, tedbir; 

saknukluk uyanıklık, teyakkuz; sakuç hüzün; salaca ~ salaca sedye, tabut; salıg ~ salık 

haber; san emel, arzu, nişan; sanduvaç bülbül; ṣanu zan, şüphe; saranlık hasislik, 

cimrilik; sarı erük kayısı; sarıg turma havuç; sarkar ~ serker ~ säkärçi ~ sekerçi eşkıya, 

haydut; sata mercan; savka aidat, tekâlif; saw şöhret; sayru evi hastane; sayrucağı hasta 

mizacı; sayrulıh ~ sayrılık ~ sayrulık hastalık; sayvan gölge yapan, şemsiye; seğirdim 

akın, hücum, koşma, koşuş; seklebeç pazı; serim sabır; sıkılcım izdiham, basınç, 

sıkışıklık; sın ~ sin mezar, kabir; sınag imtihan, sınav, tecrübe; sınaglılık tecrübelilik; 

sınamak imtihan; sıñarlanmak zaruret, çaresizlik; sındı makas; sıngın ~ sıngun ~ sınkın 

~ sınkun mağlup, yenik, hezimet, bozgun; sıngınlık mağlubiyet, bozgunluk; sınıklık ~ 

sınukluk hüzün, bozgunluk, inhizam, mağlubiyet, zayıflık, zebunluk; sızgu kürdan, 

fırça; sili bakire; sin mezar; sinle mezar, mezarlık, kabir; sivinçi müjde; soklık hırs; 

sorunca sual, sorgu; soymantı sopa, değnek; sögük küfür, sövme; sökelcilik 

hastabakıcılık; sökellik hastalık; söklençe ~ söklençi kebap; söklünçü kebap; sökmek ~ 

sökmek ig ishal hastalığı; sökünç lanet, bela; sörçek efsane, yazılı hikâye; sövüş dost, 

arkadaş; söyke ~ söykek mesnet, istinatgâh; sunmaklık ibadet etmek, kulluk etmek; ṣuya 

bakıcı falcı; sü ordu, asker; süçi ~ süçig ~ süçüg şarap tatlı şarap, üzüm suyu; sül irin, 

cerahat; şetleğen fıstık; şıltak kavga, gürültü, anlaşmazlık; tadu tıynet, tabiat, huy, mizaç 

yaradılış; tagunçı soytarı; tägürtçi rehber, refakatçi; tamu ~ tamug ~ tamuğ ~ tamuk 

cehennem; tañ yeli sabah rüzgârı; ṭañla sabah; tañuk hediye; taŋ tuhaf, hayret, taaccüp; 

tapag ~ tapak hürmet, hizmet; tapag udug ~ tapıg udug izzet - ikram, hürmet, hizmet, 

bakım, koruma; tapagçı ~ tapıgçı ~ tapugçı ~ tapucı hademe, hizmetçi; tapavul 

hizmetkâr; tapıg ~ tapug hizmet, hürmet, huzur ibadet, çok sevme, tapma; tapıgsak ~ 

tapugsak hizmetkâr; tapılıḳ razılık, rıza, kanaat; tapkur tabur katar sıra, dizi bölük, 

manga; taplag rıza, muvafakat; tapucu hizmetçi, memur; tapunguluk ilah, tapılacak; 

tärçi amele, ırgat, gündelikçi; tarıg ~ tarag menşe, soy, tohum, hububat; tarıgçı çiftçi, 

rençber, tarımcı; tarıglag hasılat, kâr, kazanç; tarıglıg ~ tarıglık ambar; tartıg hediye, 

armağan; tasım usûl, kadie, tahmin, âdet, ölçü; tebizlik haset; tef ~ tew al, hile, aldatma; 

tegdeg sebep; tegdi ziyaretçi; tegiŋ ~ teyiŋ samur, sincap; tekin şehzade, prens; 

temirgazık Süreyya, kutup yıldızı; teñ imkân, fırsat, sıra; teñek hava; terece pencere; 

terek tabak, raf; tereke mahsül, üründeş; térgi ~ térgü ~ tirki sofra; térnekig ~ tirnek 

topluluk, cemaat, dernek; tezene mızrap; tezginç hayat; tıl casus; tıldaġ ~ tıltaġ bahane, 
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sebep; tılmaç tercüman; tın nefes, can; tikiç mahmuz; tildem haberci, hatip, peygamber; 

tilimçi tercüman, mütercim; timçi içki satıcısı, meyhaneci; tintövçi araştırmacı, 

inceleyici; tirin cemaat, topluluk; tirki sofra; tirkiş haberci, posta, kervan; titigçi duvarcı, 

sıvacı; titim inat, sebat, zim, cesaret; toga ~ toka ~ tuga hastalık, dert; togram parça; 

tolgag ~ tolgak hastalık, iç ağrısı; tolum tedbir, ihtiyat; tonçı elbiseci, terzi, çulha, 

dokuyucu kürkçü; tonukluk keder, hüzün; torluk idmansızlık, toyluk, acemilik; töleç 

ödeme, telafi ücreti, tazminat, ödenek; tönökçi gardiyan, zindancı; törçüm huzursuzluk, 

kargaşa; törüçi vaiz; tösäkçi hizmetli, döşekçi; töz ~ tüz asıl, nesep, soy, kök, köken, 

unsur; tublu ~ tuplu mezar; tulum silah, pusat; tulun ~ tuluñ şakak; tum nem, çiy, soğuk; 

tuncu lokma, tıkım; turgak muhafız, nöbetçi; turkug utanma, hayâ, mahcubiyet; turmış 

hayat; tusnaḫ tutsak, esir, mahkûm; tuş ~ duş karşı, karşıt, bedel, karşılık; tut kap 

mücadele, kavga; tutamak kabza; tutgak nöbet, kriz; tutgun ~ tutkun tutsak, esir, rehin, 

hapis, mahkûm; tutug rehin, tutusak; sara, epilepsi; tutukun esir; tuturgan pirinç; tuzu 

fayda, kazanç; tüge cariye; tüki pirinç, pirinç kabuğu, soyulmuş darı; tülüg erük şeftali; 

tülüg şeftali, erük; tümrü davul; tümse minber; tünek hapishane, zindan; tünerik mezar, 

karanlık; tüñlük pencere; tüñşü şamdan; tüş harman, hasat; tüş rüya; tüş yorguçı/yörgüçi 

rüya tabircisi; tüz halk, reayâ; tüzünlük asillik; ubut ~ uvut ~ uwut hayâ; uçmah ~ uçtmah 

~ uçtmak ~ uçmak ~ uştmah cennet; ud ~ ut hayâ, edep; udçı sığırtmaç, sığır çobanı; 

udluluk ~ utluluk mahcubiyet; udsuzlık ~ utsuzlık  hayâsızlık, utanmazlık; udmak çırak, 

şakirt, hizmetçi; udsuzluķ hayâsızlık; udugçı hizmetçi; uġan kâdir, muktedir, Tanrı, 

Allah; ugrag niyet, maksat; uguş nesil, kuşak kabile; uḳruḳ kement; ukuş akıl, anlayış; 

ul esas, temel; ulak parça; ulama zincirleme; ulamluk devamlılık; ulaşıḳlıḳ akrabalık; 

ulaşukluk akrabalık, karabet, yakınlık; ulugsıglık zenginlik, malı mülkü olma; uluş ~ 

üliş ~ ülüş hisse, pay, kısmet; unur insan, kudretli insan; uragut kadın, nisa; urlug ~ 

urluk tohum; urug soy sop, nesep tohum, ırk, soy, sülâle, hanedan; uruk ırk, soy, sülale, 

nesil; urug turıg hısımlar; uruŋu muharip, harbeden, savaşçı; uruş müsademe, harp, 

savaş, cenk; us akıl; usallık gafillik; ussı nefes soluk; ut zafer, galip gelmek; utlı karşılık, 

ödül, mükâfat; uvut ~ uwut iffet, tevazu, utanma; uvutsuzluk hayâsızlık; uya hısım, 

kardeş; uz usta, zanaatkâr, sanatkâr, mahir; uzagut usta, zanaatkâr; uzluk sanat, ustalık, 

maharet; üdik hasret, sevdâ; üküşlük çokluk, fazlalık; üleşik ~ üleşük pay, hisse, taksim; 

ületü çuha, bez; üli ~ ülü ~ ülüg ~ ülük hisse, pay; ülüş pay, hisse; ülüşlüg pay; üm 

şalvar; üme misafir; üñür mağara, in; üŋük hançere; ürki ~ ürkü bela, musibet; ürkülük 

tehlike, fitne; ürñek kireç; ürüŋ beyaz; üsk kat, huzur, an; üşkü matkap; üzit şeytan; 

yadlık yabancılık, gayrılık; yag ügüri susam; yagak kâse; yagan fil; yagı düşman; yagıçı 

savaşçı; yagılık düşmanlık; yaguk akraba, hısım; yaguklık ~ yagukluk ~ yavuķluķ 

akrabalık, hısımlık; yagış kurban; yağlık mendil; yahtu nur, şule; yahtulık nur, aydınlık; 

yalawaçlık peygamberlik, habercilik; yalıñ şule, ateş; yaluk kadın köle, cariye; yanazlık 

inatçılık; yançuk ~ yunçuk kese, torba; yansı ittifak, uzlaşmak; yaŋavul hudut muhafızı; 

yaŋluk insan; yaŋsaguçı kıskanç, kıskanan; yaŋsak geveze; yaŋzag kıyas, misal; yapıcı 

