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Kafkasya ve Deşt-i Kıpçak bölgelerinden satın alınarak Mısır'a getirilen 
Kıpçak kökenli köle çocuklar Kahire ve diğer önemli askeri ınerkezlerde 
uzun ve sıkı bir askeri eğitimden geçirildiIden sonra orduda asker, sultan ve 
emirlerin de koruyucu güçleri olarak hizmet veriyorlardı. Zamanla sul
tanıarın üzerindeki etkileri artan Memlüklar Aybek'in 1250'de Eyyübı 

saltanatına son vermesiyle yönetimi ele geçirerek Mısır ve Suriye'de yakla
şık 300 yıl devam edecek olan Memlük devletini kurmuşlardır. Memlük 
devleti 1517'de Osmanlılar tarafından yıkılana kadar bölgenin en önemli 
devleti ve askeri gücü olmuştur. 

Memlük saltanatı Ba/:tri ve Burci olmak üzere iki döneme ayrılır. Ba/:tri 
dönemindeki Memlük sultanlarının genellikle Kıpçak kökenli oldukları 

bilinmekte, Burci Memlük sultanlarının ise daha çok Çerkez kökenli ol
dukları sanılmaktadır. Ba~ıri dönemindeki Memlükların büyük çoğunlu
ğunun anadilleri veya bildikleri tek dil bilimsel literatürde MemlCtk Kzp
çakçasz olarak adlandırılan bir Orta Türkçe şıvesidir. Yönetici askeri zümre 
içinde anadili Kıpçak Türkçesi olan çok sayıda Memlükun bulunması 

dolayısıyla, Kıpçakça, askerler arasında iletişim aracı olarak önemli bir rol 
üstlenmiştir. Memlük Kıpçakçasının yazı dili olarak konumu ise Arapçaya 
göre ikincildir. Memlük Kıpçakçasının bu önemi Burci döneminde (1382-
15 ı 7) de sürmüştür. Hatta Memlük Kıpçakçasıyla yazılmış eserlerin çok 
büyük bir bölümü bu dönemde kaleme alınmıştır. 

HocamProf. A.J.E. Bodrogligeti'nin ilk okuduğum makalesi Studia Turcica (1971, 
pp. 89- i 02)'da yayımlanan "A Grammar of Mameluke-Kipchak" adlı makaleydi. Bu 
nedenle hocamm Armağan kitabına ben de benzeri bir makaleyle katılmak istedim. 
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Moğol akınıarından sonraki göçler sonucunda Orta Doğu'da meydana 
gelen etnik dalgalanmalar, Mısır ve Suriye'yegerek Harezm Türklerinin, 
gerekse Türkmenlerin yoğun bir biçimde yerleşmeleri ve gitgide büyüyen 
Osmanlı devletinin varlığı gibi etkenler bu dilin önem kazanmasına sebep 
olmuştur. Böylece MemlCıklar döneminde Memlük Kıpçakçası, Asıl Kıp
çakça ve Ermeni Kıpçakçasının yanında üçüncü bir Kıpçak şivesi olarak 
Mısır ve Suriye'de gelişmiştir. Bu dilde yazılan eserler Kıpçakça dil özel
liklerinin yanında Oğuzca ve Harezm Türk yazı dillerinin özelliklerini de 
çoğunlukla karışık bir şekilde taşımaktadır. Sözü edilen etnik dalgalanmalar 
sırasında bölgeye sadece asker kökenli unsurların değil, aynı zamanda 
aydınların da geldiği Erzurum'lu DarIr ve Saray'lı Sayf gibi yazarların bize 
ulaşan eserlerinden anlaşılmaktadır. Zaman içinde Memlük Kıpçakçasının 
özellikle Osmanlıların güçlenmesine koşut olarak gitgide Oğuzcalaştığı 

bilinmektedir, fakat bu dönemden kalan eserler, özellikle de yazılış tarihleri 
doğrudan veya dolaylı olarak saptanabilenler bize Harezm Türkçesi ve 
Oğuzca dil özelliklerinin Memlük Kıpçakçasının daha ilk oluşumundan 
itibaren Memlük Kıpçakçası içinde bulunduğu gerçeğini de ortaya koy
maktadır. Ayrıca bu karışık dille yazılan eserlerin çokluğu da Kıpçakça, 
Oğuzca ve Harezm Türkçesi dil özelliklerinin bu eserlerin hitap ettiği Türk 
kitlesi tarafından ortak 'olarak bilindiğini, bu eserlerin etnik köken 
farklılıklarına rağmen okuyanlar tarafından kolayca anlaşılabildiğini, hatta 
karışık olarak kullanıldığını ve aradaki farklılıkların da o zaman, bizim şimdi 
ortaya koyduğumuz kadar kesin çizgilerle algılanmadığını göstermektedir. 
Memlük Kıpçakçası 14. yy.'ın sonlarında ve 15. yy.'ın başlarında gitgide dü
zenli bir şekilde değişmeye başlamış, bir yandan Osmanlılar'ın bölgede artan 
etkisi, öte yandan Kıpçak kökenli kölelerin güçlerini yitirmeleri sonucunda 
Memlük Kıpçakçasına gitgide daha fazla Osmanlıca (Oğuzca) özellikler 
karışmıştır ve Memlük Kıpçakçası 15. yy.'ın sonunda Osmanlıcadan 

farkedilemez bir duruma gelmiştir. 
Memlük Kıpçakçası ile yazılmış eserlerin dil bakımından tutarlı olma

dıkları ve sözcük, ses ve biçimbirimlerde çok şekillilik gösterdikleri öteden 
beri bilinmekte olup konunun önde gelen uzmanları tarafından da bu özellik 
sık sık dile getirilmiştir. Memlüklar döneminde yazılan Türkçe eserlerin dili 
Türkologlar tarafından 1 940'lardan beri üç gruba ayrılmıştır. 

a) Asıl Memlük Kıpçakçası, 
b) Oğuz ve Kıpçak özelliklerinin birlikte kullanıldığı bir dil, 
c) Osmanlıca. 
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Bu gruplardan sadece ilk ikisine giren eserlerin dili Memlük Kıpçakçası 
olarak değerlendirilebilir. Dili Memlük Kıpçakçası olarak değerlendirilen ve 
bu ilk iki gruba sokulan eserler şunlardır: Kitab-ı gulistan bi't-turki (Gul), 
Kitab baytaratu'l-vazi/:ı (BV), irşadu'l-mulük va's-salatfn (İM), Munyatu'l
guzat (MG), Şar/:ıu'l-manar (ŞM), Kitab fi 'ilmi'n-nuşşab (veya Hulaşa) 
(İN), Kitab fi riyazati'I-f1ayl (RH), Kitab fi'l-fi~h bi-lisani't-turkf (KFT) , 
Mu~addimatu'l-Gaznavf fi'l-ibadat (Ziya'u'l-ma 'navf) Tercümesi (MGT), 
Kitab fi'l-fi~/:ı (KF), Kitab mu~addimat-i Abf'l-Lay~ as-Samar~andf (AL). 

İkinci gruba giren karışık dilli eserlerin bazılarında Kıpçakça, bazılarında 
ise Oğuzca özellikler ağır basmaktadır. Memlük Kıpçakçası adı altında bu 
bölümde verilen dil özelliklerİ de sadece bu eserler ve aşağıda adlarını saya
cağımız Arapça-Kıpçakça sözlük ve gramer kitaplarındaki dil malzemesine 
dayanmaktadır. Üçüncü gruba giren yaklaşık 20 kadar eserin dili o dönemin 
Osmanhcasından bir farklılık göstermediği için bu eserlerin dil özelliklerİ 
göz önünde tutulmamıştır. 

Memlük Kıpçakçası dil kaynaklarının önemli bir bölümünü de yukarıda 
belirtilen kaynakların dışında Memlük Kıpçakçasını Araplara öğretmek 
amacıyla Mısır ve Suriye'de Arapça kaleme alınmış sözlük ve gramer kitap
ları oluşturur. Memlük hakimiyeti sırasında pek çok Arapça-Türkçe sözlük 
ve Kıpçakçanın gramerini anlatan Arapça kitaplar yazılmıştır. Fakat bun
lardan bize ulaşanların sayısı altıdır. KWibu'l-idrak'in Veliyüddin Ef. 
nüshasının haşiyelerindeki notları Ermers'in (1999:41-43) önerdiği gibi ayrı 
bir graıner olarak kabul edersek bu sayı yediye ulaşır. Orta Türkçenin çok 
önemli kaynakları arasında olan bu eserler Türkolojide aşağı yukarı yüz yıl
dır bilinmektedir. Hepsi en az bir, bazıları da birkaç kez yayımlanan bu eser
lerin dökümü şöyledir: 

1. Kitabu'l-idrak li-lisani'l-atrak (AU). 1313 yılında tamamlanan eserin 
yazarı ünlü Arap dilcisi Abü Uayyan'dır. Eserin daha önce bilinen ve yapılan 
yayımlara kaynaklık eden İstanbul'daki iki yazma nüshasına ilaveten üçüncü 
bir yazma nüshasının da Kahireldeki Daru'l-Kutub kütüphanesinde olduğu 
belirtilmektedir (Ermers 1999:24). 

2. Kitab at-tu/:ıfatu 'z-zakiyya fi'l-lugati't-turkiyya (TZ). Yazarı biliruneyen 
bu eser 1426'dan önceki bir tarihte yazılmıştır. Tek nüshası İstanbul'dadır. 

3. Al ~avanfnu'l-kulliyya li-dabti'l-lugati't-turkiyya (I>-K). Tek yazma 
nüshası İstanbul'da bulunan eserin yazarı belli değildir. 

4. Kitab macmu ( tarcuman turkf va 'acamf va-mugalf (Tarc). Yazarı bi
linmeyen eserin tek yazma nüshası Leiden Üniversitesi kütüphanesinde bu
lunmaktadır. 
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5. Kilab bulgati'l-muştalr- ji lugati't-turk va'l-lr-ifçalr- (BM) Tek nüshası 
Paris'teki Bibliotheque Nationale'de bulunan eserin yazarı Camal ad-Dın 
Abü Mul).ammad 'Abdullah at-TurkI'dir. 

6. Ad-Durratu 'l-mudi'a ji'l-lugati't-turkiyya (DM). Tek nüshası Flo
ransa'daki Medicea Laurenziana kütüphanesinde bulunan eserin yazarı belli 
değildir. 

7. Al-İdrak Haşiyesi. Kitabu'l-idrak li-lisani'l-atrak'in Veliyüddin Efendi 
yazmasının sayfa kenarlarında bulunan ek metinde geçen sözcükler Veled 
İzbudak ve Kilisli Rifat Bilge tarafından El İdrak Haşiyesi adıyla yayım
lanmıştır. 
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3. Alfabe ve kuııanılan .. ,""r, .. ""..-.rvı',...... 
Büyük çoğunluğu harekeli olan metinlerde hareke işaretleri hemen her 

zaman kullanılmıştır. vav ve ye harfleriyle belirtilmeyen sesler de 
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hareke ile belirtilmişlerdir. Memhlk Kıpçakçasıyla yazılmış eserlerde Arapça 
ve Farsça sözcükler genellikle o dillerdeki özgün yazım şekillerine uygun 
olarak yazıldıkları halde Türkçe sözcüklerdeki seslerin yazımında bir birlik 
yoktur. Ipi fonemi için y ve y, ıçı için c: ve (t, ltı için cı ve b (genellikle 
arka ünlülü sözcüklerde), Isı için u-u ve uo (genellikle arka ünlülü 
sözcüklerde), Illi için de .:.J ve üç noktalı kef harfleri kullanılmıştır. Sadece 
birkaç metinde bulunan çift dudak ünsüzü Iwl üç noktalı f ile gösterilmiştir. 
Türkçedeki birincil uzun ünlüler sadece AI:I, TZ ve Tarc gibi bazı sözlük ve 
gramerlerde düzensiz olarak gösterilmiştir. Memlfık-Kıpçakçasında lid 
(kapalı e) ayrı bir işaretle gösterilmemiştir. Bu sesin varlığı şu noktalardan 
anlaşılmaktadır: Bazı metinlerde (örneğin Mul}-addimatu'I-GaznavI fi'l
'ibadat Tercümesi) bu ses bazan hem üstün, hem esre kullanılarak belirtil
miştir. Birçok eserde de 'kapalı e' bulunan sözcükler bazan 'e' bazan da 'i' ile 
olmak üzere iki değişik şekilde yazılmıştır. Bu ikinci özellik Codex 
Cumanicus'ta da görülür. 

4. Sesbilgisi 
Yukarıda da altı çizildiği gibi, Memlfık Kıpçakçasıyla yazılmış eserler 

pekçok bakımıardan ortak dil özellikleri göstermezler. Bu nedenle gerek bu 
bölümdeki ve gerekse daha sonraki bölümlerde verilen bilgiler genel bir çer
çeve içinde değerlendirilmeli ve daha çok bir başvuru aracı olarak görül
melidir. 