~ yapıgçı inşaat ustası; yara suyu cerahat, irin; yarag ~ yarak fırsat, imkân, fayda, 

hazırlık; yaragçı usta, ehil; yaramaz dua beddua; yaramaz sanu suiniyet, kötü zan, 

suizan; yargucu hâkim; yarınlık ahiret; yarlıg ~ yarlıg ~ yarlık emir, ferman, izin, 

müsaade; yarlıġ ıdmaķ vahiy; yarlıgçı tellal; yarmak ~ yarmuk dirhem, para, gümüş; 

yarmak akça, sikke, para; yartu talaş; yaruk ışık, nur; yarukluk nur, ışık; yas zarar, ziyan; 
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yasakçı ~ yasagcı ~ yasakçı muhafız, bekçi; yasav ~ yasagu dizi, sıra düzen, nizam; 

yasavul zabıta memuru, muhafız; yat yarag teçhizat; yatġaḳ muhafız; yatlu sanı hıyanet; 

yatlulık kötülük, fenalık; yav düşman; yavaşlık hilm, sükûn, vakar; yavunçluk kötülük, 

fena muamele, zarar; yazıksız günahsız, suçsuz; yazmış hata, günah; yazug ~ yazuk 

günah, hata; yazuksızlık günahsızlık; yebe nem, ıslaklık; yegençük torun; yeginlik ~ 

yeğinlik ~ yiginlik ifrat, üstünlük, galibiyet; yeğin ~ yiğin faik, galip, üstün; yeğinlik 

ifrat, ileri gitme üstünlük, galibiyet; yeğniklik ~ yeñlilik ~ yeynilik hafiflik; yek şeytan; 

yelpik nefes darlığı; yelwçı ~ yelwi sihir, büyü; yelwiçi büyücü, sihirbaz; yemiş satıcı 

manav; yemişlikçi bahçıvan; yentüre kalander, tiryaki; yerçi kılavuz, rehber; yerde ~ 

yerdeş hemşehri; yertinçi ~ yertinçü dünya, âlem, yeryüzü; yeyniceklik hafiflik, 

hoppalık, hafifmeşreplik; yezne enişte; yıkız kuma; yıŋak cihet, yön, taraf, istikamet; 

yıpar misk, amber koku; yiçi terzi; yilpag ~ yilpig cin, peri, hastalık, şeytan, gulyabani; 

yilvi ~ yilwi sihir, büyü, hile, dolandırma; yin vücut; ying cerahat, irin; yingtegü nezle; 

yiŋsük yabancılık, yadırgama; yir dünya; yiring irin, cerahat; yiringkan cerahat ve kan; 

yiriŋü feryat; yoba silah, teçhizat; yog matem, yas; yol kesici haydut; yol tuzumçı yol 

kesen, eşkıya; yolçı ~ yorçı kılavuz, rehber; yolçı tüccar, satıcı; yolsuz sapık, azgın; 

yolsuzluk sapıklık azgınlık; yom ~ yum uğur, kadem, iyi talih; yoŋag ~ yoŋak iftira, 

gammazlık; yorçı kılavuz, rehber; yordam kılık, kıyafet; yorguçı ~ yörgüçi rüya 

tâbircisi; yorıḳ huy, hareket; yorık tıl fasih dil; yort hüküm, nüfuz; yortuġ muhafız alayı; 

yosun kanun, âdet, usûl, töre; yoş yorgunluk, fersizlik, zayıflık; yoyung helâk, felaket; 

yörüg tâbir; yuguçı çamaşırcı, yıkayıcı; yula ~ yulag ~ yulak ~ yulka kandil, lamba, 

meşale, ışık; yulduzçı ~ yultuzçı müneccim; yulgak ticaret; yulovçı kurtarıcı, mesih; 

yultga alay; yulu ~ yulug fidye, fedâ, kurban; yulugma kurtarıcı; yuluş fidye; yumcu 

falcı, müneccim, kâhin; yumış ~ yumuş faaliyet, hizmet iş; yumışçı ~ yumışçu hizmetçi, 

haberci; yumlı (yumlu) uğurlu, meymenetli, mübârek; yumuş oğlanı hizmetçi; yunug 

abdest; yup hile, al; yurç kayınbirader; yutgun burgaç, girdap; yükçi hamal; yükünç 

namaz, ibadet; yülegü ~ yülügü ustura, bıçkı; yülküvüç ustura; yülüçi berber; yülüğen 

ustura; yüñgüllük hafiflik…  

 

Arapça ve Farsça etkisiyle unutulan Türkçe sıfatlar şunlardır:  

 

abışka ~ abuşka ihtiyar, yaşlı; adahlı ~ adahlu ~ adaklı ~ adaklu nişanlı; adgançız hür, 

serbest; adınç fevkâlade, seçilmiş; adınçıg olağanüstü, harikûlade, emsalsiz; adınçsız 

emsalsiz, eşsiz, benzersiz; agın ahraz, akraz, dilsiz, konuşamayan; agırıḫ hasta, yaralı; 

aglak ~ ağlak ~ avlak tenha, ıssız çöl, çorak; agrıglıg ~ agrıglık hasta; agsaḫ ~ ağsak ~ 

aḫsak topal; agutlug zehirli; akı cömert, koçak, selek; ala cüzzamlı; alçı hilekâr, 

aldatıcı; algun meczup; alıg fena, kötü; alsız hilesiz; altaglıg hileli, yanıltmalı; altagsız 

hilesiz, yalansız; aluk kel, dazlak; amal ~amıl ~ amul sakin, hareketsiz; anga ~ ınga 

ahmak < sersem; ańıg ~ anyıg ~ aŋıg ~ ayıg fena, fenalık, pek; anık ~ anuk ~ anūk hazır; 

añıl yavaş, sakin, hafif; anutgan daima hazırlıklı, hazırlayan; aŋıl ~ aŋul sakin, hafif, 

yavaş; arag temiz; arı ~ arıg ~ arığ ~ arık ~ aruv temiz, pak, duru, helal, münezzeh, 

mukaddes, kutsal; arıca ~ aruca temiz, pak; arıdıcı günahtan temizleyen; arıg ~ arığ ~ 

arıḫ ~ aruḫ ~ arık ~ aruk zayıf, cılız, çelimsiz; arıgsız pis, necis, kötü, murdar; arılgışlı 

kutsal, aziz kimse; arısız ~ arısuz kirli, pis, murdar; armavu tembel; artak fena, kötü; 
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artak işlig fesat çıkaran, bozgun çıkaran; arusız ahlaksız; asıgçı faydacı, kârcı, tefeci, 

faizci; asıglıg ~ assılı ~ assılu faydalı; asıglıg faydalı, kazançlı, yararlı; asıgsız ~ assısuz 

~ assuz faydasız, yararsız, beyhude; asru fazla; aşaylıg niyetli; atasız yetim; atım 

nişancı, cesur, kahraman; atkançsız bağsız, serbest; atlag meşhur, ünlü; avıçga ~ awıçka 

~ awıçga ~ awınçka ihtiyar; avursı bile onurlu, saygılı, hürmetli; ayagka tegimlig saygı 

değer, hürmete layık; ayaglag ~ ayaglıg ~ ayaglug saygılı, hürmetli; ayagsız şerefsiz, 

hürmetsiz, itibarsız; ayaguluk hürmetli, itibarlı, şerefli; ayaklıg kâseli; ayançaŋ saygılı, 

hürmetli, saygıdeğer, hürmete layık; aybañ er kel adam; ayıŋçı alaycı, küçük düşürücü, 

müfteri; aylı ~ aylu hamile, gebe; ayrık ~ ayrug ~ ayruh ~ ayruḳ başka, farklı, diğer 

gayrı, artık; ayrıksı ~ ayruhsı ~ ayruksı başka, farklı, tuhaf; azaġ dalalete sapmış, fâsık; 

bagırsak merhametli, şefkatli, sadakâtli; bakguçı casus; baklı aziz kimse; baley aptal, 

embesil, cahil; baramlıg ~ barımlıg zengin varlıklı, varsıl; barlıg mallı, zengin; barlu ~ 

barlu kişi zengin kimse; basımcı zalim, zulmeden; basıncak aciz, zayıf; başlu yaralı, 

mecruh; bavursak aziz, sevgili; bay zengin, ulu, kibar soylu; bayagut ~ bayakut varlıklı, 

zengin, zengin tüccar; bayık şüphesiz, aşikâr, doğru, gerçek; beçel ~ bėçel sakat insan 

veya hayvan; bektaş ~ beŋdeş eş, benzer, emsal; belgülü ~ belgülüg ~ belgülük belirli, 

görünen, işaretli, aşikâr, sarih; belgüsiz ~ belgüsüz işaretsiz, alametsiz, gayb, belirsiz; 

belin cahil; bengi ~ beŋü bengi, ebedi, ölümsüz; beŋdeş bağdaş, beğdeş, bektaş, bekdeş, 

bektaş eş, benzer emsal; beŋdeşsiz ~ beŋdeşsüz eşsiz, benzersiz, emsalsiz benzemeyen, 

zıt; bérimçi ~ birimçi borçlu <Soğd.; bérimlig ~ birimlig verimli, borçlu <Soğd; bėrneli 