4.1 Ünlüler 
Eski Türkçedeki 9 ünlü (lal, lel, Ie/, /ıl, Iii, 101, löl, iu/, Iü!) Memlfık

Kıpçakçasında aynen korunmuş olup kuranı ünlü değişikliği görülmez. Bazı 
sözcüklerde görülen ünlü değişiklikleri kuralsızdır. Memlfık Kıpçakçasıyla 
yazılmış eserlerde gerek Eski Türkçe (ET) ve Divan-ı Lugati't-Türk (DLT)'e 
göre, gerekse kendi içinde görülen ünlü değişmeleri aşağıda verilmiştir. 
Daha önce de belirtildiği gibi Memlfık Kıpçakçasının ses özellikleri bakı
mından tutarsızlıklar göstermesi ve ikili ve çoklu şekillerin çok görülen bir 
olgu olması dolayısıyla aşağıda verilen örneklerin aynı ses değişiklikleri 

göstermeyen şekillerine de hem aynı, hem de başka eserlerde sık sık rast
lanmaktadır. Bu nedenle verilen ses değişikliklerinin tüm eserleri kapsadığı 
düşünülmemelidir. 

4.2 Ünlü Değişmeleri 
-a- ""'-1- yaldrım 'yıldırım' BM 23...., yıldırım TZ 21b:13. 
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1- > a- ET zğaç 'ağaç' > ağaç 'tahta' İN 10r:6; ET zğla- 'ağla-' > ağla- TZ 
8b:1' 

-1- > -a- DLT tatzn- 'tat almak' > tatan- TZ 7a:3; ET yalzng 'yalın' > yalang 
Gu158r:2. 

-1- > -0- ET bulzt 'bulut' > bulut AB 36; DL T to/ç.zş 'savaş' > to/ç.uş İN 4v:2. 
-I > -o ET /ç.arşz 'karşı' > /ç.arşu İN 29v:4; DL T o/ç.z- 'okumak' > o/ç.u- İN 

52b:7. 
0- > İ- ET oş> işbu İN 4v:7. 
-0- > -a- ET /ç.ov- 'kovalamak' > /ç.av- MG 55r:6; ET soğz/ç. 'soğuk' > sawu/ç. 

İM 117b:8. 
-0- > -a- ET çzpçu/ç. 'serçe' > çzpça/ç. BM 18; ET olu/ç. 'oluk' > ola/ç. MG 87r:8; 

ET yoğun 'kalın' > yoğan 'kalınlık' İM 186a:4. 
-o > -a ET baZtu 'balta' > balta AB 36; DL T ortu 'orta' > orta İN 18r: 1. 
-0- > -1- ET aşu/ç.- 'acele etmek' > aşz/ç.- İM 185b:5; ET buzağu 'buzağı' > 

bızavu BM 10,15; ET uzun 'uzun' > uzzn MG 9r:9. 
-o > -I ET /ç.aggu 'kaygı' > /ç.ayğz TZ 37b:1l; ET toğru 'doğru' > toğrı İN 

48v:9. 
e- > e- ET er- 'olmak' > er- İN 65r:9; ET erü- 'erİmek' > eri- TZ 16b:3. 
-e- > -e- ET teg- 'ulaşmak' > teg- İN 58v:4; ET tepren- 'hareket etmek> 

tepren- İN 53v:4; ET teş- 'delmek' > teş- MG 73r:3. 
e- > İ- ET er- 'olmak' > ir- İN 12r: 1. 
e- > ö- ET ev 'ev' > öy TZ 8a:4. 

-e- > -ö- ET sev- 'sevmek' > söy- TZ 6b:5; ET teve 'deve' > töve TZ 36b: ı. 
e- > İ- ET ekki 'iki' > iki İN 8v:9; ET en- 'inmek' > in- İN 9v:5; ET eriş-

'yetişrnek' > iriş- İN 12r:7. 
-İ > -il ET böri 'kurt' > börü Tarc 61, ll. 
-İ- > -il- ET kirpik 'kirpik' > kirpük İM 464a:4. 
-ö- > -e- ET kömür 'kömür' > kemür BM 29. 

-il- > -e- ET süngük 'kemik' > süngek İM 95b:2. 
-il> -e ET örü 'yukarı' > öre İM 91b:6; ET törü 'töre' > töre İM 321a:3; ET 

töpü 'tepe' > töpe İM 297b:8. 
il- > İ- ET üçün 'için' > içün İN 4r: 1. 
-il- > -İ- ET büt- 'bitmek' > bit- TZ 30a:7; ET egsüt- 'eksilt' > eksit- MG 

106v:6; ET tüp 'kök, dip' > dip AB 47; yüri- 'hareket etmek' İN 3lr:3 ~ 
yiri- İN 48v:5. 

-il> -İ ET örü 'dik' > öri İN 32v:3; ET süngü 'süngü' > süngi İM 157a:7; ET 
eçkü 'keçi' > eçki Tarc 15. 

http://www.turkdilleri.org/



256 KURTULUŞ ÖZTOPÇU 

4.3 Ünlü Uyumu 
Kalınlık-ince1ik uyumu genellikle her zaman uyulan bir kuralolmasına 

rağmen çok ender de olsa kurala uymayan şekiller görülmektedir: 
barma/ç1arzngge MG 108r:1, boguzlamek İM 369b:8, deprenmegay RH 
102v, /ç,ıldurmek İM 244b:7, /ç,oltugıngge MG 49r:7. -ken eki genellikle 
kalınlık-ince1ik uyumuna uymaz: tururken BV (Paris) 58v: 1. 

Düzlük-yuvarlaklık uyumuna tam olarak uyulmamaktadır. Aynı 

sözcükten sonra bazı eklerin hem düz, hem de yuvarlak şekillerine rastlamak 
çok olağandır: küçsiz 'güçsüz' MG 99r:5 ~ öksüz 'öksüz' İM 429a:2; neçüklik 
'nasıllık' İM 56b:7 ~ neçüklük 'nasıl1ık' İM 488b:4. 

4.4 Ünlü Düşmesi 
Vurgusuz orta hece ünlüsünün bazı sözcüklerde düşmesi çok sık rastlanan 

bir olgudur: ağzına İN 7r:3, boynına İM 88b:6, buyru/ç, AI:I 37, çevrilüp MG 
70v:3, /ç,arnz RH 93v, kötrülür İM 240b:2, oglına BV 1r:6, oyna- İN 5v:9, 
sıyrzp MG 24r:4. Son seste ünlü düşmesi ise çok az görülür: baya~( TZ 
19b:12 < baya/ç,ı 'önceki'. 

4.5 Ünlü Türemesİ 
Ünlü türemesi başta ve ortada hem Türkçe sözcüklerde hem de alıntı 

sözcüklerde görülür: Farsça lenger > ilengir TZ 33b:6; arslan> arsalan J>.-K 
28,10, tangsu/ç, > tangusu/ç, İN 14r:3, yalguz > yalıguz BV (Paris) 61r:3. 
Özellikle Arapçadan geçen alıntı sözcüklerde sözcük sonunda bulunan ve 
Türkçenin kurallarına aykırı olan ünsüz çiftlerinin arasındaki ünlü türemesi 
sıkça rastlanan bir olgudur: 'ayb> 'ayıb RH 99v; 'ilm> 'ilim İN 2r:5; mayl 
> mayil İN 50r:7; şabr> şabur BV 3r:22. 

4.6 Ünsüz JU'''';:;;'JL~'UJn"JL'''JL 
MemlCık Kıpçakçasıyla yazılmış eserlerde görülen ünsüz değişmeleri ünlü 

değişmelerine göre daha kapsamlı ve çoktur. Bununla birlikte eserlerin 
pekçoğunda görülen daha önce belirttiğimiz iki ve çok şekillilik özelliği 

dolayısıyla ünsüz değişmelerinin ne dereceye kadar kesin ve kurallı 

olduğunu bilınek olanaklı değildir. çünkü bu eserlerin hemen hepsinde 
ünsüz değişikliklerine uğramış şekillerin yanında değişikliğe uğramamış 

şekiller de görülür. Bu ünsüz değişmelerinin bazıları Orta Türkçede kuraılı 
olarak görülür, bazıları da Oğuzca ile Kıpçakça arasında ayırdedici olma 
konumundadır. En sık görülen ünsüz değişmeleri aşağıda verilmiştir. 
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b- > 0 ET bo1- 'olmak' çoğunlukta olmakla birlikte bazı eserlerde 01- şekline 

de rastlanır: bo1- BV 3v:22, Oul 175r:5 > 01- AL:! 19, BV (Paris) 6r:4. 
b- > m- Özellikle içinde genizsi sesler bulunduran sözcüklerde görülür. 'mili 

şekiller hakimdir, ama bazı eserlerde iki şekil de görülür: men 'ben' AL:! 
36, Oul 6r:5 > ben BM 15,4, MGT 202a:l; min- 'binmek' Tarc 33, MG 
11r:5 > bin- TZ 33a:l0, BV (Paris) 3r:l; min 'bin' Tarc 22, AL:! 88 > bin 

BM 13,1. 
b- > y- Genellikle 'b'li şekiller hakimdir: bar 'var' TZ 35a: 12, BV 1 v:3 > var 

BV (Paris) 2r:4, İN (Paris) 100r:3; bar- 'gitmek' Gul 58v:8, MG 40r:8 > 
var- AL:! 75; ber- 'vermek' Tarc 34, İM 21b:4 > ver- BM 6,3, İN 9r:3. 

-b- > -y- DL T ~arabaş 'köle' > ~aravaş AL:! 70; ya1bar- TZ 9b:6 ~ ya1var
BM 40b; ET yubu1- 'yuvarlanmak' > yuvu1- 'su toplamak' İN 45r:4 

ç > Ş Daha sonraki dönemlerde Kazakça gibi Kıpçak grubu dillerinde 
görülen bu ses değişikliğine Memlük Kıpçakçasında ve DM gibi 
bazı eserlerde de sık sık rastlanır. ç > Ş değişikliği hem başta, hem ortada 
hem de sonda görülür: ço~ 'çok' Oul 77v: 1 > şo~ TZ 30b:4; çüprek 'bez, 
paçavra' Tarc 19 > şiprek TZ 28b:l0; ~amçı 'kamçı' MG 105r:3 > ~amşı 
DM 8v; kerçek 'gerçek, gerçekten' İN 53r:6 > kerşek TZ 21b:13; ~zs~aç 
'yengeç' AL:! 72 > ~ıs~aş TZ 19a:l0; saç 'saç' İM 98a:7 > saş DM 12v. 

> -y- Memlük Kıpçakçasında bazı istisnalar dışında ıyı'li şekiller 

hakimdir: ET ada~ 'ayak' > aya~ TZ 16b:9; ET eder ~ eder MG 7r:7 > 
eyer ~K 64,3; ET eçfgü 'iyi' ~ eçfgü İM 28b:1 > eygü Gul 6v:l0; ET 

~udru~ 'kuyruk' > ~uyru~ İN 58r:2. 
-g- > -y- ET ağır 'ağır' ~ ağır Oul 150r:11 > avur TZ 11a:l; ET buzağu 

'buzağı' ~ buzağu AL:! 31 > buzavu AL:! 31; ET ~ağun 'kavun' > ~avun İM 
389a:3; ET yağu~ 'yakın' > yavu~ AL:! 99. 

-g, -g > -y ET tağ 'dağ' ~ tağ İM 302a:8 > tav TZ 10a:9; ET tög- 'dövmek' ~ 
tög- Gul 102r:3 > tüv- AL:! 37; ET yağ 'yağ' ~ yağ MG 82v:2 > yav TZ 
15b:1. 

-g- > -y- ET egil- 'eyilmek' ~ egil- AL:! 18 > eyil- TZ 33b: 12; ET tegirmen 

'değirmen' ~ tegirmen Oul142r:ll > teyirmen AL:! 41. 
> -g barma~ 'parmak' MG 20r:4 > barmağ İN 17r:3; bıyı~ 'bıyık' > bzyzğ 
İM 273a: 1; ~oltu~ 'koltuk' Oul 93v:7 ~ ~oltuğ İN 28r:8. 
> -g- ET ta~ı 've, de' > dağı ~K 20; ya~a 'ırmak kenan' > yağa 'İM 

106b:7. 
a~ça 'akçe, para' 248a:2 > allça ~K 21; ET ar~a 'arka' > arlla 

73r; ET ta~ı 've, de' ~ ta~ı AL:! 39> dallı İN 2v:9. 
ET o~ 'ok' ~ o~ MG 6r:5 > oll İN 31r:3. 
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-n- > -n- ET tzrnalÇ- 'tırnak' > tzrnalÇ- iN 20v:5. 
-s- > -z- DLT iste- 'istemek' > izde- İN 31r:9. 
t- > d- ET'de ltı ile başlayan pekçok sözcükte bu ses Oğuz grubu dillerinde 

büyük bir çoğunlukla Idl'ye dönüşmüştür. Memlük Kıpçakçasında ltı sesi 
başta genellikle korunmuş olmasına rağmen Idl'li şekillere de sıkça 

rastlanır: taş 'taş' iM 89a:4 > daş MGT 43a:7; teve 'deve' Gul 88v:3 > 
deve BM 7,5; tile- 'dilernek' MG 10r:1 > dile- iN 1 1r:5; tiş 'diş' BV 5r:5 > 
diş RH 78v; tüken- 'tükenmek' Gul 3r:5 > düken- AI:! 49; türlüg 'türlü' BV 
3v:20 > dürlü İN 24v:3. 