~ bėrnelü borçlu <Soğd; bėtli yüzlü, simalı; bilge âlim, hâkim, bilge, akıllı, bilgin; bilig 

bilmez kişi ümmî, cahil; biliglig âlim, bilgili, bilinçli, hikmetli; biligsiz cahil, bilgisiz, 

akılsız; bilmez cahil, bilgisiz; bitgen ~ bitigli iman eden, inanan; bitişli ~ bitişli kişi kibar 

kişi, terbiyeli kişi, nazik kişi; bitmel ~ bitnel ~ bitner mümbit, verimli; boynaġu isyankâr 

itaatsiz, zorba, cebredici inat veya inatçı; bögeygen itaatkâr; bögü ~ bökü ~ bügü ~ bükü 

hekim bilgin, akıllı, hâkim; böke kahraman; bön saf, ahmak; börkçi börkçü, baslık yapıp 

satan kimse; bulganuk fitne çıkaran, fâsık sorun çıkaran; bulun esir, tutsak; busuşlug 

kederli, üzüntülü, endişeli; busuşsuz kedersiz; buşak kederli, hüzünlü, dertli; bütügli 

inanan, mümin; cavlı ~ cavlu ~ çavlı ~ çavlu şöhretli, meşhur; cıbıl ~ cıbır fakir; cilasun 

yiğit, kahraman; çagıçı ~ çogıcı kavgacı; çaglu talihli, meşhur; çakrak kel, daz; çakuçı 

arabozucu, gammaz; çalıg süratli, hızlı; çalıḫ öfkeli, şiddetli, ihtiraslı; çalpak fena, kötü, 

fuhuş, kir, pislik; çaman uyuşuk, tembel, üşengeç, ihmalkâr; çandırgına zayıfça, cılız, 

çelimsiz; çarıdı namusu lekelenmiş, ırzına geçilmiş; çavlım ~ çavlum meşhur, ünlü; 

çawıkmış meşhur; çelebi sahip, efendi, terbiyeli, kibar nazik; çėrli zayıf, cılız, çelimsiz; 

çėvük ~ çevük tatlı, hoş, sevimli; çıgan ~ çıgany ~ çıgay fakir, yoksul; çımçıg saf, halis; 

çıvgacı tuzakçı, tuzakla avlanan; çogıcı kavgacı; çokmar cimri; çovguç iftiracı, müfteri; 

çulvusuz küfürsüz, sövgüsüz; daŋsuķ ~ taŋsuķ ~ daŋsık ~ daŋsuh ~ taŋsıķ ~ taŋsaķ 

acayip, tuhaf, garip; darnıçı efsuncu, büyücü, üfürükçü; daz ~ taz kel; delim ~ telim çok, 

fazla; düley aptal, embesil, cahil; dürüşici gayret eden, uğraşan, çabalayan; edlig 

faydalı; eksikli ~ eksiklü kusurlu, aciz, kadın; elgin ~ elkin ~ ilgin garip, aciz, sefil; 

ėmgek II vahşi, zalim; emgeklig ıstıraplı, sıkıntılı, eziyetli; emgeksiz zahmetsiz, 

eziyetsiz; emgetmeksiz ıstırapsız; enç huzurlu; erçel namert, hırçın, huysuz, yaramaz; 

ėrdeŋ bakire; erdinilig ~ ertinilig mücevherli, değerli, kıymetli, cevherle süslü; eriglig 

öğütlü, nasihatli; erincek ~ ėrinçek üşengeç, tembel; erkli ~ erklü muhayyer, geri 
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verilecek; erklig ~ erklik nüfuz sahibi, hükümdar kuvvet, mülk, saltanat, kudret; 

erksingü güçlü, kuvvetli; ermegil tembel eringen, eringeç; ermegü tembel, boş, ihmalci; 

ersek ~ ėrsek ~ ärsäk ~ ersük fahişe, orospu; ersekçi fahişe, namussuz; ėrseksiz iffetli, 

namuslu; erşi puşt, cinsî sapık; ertimliğ fani; ėrüv hızlı, çabuk, enerjik; esgürük ~ esrik 

~ esrük sarhoş; esirkençsiz cömert; esirtgen ~ esritgen sarhoş eden; esrikçi içkici, ayyaş; 

ėşitmege küygen işitmek isteyen kimse; éwek aceleci; ewinlig gebe, hamile; eye ~ iye 

sahip, efendi; ezgin kederli, gamlı, üzgün; ėzik uyuşuk, tembel, üşengeç, ihmalkâr; 

ezügçi hilekâr yalancı; gidi deyyus, kaltaban, pezevenk; göbüt fena, kötü; görk güzel, 

temiz, mukaddes, cazibeli, gösterişli süs, zinet; görklürek daha güzel, fevkâlade; günücü 

~ künüçi kıskanç, haset; hėrsek ~ hėrsekçi fahişe, ahlaksız, namussuz; ıdıkkut kutsal 

unvan; ıdok ~ ıduk mukaddes, kutlu, aziz, mübarek; ıldam çabuk, süratli; ınçak 

mukaddes, sabırsızca, kaygılı, gamlı; ınġa rezil kimse, kötü, en kötü; ızarlı kıskanç, 

hasis; ızgar ~ ızkar cimri, hasis; igçil hasta; igid ~ igit sahte, yalancı, hilekâr haydut, 

hırsız; igidsiz yalansız, yanlışsız; iglü hasta dertli, gamlı; igsiz hasta olmayan, 

hastalıksız, sağlıklı; ilkisiz ezeli, başlangıçsız, öncesiz; illig devletli, hükümdarlı; 

inçgülüg huzurlu, sakin, rahat, durgun; inçsiz huzursuz; irinçig zavallı; irülüg uygun, 

münasip, eşref saatli; itgüçi tanzim edici, düzenleyici tanzim eden, düzenleyen; iti ~ yiti 

sert, keskin, şiddetli, şiddet, keskinlik, sertlik; ivecek ~ iveceŋ ~ ivecük aceleci; ivegen 

aceleci; ivici aceleci; ivit aceleci; iyesiz sahipsiz; kadaglıg günahkâr; kadagsız ~ 

kadaksız günahsız, suçsuz; kakımaklu gazaplı, hiddetli; kakınç hiddet, öfke, serzeniş; 

kal yabani, vahşi; kalınçu fazla, bırakılmış, artık, miktar; kalmış âciz, düşkün; kara 

günlü bedbaht, talihsiz; karacı yağmacı, iftiracı; karagu âmâ, kör; kargışlı ~ kargışlu 

lanetli, lanetlenmiş; karı ihtiyar; karıca ihtiyar kadın; karsanba lüzumsuz; kart yaşlı, 

ihtiyar; kaşka kel, dazlak; kaykı meyilli, eğik, sarkık; kėçöv uyuşuk, tembel, üşengeç, 

ihmalkâr; keçürgen ~ keşürgen affeden, bağışlayan; kekşek menfur, iğrenç; keleşmiş 

nişanlı; kengriklü zengin, verimli; kengrü ferah, rahat; kertüsüz gerçek olmayan, yalan, 

sahte; kesimlü kararlaştırılmış, taahhüt edilmiş; key kişi insanıkamil, mükemmel insan, 

iyi, doğru kimse; kıfırkak ~ kıfrak ~ kıvırkak ~ kıwırgak ~ kıyırkak hasis, cimri; kılıklı 

dürüst, iyi huylu, karakterli, temiz kimse; kıncır şaşı, şaşı gözlü; kırık çapkın; kıruk adak 

topal; kıruk sakat, topal; kıvırkak cimri, hasis; kıvlıg mesut, bahtiyar; kıyak ~ kıyık kıyıcı, 

yırtıcı, zalim, gaddar; kıykımlu çalımlı, şiddetli, görkemli; kız pahalı; kızgançı açgözlü, 

tamahkâr paragöz; kiçi agulu bile alçak gönüllü, mütevazı; kirtgünçlüg ~ kirtgünçlük 

imanlı, mümin; kirtgünçsüz imansız, itikatsız; kirtgüngen ~ kirtgünmiş ~ kirtünügli 

iman eden, inanan; kirtülüg imanlı, mümin; koca ihtiyar; kocacuk yaşlı, ihtiyarcık; kogcı 

~ kogucı ~ kovcı ~ kovucı münafık, gammaz; korkunç bile ürkek, korkak, çekingen; 

korkunçı kişi iğrenç, tiksindirici, korkunç kimse; koyak ~ koyuh ~ koyuk hazin, etkili, 

dokunaklı; koygan kişi bağışlayan, serbest bırakan kimse; köni ~ könü doğru, gerçek, 

adil, dürüst; könü ḫalık ~ könü kılı doğru, dürüst, samimi, yaradılışlı, dindar; könügli 

hidayete eren, doğru yola giren; körklü güzel, temiz, mukaddes; körksüz çirkin; kötürem 

zayıf, cılız, çelimsiz; ḳulluk birle alçak gönüllü, mütevazı; kumadan tovgan piç; kunt 

sert, katı, sağlam, kuvvetli; kunuk dolandırıcı, hırsız; kurçı silahşör, silahlı, muhafız; 

kurumsak pezevenk, deyyus, alçak, onursuz, arsız; küç kıldaçı ~ kılguçı ~ kılgan ~ kılıglı 

zalim, zorba; küçek zorba; küçemçi zalim; küçkey zalim, zorba; küçlüg ugan muktedir, 

gücü yeten, kadir; küçsiz zayıf, düşkün, güçsüz kimse; külik çabuk, hızlı, çevik; kür 
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inatçı, dikbaşlı, çok hırslı; kürtül kalın, kuvvetli; küsüş aziz, değerli, nadir istek, arzu; 

küvençeŋ mağrur, gururlu, kibirli; küvençsiz gurursuz; küvez mağrur, kibirli, gurur; 

küvezlengülüg mağrur; küvezlü gururlu, kibirli, mağrur; küygelek hoppa, hafif meşrep 

kimse; mank ahmak, kılsız, sersem; maŋkakak uyuşuk, tembel, üşengeç, ihmalkâr; 

maymaçık paytak, çarpık bacaklı; mehelsek ~ mehilsek ~ mihilsek ~ mihirsek ~ mehirsek 

şefkatli, merhametli; meŋü ~ meŋgü ebedî, ölümsüz, sonsuz; munduz saf, temiz, masum; 

muŋadınçıg fevkalade, olağanüstü, hayrete şayan, acayip, ıstırap verici; muŋsuz dertsiz, 

sıkıntısız, muhtaç olmayan, ganiy; ofudak ~ ofudak burun kibirli; ofuducı kibirli, 

büyüklenici, burnu havada; oglagu müşfik, sevecen, yumuşak; ogrı ~ ugrı ~ uğru ~ uğru 

hırsız, gaspçı, eşkıya, yabanî, dalavereci, düzenbaz; ohşaşıklu şüpheli; oktsuz vakitsiz; 

oŋad ~ oŋat ~ uŋat doğru, uygun, iyi, mükemmel, tamam; oŋat kişi temkinli, dikkatli, 

aklıselim kişi; oŋay kolay; oŋmadık ~ oŋmaduk ~ oŋmaduk bedbaht, talihsiz, uğursuz; 

oŋmadıklık uğursuzluk, iflahsızlık, talihsizlik; osal gafil, tembel; osañ gafil, tembel; 

osanuk gafil; oturgan ~ oturgun mukim, sakin, mütemekkin; ovusuz ~ ovutsuz ~ uvusuz 

~ uvutsuz edepsiz, hayâsız; ovutlug ~ uvutlu ~ uvutlug edepli, ahlaklı, terbiyeli; ovutsuz 

arsız, hayâsız; ozunçı iftiracı, iftira eden, müfteri; öç alguçı intikamcı, öç alıcı; ödsüz 

münasebetsiz, vakitsiz, zamansız; öglü akıllı, izanlı; öğürsek munis, çabuk; öknügli 

pişman; öktem gururlu, kibirli, azametli; ökünçsiz acısız, kedersiz, pişmanlık duymayan; 

önegi ~ önegü ~ ünegi inatçı; öngül inatçı; öpkelemekçi öfkeli, çabuk öfkelenen, sinirli; 

ören fena kötü; örtüglüg gayb, bilinmeyen; örüng açık renkli, beyazımsı; örüntegsiz 

ilaçsız; öşeŋ inatçı, dikkafalı; ötkün tesirli, nafiz, keskin, delip geçici; ötrükçi yalancı; 

özden asil, soylu; özkey sâdık, vefalı; püseŋ ahmak ıslatan; sagsız sağlıksız, hasta; saḫ 

~ sak uyanık, ihtiyatlı, tetikte, rahat, sağlam, emin, mahfuz; saķınuķ ~ saknuk ~ sakınıklu 

takva sahibi, takvalı, imanlı, muttâkî; sakışsız takvalı, imanlı, muttâkî; saknuk uyanık, 

müteyakkız, tetikte; salkı ~ salkık düşük, sölpük, perişan; saŋgı ~ sankı şaşkın, sersem; 

saran hasis, cimri eli sıkı; satgag müfteri; satgaguçı iftira eden; satır piç, belirsiz; sav 

sağlıklı, sağlam; sayrı ~ sayru hasta, sayrı; sazlıg silahlı; seçme cüzzamlı, meczum; 

sezingü şüpheli; sınagçı casus; sınaglıg tecrübeli; sınamaduk tecrübesiz; sıñardaş akran, 

emsal; sındı ~ sındu kıran, mağlup eden, yenen; sınık ~ sınuk kırık, mağlup, yenik; 

sınıklı mahzun, müteessir; sırlaŋ cilâlı, kaygan, düz; silig temiz, pak; sogumsuz 

kanaatsiz, tamahkâr, hasis; sokum kurbanlık hayvan; sorudak somurtkan, kibirli; sökel 

~ söken hasta; sövündirgiçi sevindirici, avutucu; suḫ ~ suḫ kişi ~ suķ tamahkâr, açgözlü, 

hırs, hırslı, kıskanç, istekli; süglüm beyzi, oval; şaltah ~ şaltak çığırtkan, arsız, yılışık, 

yüzsüz kimse; şelefe temkinsiz, vakarsız, yaramaz; talaşgan kavgacı; talaşman haydut, 

yol kesen, harami, nifakçı; tamuluk cehennemlik; tangsuk ~ tañsuk ~ taŋ taŋsuk nefis, 

lezzetli, tatlı; tanur kişi uzman, deneyimli kimse; taŋ tuhaf, hayret, taaccüp; taŋsuk 

acayip, kıymetli, hayrete şayan, değerli; tapa nefret edlen, başına kakılan, çekiştirilen; 

tar zor, sıkıntılı; tat yabancı, ecnebi; tawratgan ~ tawratguçı ~ tawratıglı ~ tawrattaçı 

acele ettiren; tay denk, eş; tėk sessiz, sakin, uslu; teŋridem ilahi, kutsal, semavi; tetik ~ 

tetik akıllı, zeki, uyanık; teytik akıllı, zeki; tılḍam iyi konuşan, hatip; tın sakin, sessiz; 

tınç sakin, sessiz, huzurlu; tınlıġ canlı, varlık; tınlıgsız cansız, kimsesiz, boş; tırak çabuk, 

çevik, hızlı; titimlig cesaretli, cesur, kahraman; togasız hastalıksız, sağlıksız; toguşlı 

cesur; tolaz ~ tulaz aciz, işsiz, derbeder; toña ~ tonga kahraman, yiğit; tor I toy, acemi; 

torlak genç, cemi, toy, parlak, tüysüz; tornakşı kurnaz, sinsi; tökme hünerli, marifetli; 
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tölek sakin, dölek, durgun, uysal, itaatli; tövlük kör, âmâ; tözümlü dayanıklı, 

tahammüllü, sabırlı; tözümlü kişi yumuşak huylu, sessiz kimse; tuman betli sık suratlı, 

çatık kaşlı; tumışmış huysuz, kötü huylu kimse; turuk zayıf; tusuglı ? Çin. faydalı, 

istidatlı; tusulgu ~ tusulug ? Çin. faydalı; tüblüg asaletli; tüklüg kör; tülüngi ~ tülüngü 

~ tülünkü fakir, dilenci, edepsiz, şirret; tüplü soylu, asil; tüzün cömert; udlı ~ udlu ~ utlu 

utangaç, mahcup; udsuz ~ utsuz hayâsız, saygısız; udun günahkar, utandırıcı, küstah; 

ugumlu sabırlı; ukuşsuz akılsız, beyinsiz; ulaş devamlı; ulaşu muttasıl, bitişik, devamlı, 

sürekli, ebediyyen; ulaşuḳ yakın, bitişik; ulayu muttasıl, devamlı; ulu köŋüllü kibirli; 

uluşlug memleket, memleketle ilgili; umduçı dilenci, tamahkâr; umucı ümit eden; 

urussuz kısmetsiz; uruzlu hisse sahibi; usal kişi gafil; usayuk gafil; uslu ~ uslug ~ ustlu 

akıllı, anlayışlı; uşaḫçı ~ uşakçı hain, vatan haini; utancak ~ utansak mahcup, utangaç, 

sıkılgan; utguçı yenen, yenmiş olan, galip gelen; utlılıg müteşekkir; utlısız mükâfatsız, 

karşılıksız; utun küstah, günahkar, hayırsız; uvutlug edepli; uvutsuz edepsiz, hayâsız; 

uyşaḫçı laf taşıyan; uyundı ~ uyundu ~ uyuntı ~ uyuntu serseri, tembel, uyuşuk; uz elli 

marifetli, hünerli; uz kişi akıllı, mahir dirayetli; uzik mukaddes, kutsal; üküş fazla; 