-y- > -v- ET süyek 'destek' > süvek İN 59v:7. 
-z > -s kiçkez 'küçücük' > kiçkes iM 14a:5; ET kögüz 'göğüs' > kögüs Tarc 

18. 
19i 19i ünsüzlerİ 
a) Yapım ve çekim ekleri başında bulunan 19i ve 19i ünsüzlerinin durumu 

Memlük Kıpçakçasında karışıktır. Bazı eserler daha çok 19i ve Igl'li şekilleri 
içerdikleri halde bazı eserlerde çoğunlukla bu sesler düşmüştür. Fakat aynı 
eserde bile bazan aynı sözcük iki değişik şekilde görülebilmektedir: atgan 
'atan' iN 8r:3 ~ olÇ-zyan 'okuyan' iN 3r:8; tugan 'doğan' iM 402a:8 ~ satgan 
'satan' iM 480a:2; lÇ-zlıçga 'kılıca' MG 84v:9 ~ kimseye 'kimseye' MG 26v:6; 
ilgerü 'ileri' MGT 43a:7 ~ ilerü MGT Ib:IO. 

b) Yapım ekleri sonunda bulunan 19i ve 19i ünsüzlerinin durumu da 
aynıdır. Bu sesler bazan korunmuş, bazan da düşmüştür: atlıg 'adlı' BV 
38r:16 ~ atlı Gul 46v:13; kiçigrek 'daha küçük' BV 32v:24 ~ kiçirek BV 
69v:23; lÇ-utlug 'mübarek' Gul 35v:13 ~ lÇ-utlu Gul 29r:12; küçlüg 'güçlü' BV 
8r:5 ~ küçli BV 3r:12; sarıg 'sarı' MG 80v:5 ~ sarı MG 79v:3. 

4.7 Ünsüz Uyumu 
Ünsüz uyumunun tesbiti yazım kurallarının etkisinden dolayı her zaman 

kolayolmamakla birlikte Memlük Kıpçakçasında ünsüz uyumuna bütün 
eserlerde tam olarak uyulmadığı görülmektedir: yatlÇ-ursa 'yatırsa' iM 454a:3 
~ yatgurgay 'yatırmalı' iM 237b:7; ketti 'gitti' MG 4v:2 ~ tapdz 'buldu' MG 
4v:5; ç*lÇ-aç 'çıkınca' iN 28r:3 ~ çzlÇ-gaç İN 23v:9. 

4.8 Tonlulaşma 
Tonsuz ünsüzle biten sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında 

bazan tonlulaşırlar: bzragur 'bırakır' BV 3v:3, buçugzna 'yarısına' MG 59r:3, 
butagznda 'dalında' iM 256b:4, dördinçi 'dördüncü' iN 32v:3, lÇ-ulagz 'kulağı' 
iN 39v:8, {uynagznzn 'toynağının' BV (Paris) 29v:6. 
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4.9 Türemesi 
o > h- ayva 'ayva' > hayva TZ 19b:9. 
0> -k- ET süyeş-/süyek > süyken- 'dayanmak' İN 33v:8. 
0> -r- çap- '(at) sürmek' > çarp- MG 97r:4. 
0> -s- yasısznça 'yanlamasınai İN 29v:5 > yassısznça İN 65v:8. 

259 

o > v- ET on 'lO' > van DM 14v; ET oyna- 'oynamak' > vayna- TZ 32a:7; 
ET ur- 'vurmak' > vur- BM 56r. 

o > y- ET alda- 'aldatmak' > yalda- TZ 27a: 1 O; DLT ekindi 'ikindi' > 
yekindü BM 13,13; ET en- 'inmek' > yen- RH 85r; ET ıra~ 'uzak' > 
yıra~ İN 19r:8; DLT üzüm 'üzüm' > yüzüm Tarc 105,7. 

o > -y ya 'yay' İN 9v:5 > yay İN 4v:2. 
0> -y- ET yenik 'hafif> yeyni-lik 'hafiflik' İN 63v:5. 

4.10 
-I> 0 ET 01'0' > o İN 16v:6. 
-1- > 0 keltir- 'getir-' MG 1 10v:9 > ketür- MG 6r:8; olturuş 'oturuş' İN 32v:9 

> oturuş İN 33r:3. 
-r> 0 ET er- 'imek' > e- İN 12r:2, İM II b:4. 
-r- > 0 ET berk 'sağlam' > bek MG 13r:7. 
y- > 0 ET yılan 'yılan' > ılan MGT 5a:6; ET yinçge 'ince' > inçe İN 58v:9; 

ET yitig 'keskin' > iti MG 92v: 1 . 
ET'de sözcük ortasında sesteş iki ünsüzü olan bazı sözcükler bunlardan 

birini genellikle yitirmişlerdir: ET ekki '2' > eki İN 6r:8; ET sekkiz '8' > sekiz 
MG 100v:6; ET to~~uz '9' > to~uz İM 61a:4; ET yetti 'T > yeti BY 22b:17. 

4.11 Ü nsüz İkizleşmesi 
DLT isig 'ısı' > issi-lik TZ l2b: 12; ET ~atıg 'sert' > ~attı Gul 134r: 10. 

4.12 Ünsüz Göçüşmesi 
ar~un 'yavaş' MG 29r: 1 < a~-(u)r-u+n; çulga- 'dolamak, sarmak' İN 18v:9 

< çugla-; ~arzlgaç 'serçe' İM 455b:2 < ~arlzgaç; milin- 'binilmek' BY l7v:9 < 
minif-; tezgin- 'döndürmek' İM 1 10b:8:9 < teg-iz-in-; tobra 'torba' RH lOlr < 
torba; tölük- 'dökül-' MG 75v:8 < tökül-; yamgır 'yağmur' MG 80r: 1 < 
yagmur. 
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4.13 Büzülme ve Hece Yitimi 
anteg 'onun gibi, öyle' < anıng teg MG 22v:7; çıla~ 'serçe parmak' İN 

18r:5 < DLT çıçala~; neçük 'nasıl' MG 14v:2 < neçe ök; tur '-dur' iN 61v:6 < 
turur; yo~sa 'yoksa' İN 33v:4 < yo~ erse. 

5. Yapıbilgisi 
5.1 Addan Ad Türeten Ekler 

+Aç 
Çok nadirdir: yalzngaç 'çıplak' iM 146b:5. 

+(A)GU 

+An 

+AK 

+Afi 

Daha çok organ adları ve topluluk sayı sözleri türetir: eyegü 'kaburga' 
BV 8r: 17, içegü 'iç organlar' BV 55r:7, ilegü 'göğüs' BV 19r:5; alfağu 
'altısı bir arada' AI:I 115, b iregü 'tek' AI:I 115. 

Eski çoğul eki. Az sayıda örnekte görülür: eren 'erkek' iM 411a:8, 
oğlan 'çocuk' İN 5r:3. 

Daha çok küçültme işlevi içeren bir ad türetme ekidir: bögrek 'böbrek' 
TZ 30b:9, kesek 'bir parça' MG 73v:4, ~ısra~ 'kısrak' TZ 13a:3, ~ula~ 
'kulak' iN 26r:5, sinek 'sinek' DM 9v:8, tikenek 'diken' TZ 21a:3, tirsek 
'dirsek' iN 22r:4. 

~ırafi 'uç' İN 58v:4. 
+Ay, +GAy 

+Az 

+çA 

~olay 'kolay' MG 69r:9, solğay 'solak' MG 23r:4. 

Küçültme işlevi gören bu ek bir örnekte görülüyor: kiçikez 'küçük, 
küçücük' MG 89v:4. 

Eşitlik eki getirilmiş bazı sözcükler daha sonra kalıplaşarak ad/sıfat 
olarak kullanılmıştır: a~ça 'para' MG 84v:7, barça 'tüm' İN 2r:6, 
munça 'bu kadar' MG 18v:2, neçe 'ne kadar, kaç' MG 4r:2. 

+çAK 
Küçültme eki: bürçek 'perçem' AI:I 30, efçek 'elcik, küçük el' iM 7a:6, 
issiçek 'sıcakça' TZ 46a: 10, kökçek 'iyi' iN 24r:9, ya~znça~ 'yakınca' TZ 
46a:lO. 
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Çok işlektir, daha çok meslek adları türetir: başçz 'önder' MG 115v:3, 
bayagçz 'boyacı' 105b:6, a~çı 'okçu' İN 15v:l, şa!zçz 'satıcı' DM 
18r: 15, tegirmençi 'değirmenci' DM 18v:2, teveçi deveci' Gul 167r: 5, 
yumuşçz'uşak' AJ:I 98. 

Genellikle küçültme işlevinde kullanılan adlar türetİr: atçu~ 'atcık' TZ 
46a:7, ayaçu~ 'ayakcık, küçük ayak' iM 7a:5, bebeçük 'göz bebeği' AJ:I 
28, ~zs~açu~ 'kısacık' Tarc 25, küçüçük 'küçük, küçücük' TZ 21 b:2, 
~azançu~ 'küçük kazan' BV 38a: 13, yançı~ 'kese, torba' DM 13r:4. 

+çUGAz/s (+çUK+Az) 
Küçültme ve yakınlaştırma işlevinde kullanılan adlar türetir: atçu~as 
'küçük at' AJ:I 105, ~ulçu~az 'esircik' TZ 45b:9, yüzçügez 'küçük yüz' 

7a:6. 
+dAm 

erdem 'maharet' Gul Ilr:6. 
+dXn < dXfi 

+dAş 

aydın 'ışık' GulI55v:ll, özden 'güzel' TZ 33a:4. 

Ortaklık bildiren adlar türetir: dindaş 'dindaş' iM 242b: I, kökdeş 
'akraba' TZ 86b: LO, kökürdeş 'süt kardeşi' Tarc 32, ~oldaş 'arkadaş' Gul 
77v:3, kündeş 'ortak, kuma' TZ 23a:7, ~arındaş 'yoldaş' iN 7r:2. 

+dUrUK, +dU~ 
Genellikle alet adları türetir: burunduru~ 'yular, gem' AJ:I 29, 
kömüldürük 'at göğüslüğü' MG 35r:5, burundu~ 'burunduruk' TZ 
14b:4, oguldu~ 'tohum' 7b: 1. 

+GA,+KA 
baş~a 'başka' MG 1l0r:9, birge 'birlikte' MG 24v:7, özge 'başka' İN 
3r:l, tüzge 'eşit' MG 10Iv:7,yerge 'yer, pozisyon' MG 4v:8. 
Bazı hayvan adlarında da kökeni farklı olan sesteş bir ekin kullanıldığı 
görülüyor: çekürke 'çekirge' TZ Ilb:5, ~arga 'karga' Tarc LO. 

+GArX, +KArX 
Yön göstenne durumu eki kalıplaşmış olarak bazı sözcüklerde 
görülmektedir: art~aru 'arkaya doğru' MG 9r:6, içgerü 'içeri' MG 
30v:9, ilgerü 'ileri' AJ:I 21, taş~arı 'dışarı' TZ 73b:12, yo~arı 'yukarı' 
Tarc 26. 
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+GInA, +KInA 
Küçültme bildirir: at/ç,ına 'küçük at' TZ 46a:6, azgına 'azıcık, biraz' BV 
41b:13, birezgine 'birazcık' MG 11r:6, eçekkine 'küçük eşek' TZ46b:3, 
uzunçagına 'uzunca' MG 73r:8. 

+GX,+KX 

+gX 

Genellikle 'aitlik' bildiren sıfatlar türetir: avvalki 'birinci' İN 56r:6, 
avvalkü 'evvelki' MG 99v:5, burun/ç,ı 'önceki' BV 57a:ll, içkerügü 
'içerki' BV 26b:2 1, şonragı 'sonraki' İN 28v:4, yo/ç,arugı 'yukarıdaki' 
MG 102v:9. 

közgi 'ayna' DM 1 lr:2, közgü 'ayna' iM 297a:5. 
+gXI 

dörtgül 'kare' İN 41v:6, törtgi! 'kare' iM 242a:3. 
+XK 

+LA 
çıbı/ç, 'çubuk, dal' AB 41, topu/ç, 'topuk' Gul 154r:3. 

birle 'ile' BV 42a:7, /ç,atla 'kez' MG 10r:9, /ç,urla 'kez' İN 4r:4, tangla 
'sabahleyin' AB 65, tünle 'geceleyin' AL:! 40. 