ülüglüg nasipli, kısmetli; ülügsüz nasipsiz, kısmetsiz; ünlüg şalvarlı; ürlük daimi, sabit, 

sonsuz; ürlüklüg daimi, ebedi, ölümsüz, daimi; ürlüksüz geçici, fani; üzlünçüg ~ 

üzlünçülüg fevkalade, üstün, olağanüstü; yablak ~ yavlaḫ ~ yavlak değersiz, fena kötü, 

berbat; yad yabancı, ecnebi, garip; yadlu ~ yatlı ~ yatlu kötü, fena; yahtulu ~ yakdulu 

şıklı, nurlu; yalabaç ~ yalavaç ~ yalawaç peygamber, haberci; yaldak ~ yaltak riyakâr, 

dalkavuk; yanaz ~ yaŋaz ~ yaŋuz inatçı, huysuz; yaraklanmış âmade, hazır; yaraglıġ ~ 

yaraglı ~ yaraglı hazırlık, mücehhez, silahlı, hakikat; yaragsız batıl; yaraşık muvafık, 

münasip; yarlı yoksul, fakir, zavallı, derviş; yarlıgançlı merhametli, bağışlayıcı; 

yarlıġayıcı bağışlayan, affeden; yarlıġdın çıkıġlı fasık; yarlıkagan merhametli; 

yarlıkagan örtgen merhametli; yarlıkaglı merhamet edici, rahim; yarlıķançuçı 

merhametli; yarovlı erdemli, faziletli; yaş genç; yaşık zayıf; yat yabancı; yava 

kaybolmuş, sahipsiz; yavacı sahipsiz, yitik; yavı kayıp, yitik, kaybolmuş; yavuh ~ yavuk 

nişanlı; yavuklu nişanlı; yawarlık beyhude, lüzumsuzluk, boşluk; yazıklu ~ yazuklı ~ 

yazuklu günahkâr, suçlu; yazuklamış günahkâr; yazuklug ~ yazukluk günahkâr, suçlu, 

kâfir; yazuksız ~ yazuksuz günahsız, suçsuz, masum; yeğni ~ yeyni ~ yiyni hafif, 

itibarsız; yeğnicek ~ yeñnicek ~ yeynicek hafifmeşrep, hafif; yeleğim havadar; yelgin 

garip, aciz, sefil, miskin; yenil ~ yėŋil ~ yeŋül ~ yėŋül ~ yüñül hafif, alçak, mütevazı; 

yėŋdeçi galip, yenen; yeŋigli galip gelen yenen; yertinçülüg dünyevi, dünya ile ilgili; 

yetiz mükemmel, tam; yetrü tam, tamamen; yez pirinç; yıgaklu haram, yasak; yıgaksız 

helal, mubah; yıġıcı meneden, engelleyen; yılık eğik, meyilli; yımışak kılı zayıf, zayıfça, 

cılız; yigin ~ yeğin üstün, baskın, galip, kuvvetli, şiddetli; yiti ~ yitig zeki; yiyir pis 

kokulu; yoklu fakir muhtaç, yoksul; yoksız fakir; yoldruk cilâlı, parlak, süslü; yolsuz 

boynagu sapık, azgın; yoŋakçı gammaz; yunçıg zayıf düşkün, kötü; yuvançaŋ uyuşuk, 

tembel, üşengeç, ihmalkâr; yuvduḫ kaba, görgüsüz kimse; yuvka ~ yuwga zayıf, ince; 

yükünçi halife, namaz kıldıran; yükündeçi ~ yüküngüçi ibadet eden, baş eğen; yülük 

matruş, tüysüz; yülümiş tıraş olmuş, tıraşlı, tüysüz … 

 

 

Arapça ve Farsça Etkisiyle Unutulan Zamir, Edat, Bağlaç ve Ünlemler:  



414 | TÜRKBİLİM ARAŞTIRMALARI DİZİSİ - 3 

 
 

alasız hilesiz içtenlikle, gönülden; alku hep, hepsi, herkes, tüm; aŋılca ~ aŋılcagaz ~ 

aŋulcagız ~ aŋluncak ~ aŋulcak ~ aŋılcak ~ aŋuldan ~ aŋullık ~ aŋılık ~ aŋulrak 

yavaşça, hafif; amarı bazı, bazısı; apa âdem, insan; apam ~ apaŋ eğer, şayet; arkun ~ 

arhun ~ arkın sakin, sessiz, yavaş, nihayet; bilece beraber, birlikte, dahi; birtem uzun 

müddet; birük eğer, fakat; birükin ~ birükiye eğer; bütünlükin şüphesiz elbette, and 

olsun ki; çak tam, tamam; dibelek ~ dibelik büsbütün, tamamıyla; dükel ~ dükeli ~ tükel 

~ tükeli hep, hepsi, bütün, cümle, herkes, tamamen, kâfi, yeterli, büsbütün, tamam, 

mükemmel; diyesin sanki, güya; götüri ~ götürü bütün, tamam,, toptan, hep; haçan ~ 

kaçan ne zaman, ne suretle, ne zaman ki, her ne zaman, nasıl; inçip fakat, böylelikle, 

şöyle ki, ve, ama işte, o halde, yani, kısaca; kalı eğer; kiđinki ahiret, kıyamet kiđin 

‘sonra, yakında; neŋ şey, nesne, mal mülk; nerse şey, nesne; odgurak kati, sarih, açık, 

kesin; odguratı kati, katiyen, kesin olarak, tam anlayarak; ohtın ~ ohtuŋ vakitte, vakit; 

oŋatca ~ oŋatça hakkıyla, iyice; otgurak şüphesiz, muhakkak; ögüş ~ öküş fazla, çok; 

ök mutlaka, kesinlikle pekiştirme edatı; sayu her biri, herkes; ṭañla sabah (vakti); tap ~ 

tab kâfi, yeterli, yetişir, kâfi, memnuniyet; tap tap çabuk çabuk; terk ~ terkin tez, çabuk; 

turgınça derhal; turkaru ~ turkuru mütemadiyen, daima, hep; tutçı ~ tutaşı ~ tutşi 

devamlı, daima, sürekli; ulam devamlı, vasıtasıyla, sürekli, ebediyen; ulaş devamlı; 

ürüg ~ ürük uzun müddet, uzun süre, sürekli; üzlünçü nihayet, son, sonunda; yandru 

tekrar; yaragsızın haksız yere; yavlak II gayet, pek, çok; yeŋile ~ yiŋile yeni, henüz; 

yetrü tamamen; yilrük hızlıca …  

Alıntı edat, ünlem, zarf ve bağlaçların büyük bir çoğunluğu Arapça ve 

Farsçadandır: Aferin (beğenme, alkış, yaşa ünlemi), destur (izin, müsaade, çekilme, 

savulma, müsaade etme), eyvah (acıma, üzülme sözü), pehpeh (şaşılacak şey, hayret), 

pes (peki), zinhar (asla) gibi Farsçadan alıntı ünlemler; Allah’a ısmarladık, Aman, 

Aman Allah’ım, bereket versin, elhamdülillah, elveda, eyvallah (evet öyle olsun, Allah’a 

ısmarladık), hayır (öyle değildir), heyhat (ne yazık ki), imdat (yetişin, kurtarın), inşallah 

(Tanrı dilerse), maşallah (ne güzel), sümme hâşâ (öyle değildir, ihtimal yoktur) gibi 

Arapçadan alıntı ünlemler ve pekâlâ (T. + Ara.) ve vay canına ( T. +Fars.) gibi karışık 

yapıdaki ünlemler, bre more Türkçe ve Arnavutça karışık seslenme ünlemi yanında 

İtalyanca bravo (Korkmaz, 2007: 1147) Türkçenin alıntı ünlemlerindendir. Arapça 

zarflar: aynen, bazen, daima, evvelâ, hâlâ, gayri, hazır, hayran hayran, ilelebet, 

manidar, nihayet, rahat, tuhaf tuhaf … Farsça zarflar: bari, beraber, beyhude, çabuk, 

hemen, hemen hemen, henüz.. Arapça-Farsça karışık, Farsça-Arapça karışık, 

Arapça/Farsça-Türkçe karışık zarflar: belki, sabahları, geçen hafta, geç vakit, her 

fırsatta, hemencecik, ezbere, ezberinden, erbercesine, farkına varmadan, hayretle, hiç 

durmadan, manidar, pürheyecan, rahmetle… (Korkmaz, 2007: 454). Farsça kökenli 

edatların başlıcaları: âsâ (gibi), gunâ (gibi, türlü , böyle), manend (gibi) … Arapça 

kökenli edatların başlıcaları: ait, dair, derece, emsal ‘gibi’, evvel, gayri ‘başka’, 

ibaret, itibaren, kâbil ‘gibi, benzer’, kadar, mukabil, nazaran, rağmen, taraf  ‘ön, arka, 

sağ, sol, üst, alt vb yanların her biri’ vb. Arapça kökenli bu edatlar dilde canlılığını 

devam ettiregelenlerdendir. Bir de yabancı kökenli edatların kullanımdan düşmüş 

olanları vardır: âsâ (devâsâ ‘devgibi’), manend (kâfur manend ‘kafur gibi’), gûnâ (ejder 
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gûnâ ‘ejder gibi), maada (bundan maada ‘bundan başka’), muadil ‘benzer, eşit, denk’ 

(ehrama muadil), mertebe (bu mertebe ‘bu derece, bu kadar’), mümasil ‘benzer, gibi’ 

(Mecnun’a mümasil), mukaddem ‘önce’ (üç sene mukaddem), rütbe ‘derece’, sâbık 

‘önce’ (bunda sâbık ‘bundan önce’) ……. (Korkmaz, 2007: 1059). Bari ‘hiç olmazsa, 

hiç değilse, güya durum böyle iken, oysa’, herhalde (Far.+Ara+T.) ‘galiba’, hiç 

‘olumsuz ya da olumsuzluk anlatan cümlelere kesin anlam’, hiç değilse, hiç olmazsa 

(Fars.+ T.) ‘hiç değilse’, hiç şüphesiz ‘muhakkak, elbette, mutlaka’, hiç yoksa (Fars.+T.) 