+IAyIn 
ançılayın 'öylece' RH 80v, arslanlayın 'arslan gibi' AB 128, ekinçileyin 
'ikinci kez' RH 80r, kündüzleyin 'gündüz' TZ 73a:5. 

+IX, +IXG 

+IXK 

'Sahip olan' anlamında sıfatlar türeten ve çok işlek olan bu ek Memluk 
Kıpçakçasında hem eski şekli +IXG, hem de son ünsüzü düşmüş 
olarak +IX şeklinde görülür: adlu 'adlı, adında' iN 7v: 1, a/ç,çaZı 'zengin, 
paralı' Gul 100r:6, barma/ç,lu 'parmaklı' iN 17v:9, biligli 'bilgili' Gul 
170v:5, bulutlı 'bulutlu' iM 148b:8, yelli 'rüzgarlı' MG 83v:6; agırZıg 
'saygıdeğer' BV 1 b: 18, atlıg 'adlı' iM 11 la:5, eyerlig 'eyerli' MG 9v:9, 
mallug 'sürü sahibi, zengin' AB 106, rümlug 'Yunanlı' AB 106. 

Memluk Kıpçakçasındaki en işlek eklerden birisi olan bu ek daha çok 
soyut adlar, yer ve alet adları türetir: aşl* 'buğday' BM 6, erçellik 
'uğursuzluk' RH 68r, künlük 'günlük' TZ 35b:5, ogrıl* 'hırsızlık' Gul 
57v:4, uçuzlu/ç, 'kolaylık' MG 66r:6, yagırZı/ç, 'eyer örtüsü' BV (Paris 
yazması) 32v:2, yaglı/ç, 'mendil' TZ 35b:2, yeynilik "hafiflik' İN 63v:5, 
yo/ç,sullu/ç, 'yoksulluk' Gul 82v:6, yüçelik 'yücelik' iM 197b:8. 

+mUK 
/ç,aramu/ç, 'karaca tohum' AB 22. 
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ar~zn 'yavaşça' MG 48v:6, boy(u)n 'boyun' DM l3v:2. 

Sıra sayıları tÜfetme eki: ekinçi 'ikinci' İN 32r: 1, üçünçü 'üçüncü' 32r:8, 
dördünçi 'dördüncü' AI:! 144, altznçz 'altıncı' MG 6r:6, to~ŞznÇı 
'dokuzuncu' AI:! 144, yigirminçi 'yirminci' iM 81a:7. 

Eski yön bildirme ekinin kalıplaşmış olarak bulunduğu bazı zarflarda 
görülür: içre 'içinde' BV 2a:3, sonra 'sonra' KF 2a, taşra 'dışında' iM 
97a: 1, üzere 'üstünde' iN 3r:3. 

+rA~ 

+sX 

Karşılaştırma durumu bildiren sıfat eki: artu~ra~ 'daha fazla' MG 
21 v:6, ~ıs~ara~ 'daha kısa' iM 2a:3, manfa 'atlürek 'daha yararlı' iN 
27r:3, yah.şıra~ 'daha iyi' MG 9r: 1, yamanra~ 'daha kötü' TZ 55b:6, 
yegrek 'daha iyi' AI:! 108, yüçerek 'daha yüksek' BV 6r:24. 

artu~su 'üstün' iM 42b:7, kendirsi 'keten' DM 13r:12. 
+sX~ <+sOK 

+sXz 

bagarşu~ 'bağırsak' AI:! 33, bagırsu~ 'bağırsak' Gul 145r:4, bilezük 
«bilersök) 'bilezik' Tarc 17, ilersik 'uçkur' TZ 9a: 1, tangusu~ 'harika' 
İN 14r:3. 

Yokluk sıfatları türeten çok işlek bir ektİr: a~çasız 'parasız' TZ 52a: 13, 
belgüsiz 'belirsiz' BV 5r:24, idmansuz 'idmansız' İN 23v: 1, kirişsüz 
'kirişsiz' MGT 8b:2, körksüz 'çirkin' RH 68v, ~utsız 'uğursuz' TZ 33a:7, 
küçsiz 'güçsüz, zayıf MG 114v:2, tilsiz 'dilsiz' AL:! 40, tonsız 'elbisesİzı 
iM 182a:4. 

+şIn «(Xg+çIn)?) 
sarışzn 'sarışın' AL:! 57. 

+(X)z 

5.2 
-A 

müynüz 'boynuz' iN 14r:2. 

vıe:m(ıen Ad Türeten Ekler 

çevre 'çevre' MG 65r:1, köre 'göre' MG 100r:1, öte 'bir yandan öte 
yana geçen' MG 82r:2, yana 'yön' TZ 12a: ı. 
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-AGAn <-A-GAn 
açagarı 'çok açan' TZ 27b:2, baragan 'çok giden' AJ::I 108, kesegen 
'keskin' MG 85v:6, ötegen 'delici' İN 13v:4, şmagan 'kırılgan' İN 
33v:2, ürkegen 'ürkek' MG 37r:9. 

-AK, -GAK, -KAK 
batlr-alr- 'batak' TZ 48a:4, lr-aç~a~ 'kaçak' 48a:2, lr-uçalr- 'kucak' AL:! 69, 
~us~alr- 'kusmuk' TZ 83b:8, saçalr- 'saçak' AL:! 56, sezek 'sezgi' TZ 
12b:7, szçlr-a~ 'sık sık sıçan kimse' TZ 48a:2, tayga~ 'kaygan yer' TZ 
32b:4, yumga~-lz 'yumru' TZ 34b:9. 

-çAK 
emçek 'meme başı' İN 44v:3, erinçek 'tembel' TZ 30b:6, salznça~ 
'salıncak' AJ::I 59. 

-(Je)çI, -(G)lJçI 

-çlJK 

-dlJ 

emzirçi 'emziren, süt anne' TZ 32b:5, kesiçi 'kesici' AJ::I 82, ~zlzçz 'kılan' 
İM 25a:3, körgüçi 'gören' MG 3v:7, kütüçi 'çoban' TZ 16b:10, ögrenüçi 
'ögrenci' İM 265a:7, tutguçz 'tutan' MG 3v:4, urguçz 'vuran' MG 3v:5. 

bürünçük 'örtü' İM 191b:3, ~abarçulr- 'kukla' Tarc 18. 