‘bari, hiç olmazsa’ ve hoş gerçi ‘bununla birlikte, nasıl olsa’ gibi sözcükler de Arapça 

kökenli alıntı edatlardandır. Farsça bağlaçlar: eğer, gerçi ‘her ne kadar, ise de’, hem 

‘bir de, şu da var ki’, meğer, meğerse, ya (Ar./Fars.), şayet (olabilir ki, olur ki, ola ki, 

eğer), zira ‘çünkü, şundan dolayı, ancak, amma, fakat’… Karışık bağlaçlar: çünkü 

(T.+Fars.) ‘şundan dolayı, şu sebepten ki, zira’, halbuki (Ar.+ T. + Fars.), kaldı ki 

(T.+Fars.) ‘üstelik, ayrıca’, madem ki (Ar. + Fars.), nasıl ki (T.+Fars.) ‘benzerlik ifade 

eden cümle başı edatı’, ne var ki (T.+Fars.) ‘fakat , ancak’, ne yazık ki (T.+Fars.), oysa 

ki (T.+Fars.), öyle ki ‘adeta, sanki, nerdeyse, o kadar ki, o denli ki’, sanki (T.+Fars.) ‘tut 

ki, farz et-’, ta ki (T.+Fars.) ‘yeter ki, sonunda’, veya (Ar. ve Fars.), yahut (Fars.+Fars.< 

ya + hod), yeter ki (T.+Fars.)… Birleşik bağlaç: (Farsça): kâh …….. kâh / gâh ……….. 

gâh ‘bazı, arasıra, arada bir, kimi kez’… 

Önceleri Anadolu’da kırsal kesimlerde yaşayan insanların/toplulukların sayısının 

fazlalığı, tarım ve hayvancılıkla uğraşmaları, doğayla iç içe yaşamaları doğayı ve 

çevreyi son derece iyi gözlemlemeleri, Anadolu ağızlarının kavram, anlam ve anlatım 

zenginliğini ortaya çıkarmıştır. Eskicil (arkaik) ögeleri bütün ele alan bildiri, makale ve 

tez çalışmalarında Eski Türkçeden Türkiye Türkçesi ağızlarına birçok sözcüğün 

varlığını devam ettirdiği belirlenmiştir. Aynı zamanda çağdaş Türk lehçe ve şivelerinde 

varlığını sürdüren çok sayıda sözcüğün varlığı dikkat çekmiştir. Bu sözcüklerin 

birçoğunun da Anadolu ağızlarında yaşadığı, kullanıldığı bilinmektedir. Bu ortaklığın 

ölçünlü dile (Türkiye Türkçesine) yansımaması dikkat çekicidir. Anadolu ağızlarında 

birçok sözcüğün unutulma yoluna girdiği görülmektedir. Anadolu ağızlarındaki 

unutulma yolundaki bu sözcüklerin kavram, anlam ve anlatım zenginliği açısından 

(birçoğunun) ölçünlü dile kazandırılmaması ya da ölçünlü dil içerisine kendiliğinden 

girememesi bir o kadar düşündürücü ve dilin konuşurları için üzüntü verici bir 

durumdur. “Ateş tava gelir kömür biter, akıl başa gelir ömür biter” atasözünden 

hareketle gerek ağızlarda gerekse yazı dilindeki (ölçünlü dildeki) unutulma yolundaki 

sözcükler konuşurlarının yapması gerekenlerin etkisi son derece azalmıştır.  

Türkiye Türkçesi ağızları, Türkçenin anlatım, türetme, kavramlaştırma yollarından 

fazlasıyla yararlanmıştır. Oğuz Türkçesinin Anadolu’da geç yazı dili hâline gelmesi, 

dilin (Türkçenin) yeterince işlenmemesi, yüzyıllar boyu gramerinin ortaya 

konulmaması ya da geç dönemlerde yazılmaya başlanılması, özellikle Arapça 

sözcüklerin (hâlâ) âdeta kutsal sözcükler olarak algılanması ve bunlara duyulan aşırı 

saygı ve hoşgörünün olması günümüzde de Teknoloji ve iletişim ögelerinde Batı 
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dillerinin (özellikle İngilizcenin) etkili ve baskın olması gibi birçok etken Türkiye 

Türkçesinin söz varlığındaki alıntı-ödünç (konuk) sözcük sayısını artırmıştır. 

Cumhuriyet’in başlangıç yıllarındaki özleştirme-öz Türkçecilik çalışmalarında ilk ve 

asıl yapılması gereken kaybolan/unutulan (unutulmaya yüz tutmuş, unutmaya 

yolundaki) sözcüklerle (sadece) ağızlarda kullanılan sözcükleri ortaya çıkarmak ve 

bunların resmî dil ve eğitim dilinde işlemesini sağlamaktı. Canlandırılmaya çalışılan 

veya yeni türetilen sözcüklerin bir kısmının benimsenerek günümüzde de 

yaygınlaştığını, bir kısmının da benimsenmemesi gibi durumlar bu yüzden oluşmuş. 

Yaşayan kök ve yaşayan eklerden türetilecek çoğu sözcük işlendiği sürece daha 

benimsenecektir Çağdaş Türk lehçe ve şivelerindeki, söz varlığı ile Türkiye Türkçesi 

ölçünlü diliyle ağızlarıyla ortak söz varlıkları çıkarılmalı, özellikle ağızlarla lehçe ve 

şivelerin karşılaştırılmalı söz varlığı çalışmaları yapılmalı, bunlar dil bilimsel 

antropoloji yöntemleriyle irdelenmelidir. Ayrıca Batı kaynaklı dillerin dilimizdeki 

hangi ve ne tür sözcüklerle eş anlamlı hâle geldikleri, hangilerinin kullanım alanını 

daralttıkları, kullanım sıklıklarını düşürdükleri, hangilerinin yerine geçtikleri, 

hangilerini unutturduğu üzerinde çalışmalar yapılmalıdır. 

Bir milletin dilindeki söz varlığı o milletin dünyaya bakış tarzını, gelişmeleri, 

çevresini algılama durumunu yansıtmaktadır. Tanpınar’ın dediği gibi esas olan 

değişerek devam etmek, devam ederek değişmektir. Sözcüklerin alıntılanması ve baskın 

ve komşu kültürlerden etkilenilmemesi kaçınılmazdır. Dillerin ya da kültürlerin 

alışverişleri doğal bir süreçtir. Diller ya da kültürlerin değişmesi de insana ve topluma 

bağlı olarak gayet doğal bir sürecin parçasıdır. Fakat dilin ve kültürün sürekliliği, 

bireylerin ve toplumun dil - zihin ilişkisinin işleyişi açısından konuk sözcüklerin 

varlığındaki fazlalık zarar verici boyuta gelmektedir. Sözcükler, geçmişle geleceği (şu) 

‘an’da (şimdide) birbirine bağlayan zihinsel köprülerdir. Bu köprüler her iki yakayı 

birleştirdikleri ölçüde dilin işlevselliği, canlılığı ve değerleri korunur, aynı zamanda 

dilin ve kültürün sürekliliği de bir o kadar sağlam olur. Dil yapısını bozucu eklerin, 

tamlamaların ve cümle biçimlerinin alınması ve kullanılması dile alıntı sözcüklerden 

daha fazla zarar vermektedir. Dil ve kültür öz varlığını yansıtan ifadeleri korumalı, 

geleceğe aktarabilmelidir. ‘Ödünç’ sözcüğünün geri verilmesi durumunu yansıtıcı 

olmasından ve bazı durumlarda yabancı sözcüklerin alıntılama yolu dışında (zorlayıcı 

olarak) verinti yoluyla da dile girmesi sebebiyle ‘alıntı sözcük’ yer yer ‘konuk sözcük’ 

terimini kullandık. Konukluk, geçicidir, bireylerin ve toplumların zamanla 

değişmelerine bağlı olarak konuk sözcüklerin konukluk süreleri değişebilmektedir. 

Kimisi az bir süre kullanımda kalırken kimileri de uzun süreler dile yerleşebilmektedir. 

Kimisi hem konuşma hem de yazı dilinde yer edinirken kimileri sadece yazı dilinde yer 

edinebilmektedir. Kimi konuk sözcükler de ana dildeki eş anlamlısı sözcüğün kullanım 

sıklığını düşürmekte, zamanla onun unutulmasına yol açabilmektedir. Bu yollarla her 

ne kadar yüzlerce sözcük ölmüşse ya da ölmeye yüz tutmuşsa da Türkçe her dönemde 

gücünü ve etkisini korumuş, varlığını sürdürmüştür. Sonsuza kadar da sürdürecektir 

yeter ki bu dil bilinçle işlensin!.. 
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Bazı sözcükleri Türkçenin kullanım alanına girmiş ve Türkçeleşmiş olarak kabul 

ederek alfabetik liste biçiminde verilen sözcüklerin geçtikleri metinlerdeki ve 

sözlüklerdeki yerleri listeye eklenmiştir. Madde başı olarak 472 fiil, 967 isim, 532 sıfat, 

52 adet de zamir, edat, bağlaç ve zarf türünde, toplamda 2023 sözcüğün kullanım 

alanından  düştüğü belirlenmiştir. Ahmet Caferoğlu sözcük ölümleri ya da 

unutulan/unutulma yolundaki sözcükleri incelemenin basit olmadığını ifade etmiştir: 

“Konu görüldüğü üzere hiç de basit değildir. Tersine eniboyu azametli, içinden 

çıkılması pek zor, filolojik bir meseledir. Hele Türk dilinin coğrafik yayılımı dikkate 

alınacak olursa konunun ağırlığı bir kat daha anlaşılmış olur. Buna Türkçe etimolojik 

bir lügatın bulunmayışı katılırsa işin büsbütün sarpa sardığı görülür. Yazarın azci de 

buna eklenirse vay ölü kelimelerin hâline (1969: 64)”. Bu çalışma geniş dönemleri 

birçok eseri kapsadığından, gerek konunun gerekse sözcüklerin kullanımlarını 

metinlerden izlemenin zor olmasından dolayı eksiklik ve hatalar içerebilir. Bunlar da 

Caferoğlu’nun dediği gibi yazarın acizliğine (beceriksizliğine/güçsüzlüğüne) bağlıdır.   

Kâşgarlı ve Nevâi’nin kutlu tinleri sevinsin, Türk dili yavı kılmasın. Türk milleti 

sonsuza kadar yaşasın. Bu bitik kutlu olsun. Türk milleti sonsuza dek yaşasın. Okuyan 

ve yararlananların gönülleri artukrak ögrünçlü sevinçli olsun. Hiç kimse emgeklere 

yolukmasın. Hiç kimse yazuklarından ökünçlü olmasın. Yarlıgançlı, bağırsak Tanrı 

Türkçe düşünüp Türkçe yaşayana kut versin!49 Türk dili başka dillerden doğal olarak 

konuk sözcük alacak onlara da konuk sözcük verecektir. Arapça dürr-i mercan 

tamlamasında “inci” sözcüğü Arapça sözcüğe nasıl direnmiş bugüne gelmişse Türkçe 

de sonsuza kadar varlığını koruyacaktır. Bu çalışma Kâşgarlı Mahmud ve Ali Şir 

Nevâi’nin yüce ruhlarına armağan olsun...  

Genel Kısaltmalar 

Alt.  :  Altay Türkçesi 

Ar.   : Arapça 

Az.   : Azeri 

B   : Batı Yüzü  

bkz.   :  bakınız 

Bşk.  : Başkurt Türkçesi 

C.   : cilt 

Çağ.  : Çağatay Türkçesi 

Çev.  :  Çeviren 

Çin.   :  Çince 

Çuv.  : Çuvaşça 

D   :  Doğu Yüzü  

 
49 Bu çalışma Kâşgarlı Mahmud ve Ali Şir Nevâi’nin yüce ruhlarına armağan olsun. Kâşgarlı 

ve Nevâi’nin kutlu tinleri sevinsin, Türk dili kaybolmasın… Türk milleti sonsuza kadar yaşasın. 

Bu kitap (bölümü) kutlu olsun. Okuyan ve yararlananların gönülleri ziyadesiyle mutlu ve neşeli 

olsun. Hiç kimse günahlarından dolayı pişman olmasın. Hiç kimse işkence ve eziyet çekmesin. 

Merhametli, şefkatli Tanrı Türkçe düşünüp Türkçe yaşayana kut versin… 
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EAT  : Eski Anadolu Türkçesi 

Frs.  :  Farsça  

G   : Güney yüzü 

G   : Güney Yüzü  

Gag.  : Gagauz Türkçesi 

Har.  : Harezm Türkçesi 

Haz.  :  Hazırlayan 

K   :  Kuzey Yüzü  

Kar.- Mal. :  Karaçay- Malkar 

Kar.  : Karahanlı Türkçesi 

Kaz.  : Kazakça 

KD   : Kuzeydoğu 

Kıp.  : Kıpçak Türkçesi 

Kırg.  : Kırgızca 

Moğ. :  Moğolca 

Nog.  : Nogayca 

Osm.  : Osmanlı 

Özb.  : Özbekçe 

s.   :  sayfa 

S.  : Sayı 

Skr.   :  Sanskritçe 

Sogd.  : Soğdça  

Str.   :  satır 

Sür.   :  Süryanice 

Şor.   : Şorca 

Tat.  : Tatarca 

Tel.  : Teleütçe 

Tib.   :  Tibetçe 

Tkm.  : Türkmence 

Tuv.  : Tuvaca 

Uyg.  : Uygurca 

Yak.  : Yakutça 

YUyg. :  Yeni Uygurca 

 

Taranan Yapıt Kısaltmaları 

 

ADİL :  Azerbaycan Dilinin İzahlı Lugatı 

AH   :  Atabetü’l-Hakayık. 

AHB :   Die alttürkische Xuanzan Biographie 

Alt.TS :   Altayca-Türkçe Sözlük 

AOİA II :   Adana ve Osmaniye İlleri Ağızları II 

ApokrSu :   Die uigurische Übersetzung des apokryphen Sûtras 

ARL :  Azerbaycanca Rusça Lugat 

ATG/Alt.Gr.:   Eski Türkçenin Grameri  
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AY  :   Altun Yaruk 

AYAP  :   Altun Yaruk Sudur’dan “Aç Pars” Hikâyesi  

AYS V. Kitap :   Altun Yaruk Sudur V. Kitap (Uçar-2009)  

Az.TS :   Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü 

BayV.  :   Baytaru’l-Vâzıh 

BH  :  Behçetü’l-Hadaik fi Mev’izati’l-Halaik 

BK   :  Bilge Kağan Yazıtı 

BM  :   Bulgat’ül-Müştâk fi’l-Lügati’t-Türk ve’l-Kıfçak 

BÖ  :   Bahşi Ögdisi 

BSU  :   Buddhistische Stabreimdichtungen der Uiguren 

BT   :   Berliner Turfantexte 

BUYZ  :  Budhistische Uigurica aus der Yüan-Zeit 

BV  :   Bedāyi’u’l-Vasat 

CBH :   Caştani Bey Hikâyesi 

CC   :   Codex Cumanicus. 

CSM :  Chuastanift, ein Sündenbekenntnis de  

manichäischen Auditores 

ÇÇYA :   Diyarbakır İli Çüngüş ve Çermik Yöresi Ağzı 

ÇKT :  Çağatayca Kur’an Tefsiri  

DKK (D)  :   Dede Korkut Kitabı (Dresden Nüshası) 

Dan-Kelly  :   Compendium of the Turkic Dialects  

DİAT :  Doğu Anadolu Ağızlarından Toplamalar - I 

DK/DKK  :   Dede Korkut Kitabı 

DLT  :  Divanü Lûgat-it-Türk 

DN   :  Yusuf Emîrî: Dehnâme 

DS  :  Derleme Sözlüğü 

DTO  :  Dictionnaire turk-oriental 

DTS  :  Drevnetursky Slovar 

DTYA :   Doğu Trakya Yerli Ağzı  

EATSKT :   Eski Anadolu Türkçesi Satır Arası Kur’an  

Tercümesi 

EDM  :   Ed-Dürretü’l-Mudiyye Fi’l-Lügati’t Türkiyye 

EDPT  :  An Etymological Dictionary Pre-Thirteenth  

Century Turkish 

ELSKT :   Ebû’l-leys Es-Semerkandî Kur’an Tefsiri 

Erc.-Ak. :  Ercilasun-Akkoyunlu: Dîvânu Lugâti’t-Türk 

Ernte :   Ein uigurischer Erntesegen 

ESTY :   Etimologiçeskiy Slovar Tyurkskih Yazıkov 

ETŞ  :  Eski Türk Şiiri 

ETY  :  Eski Türk Yazıtları 

ETZ  :  Et-Tuhfetü’z-Zekiyye fi’l-Lugati’t-Türkiyye 

EUTG :  Eski Uygur Türkçesi Grameri 

EUTS  :  Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü  

FK   :  Fevāyidü’l-Kiber 
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Gag.TS :   Gagauz Türkçesinin Sözlüğü 

GD   :  The Dīvan of Gadai’ī. 

GT   :   Gülistan Tercümesi 

GTS  :   Güncel Türkçe Sözlük 

HBD  :  Hüseyin Baykara Divanı 

Heilk. / HK  :   Zur Heilkunde der Uiguren 

HKT :   Harezm Türkçesi Kur’ân Tercümesi 

Hoczeit :   Ein Hochzeitssegen uigurischer Christen 

Ht   :  Erdal, 1991’den metin 

Ht I   :  Hüen-Tsang 

HTB :   Eski Uygurca Hsüan Tsang Biyografisi X. Bölüm 

Huas.  :   Huastuanift 

Hüen-ts. :   Hüen-tsang  

HZB :   Die uigurische Xuan-Zang Biographie 4. 

Ih A. :   Ihe-Ashete Yazıtı 

IrkB. :   Irk Bitig 

İH   :   El-İdrak Haşiyesi 

İKP   :   İyi Kötü Prens Öyküsü 

İM   :   İrşadü’-Mülûk ve’s-Selatin 

İML  :   İbni Mühennâ Lûgati 

Kam.T.  :   Kamus-ı Türkî 

KB   :   Kutadgu Bilig 

KE   :  Kısasü’l-Enbiya 

KF  :   Kibâbü fi’l-Fıkh bil’l-Lisâni’t-Türkî 

KFT  :   Kibâbü fi’l-Fıkh 

Kırg.Söz.  :   Yudahin: Kırgız Sözlüğü 

Kİ   :  Kitābu’l-İdrāk li Lisāni’l-Etrāk 

KİAS :   Kars İli Ağızları 

KİP   :   Kuanşi İm Pusar  

KK  :   El-Kavanînü’l-Külliye li-Zabti’l-Lügati’t-Türkiyye 

KLS  :  Kuman Lehçesi Sözlüğü  

KMUY  :  Kuzey Moğolistan’da Yeni Bir Uygur Anıtı: Taryat 

KT   :   Kül Tigin Yazıtı 

KTLS :   Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü 

KTS  :  Kıpçak Türkçesi Sözlüğü 

Kutb :  Kutb: Husrev ü Şirin 

KutbHŞ. :  Najstarsza wersja turecka Husrav u Širin.  

KWb. :  Komanischen Wörterbuch Türkischer Wortindex  

zu 

KYSV :  Kastamonu Yöresi Söz Varlığı 

Kzk.TS :   Kazak Türkçesi - Türkiye Türkçesi Sözlüğü 

LÇ   :  Lugat-i Çağatay ve Türkî-i Osmanî 

LD   :  Mevlâna Lutfi Divanı 

LM   :  Leylî vü Mecnûn 
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LN   :  Lügat-ı Nâcî 

LO   :  Lehçe-i Osmânî 

Lo01-Lo30  :   Sammlung uigurischer Kontrakte: Kredi  

sözleşmesi belgeleri  

LST  :  Leksika Sredneaziatskogo Tefsira XII-XIII. vv.  

(Borovkov) 

LT   :  Lisānü’t-tayr 

M / Man. :   Manichaica  

M  :   Ali Şir Nevaî Münacat 

M / Maitri.  :  Maytrısimit  

Marz. :   Marzubanname 

Maue- Alttür. :   Alttürkische Handschriften 

Maue-Vagb. :   An Uigur Version of Vāgbhata’s  

Astāngahrdayasamhitā 

ME   :  Mukaddimetü’l Edeb 

ME  :  Mîzânü’l-evzân 

Meb.  :  Mabâni’l-Lughat 

MED :   Mongolian-English Dictionary 

MG  :   Münyetü’l-Guzât 

MK   :  Mahmud Kâşgârî (Brockelmann-DLT) 

MKb. :  Mahbûbü’l-kulûb 

ML   :  Muhakemetü’l-lugateyn 

MLO  :   Müntehabât-ı Lügât-ı Osmâniyye  

MNB :   Maitrisimit Nom Bitig 

Muin.M. :   Muinü’l-Mürid 

NF   :  Nehcü’l-Ferādis 

NFD  :  Nehcü’l-Ferādis Dizin  

NN   :  Navâdürü’n-Nihâye 

NŞ   :  Nevâdirü’ş-Şebâb (İkinci Divan) 

OGM :  Osttürkische Grammatik (Brockelmann) 

OİASV :   Osmaniye İli Ağızları ve Söz Varlığı 

OTG  :  Orhon Türkçesi Grameri  

OY  :   Orhon Yazıtları 

PDP  :  Pamyantniki Drevnetsyursksoy pismennosti 

PI 01- PI 02 :   Sammlung uigurischer Kontrakte: Azat etme  

belgeleri 

PKPHU  :   Prens Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesinin  

Uygurcası 

Quatr   :  Quatremère: Chrestomathie en turk oriental-Nevâyî  

RH01-RH14 :  Sammlung uigurischer Kontrakte: Kiralama  

belgeleri 

RKT  :   Türkçe İlk Kur’an Tercümesi (Rylands Nüshası) 

Sa01-Sa29 :   Sammlung uigurischer Kontrakte: Satış belgeleri 

SözD. :  Türkiye’de Halk Ağzından Söz Derleme Dergisi 
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SD I  :  Mevlânâ Sekkâki Divanı 

Seng.  :  Sanglah Lügatı  

SHUM :   A study on the history of Uighur Manichaeism 

SN  :   Süheyl ü Nevbahâr 

SUK  :  Sammlung Uigurischer Kontrakte 

Suv.  :  Uygurca Altun Yaruk (Suvarnaprabhasasutra) 

ŞHD  :  Şiban Han Dîvânı 

ŞN   :  Muhammed Salih: Şeybâninâme 

ŞorS.  :  Şor Sözlüğü 

ŞT   :  Şecere-i Terâkime  

TA  :   Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Âcemî ve  

Mugalî 

Tat.-TS :   Tatarca-Türkçe Sözlük 

TDES  :  Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü 

TEH  :   Tarih-i Enbiya vü Hükema 

Tel.AS. :   Teleüt Ağzı Sözlüğü 

TK/TY  :  Tonyukuk Yazıtı 

TKBS  :  Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken  

Bilgisi Söz. 

TMC :   Türkische Manichaica aus Chotsho-III 

TMDT :   Taxation Systems - Uigur and Mongol Documents  

from Turfan 

TMEL-M  :   Türkçe Mâni Elyazıları (Manicheika) 

TMEN  :  Turkische und Mongololische Elemente im  

Neupersischen  

Trkm.Söz.  :   Türkmence Türkçe Sözlük 

TT   :  Turkische Turfantexte 

TTS50 :  Tarama Sözlüğü 

TuvaTS :   Tuva Türkçesi Sözlüğü 

U II  :   Uigurica II 

U III  :   Uigurica III 

U  :  Uigurica I-IV 

U3h-B  :   Uygurca Üç Hikaye, Maymunlar Beyi Hikayesi 

U3h-C  :   Uygurca Üç Hikaye, Dantipali Bey Hikayesi 

U3h-D  :   Uygurca Üç Hikaye, Mukaddes Tavşan Hikayesi 

UAJb  :  Ural-Altaische Jahrbücher 

UAS  :  Die Uigurische Übersetzung des Apokyrphen  

Sūtras 

UD   :   Uygurca Dışastvustık  

UE   :  Ein Weiterer Uigurischer Erntesegen  

UI4   :   Uigurica IV 

UIS  :   Das uigurische Insadi-Sutra 

UİA  :  Uşak İli Ağızları 

 
50 Tarama Sözlüğü’ndeki eserlerin kısaltmalrı ayrıca verilmemiştir. 
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UigLand :   Ein uigurischer Landverkaufsvertrang aus Murtug 

UM   :  Uygurca Metinler II Maytrısimit 

USBK  :  Uigurische Steuerbefreiungsurkunden für  

budhistische Klöster 

USD  :  Uygurca Sadapraruda ve Dharmongdata  

Bodhissattva Hikayesi 

USM :   Uiguriche Sprachdenkmäler. Materialien 

USp. :  Uigurische Sprachdenkmäler 

UTİL  :   Üzbek Tilining İzohli Lugati 

UÜH  :  Uygurca Üç Hikâye 

UW   :  Uigurisches Wörterbuch 

Üİ   :  Üç İtigsizler 

VEWT :   Versuch eines Etymologyschien Wörterbuch der  

Türksprachen 

Wb.  :  Versuch eines Wörterbuches der Türk-dialecte 

WP01-WP06:   Sammlung uigurischer Kontrakte 

Yak.  :  Wb Über die Sprache der Jakuten 

YTS  :  Yeni Tarama Sözlüğü  

YUTS  :  Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü 

YZ   :  Yûsuf u Zeliha 

Zieme-Koço :   Eine uigurische Hausverkaufsurkunde aus Qoço 

ZPT  :   Zwei Pfahlinschriften aus den Turfanfunden 
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