~araldu 'karartı' AJ::I 70, üçlründü 'seçkin, seçilmiş' BV 2v:2, şındz 

'makas' TZ 34a:11, yuyundu 'yıkamimış kirli su' AL:! 100. 
-(Je)g, -Je 

agrzg 'hastalık' BV 59r:25, agrz «agrzg) 'ağrı' Tarc 32, arzg 'temiz' BV 
4lr:9, bag 'bağ' MG 20r:6, isi «isig) 'sıcak' MG 82v:2, lr-uru «~urug) 
'kuru' AL:! 69, ög 'akıl, hafıza' MG 21r:9, ölü «ölüg) 'ölü' Gul 169v:6, 
~atz «lr-atzg) 'çok' İN 21v:3,yarag 'hazırlık' MG 74v:5. 

-GA, -KA 
bilge 'bilge' AL:! 35, ~zs~a 'kısa' İM 54a:2, lr-avurga 'pişiriImiş et' AL:! 
76, kengeşke 'danışma' AL:! 85, ti/ge 'dilim' AJ::I 12, tutga 'sap' MG 
87r:1. 

-GAn, -KAn 
~algan 'kalan' MG 101r:I, yarat~an 'Yaradan' Tarc 3, ugan 'Allah' AL:! 
15. 

-GJe, -K)( 

bzçlr-u 'bıçkı' TZ 34a:3, bi/gü-li 'bilinen' İM 132a:4, lr-zlgz 'ahlak' TZ 
14a:5, ötürgü 'matkap' AJ::I 8, sevgü 'sevgili' Tarc 39, silgü 'silecek' TZ 
34a:8. 

http://www.turkdilleri.org/



-x 

-mA 

KISA MEMLÜK KIPÇAKÇASI GRAMERİ 265 

aç~uç 'anahtar' 475b:5, ağzngaç 'merdiven, basamak' Tarc 50, 
bas~ıç 'ayakkabı, sanda!' AI:I TZ 34a:2, bıÇ~uÇ 'makas' Tarc 23, külkeç 
'kadınların başlarına bağladıkları bei 84, olturgaç 'sandalye' AI:I 
21, tepkeç 'mahmuz' TZ 34a:2. 

-KXn 
azğun 'yolunu şaşırmış' Oul 75r:13, sepkün 'yağmur serpintisi' AI:I 51, 
taş~un 'taşkın, sel' AI:I 63, tizgin 'dizgin' AI:I 38, tut~un 'esir' Tarc 32. 

ayru 'yarık' 73r:7, bükrü 'kambur' 34, egri 'eğri' İN 36v:8, ta~ı 
've' BV lr:7, yal1şı 'iyi' iM 47b:3, yazı 'kır' BM 3, yumru 'yuvarlak' MG 
79r:5. 

dükel-i 'her' (Paris yazması) 109r:3, ~ızzl 'yeşil' MG 86v:9, osal 
'usanma, usanç' TZ 27a:lO, sa~al'sakal' İN 38v:8, urul'örs' 10. 

atlam 'adım' İN 8r:5, znam 'güven' MG 37v:3, içim 'içim' TZ 84a:3, 
ölüm 'ölüm' Oul 58r: ll, tizim 'dizi' iM 394b:6, yarım 'yarım' MG 
16r:8, yem 'yem' AI:I 98. 

~avurma 'kızarmış et' AI:I 176, salma 'sarkıtılmış' İM 255b:8, sürme 
'sürme' TZ 31a: 10, süzme 'süzme' 52, titreme 'titreme' Tarc 33, tügme 

'düğme' MG 27r:3. 
-mAç 

bulamaç 'bulamaç' TZ 14a: 12, tutmaç 'et sulu hamur çorbası' BM 8, 
12. 

-mAK 

-ml 

Bu ek hem masdar, hem de ad türetme eki olarak görülmektedir: 
açma~ 'açmak' iN 27r:3, alma~ 'almak' 479a:3, atma~ '(ok) atmak' 
16r:9, ~zlma~ 'etmek' BV 2v:24, uruşma~ 'savaşmak' MG 37v:l; 
artma~ 'hurç' AI:I 11, atma~ 'atış' İN 34v:2 , keymek 'zırh' İN 16r:8, 
sevinmek 'sevinç' RH 83r, to~ma~ 'tokmak, çekiç' BV 8r:3, turma~ 
'duruş' iN 30r:2, yaşma~ 'yaşmak' AI:I 94. 

tegirmi 'yuvarlak' MG 82r:3, degirmi 'yuvarlak' RH 76r. 
-mXr 

tamır «tam-mzr) 'damar' MG 89r:2, yamgır (<yağmur) 'yağmur' MG 
80r:l. 

http://www.turkdilleri.org/



266 

-(X)n 

KURTULUŞ ÖZTOPÇU 

boğun 'boğum' İN 17r:3, bütün 'bütün' TZ 22a:12, ekin 'tohum' İN 
8v:4, satın 'satın' MG 82v:1, tütün 'duman' Gu138r:9, ya~ın 'yakın' BV 
2r:13. 

-(X)nç 
~azanç 'kazanç' MG 109r:7, ~or~unç 'korkunç' MG 88v:6, küsenç 'arzu' 
BV 1r:2S, ödünç 'ödünç' Tarc 36, tınç 'sakinlik' AI:! 66, umınç 'arzu' İM 
288a:6. 

-(X)K <-(O)K 

-(X)ş 

-(X)t 

-(X)z 

Çok sık görülen eylemden ad türetme eklerinden biridir: açu~ 'açık' İN 
31 v:9, anu~ 'hazır' AI:! 104, artu~ 'fazla' MG 98r: 1, bölük 'bölük, kısım' 
AI:! 3S, buyru~ 'buyruk, emir' AL 44b, kerek 'gerek' BV 64r:11, ~ıyı~ 
'yan' İN 29r:9, tanu~ 'tanık' İM 244b:4, yaru~ 'yank' AI:! 92, yıra~ 
'uzak' TZ 8a:6, yumşa~ 'yumuşak' Gul 38r:6. 

~ıs~a 'kısa' İN 33r:7. 

bağdaş 'bağdaş' İN 33r: 1, biliş 'tanıdık' Gul 66v:9, eniş 'iniş' TZ 
12b:11, olturuş 'oturuş' TZ 49a:12, oynaş 'sevgili, metres' TZ 32b:10, 
to~uş 'savaş' İN 4v:2, uruş 'savaş' MG 4v:3, üküş 'çok' BV lr:19, ülüş 
'pay' İM 263b:7. ' 

~art 'yaşlı' TZ 37b:8, keçit 'geçit' AI:! 79, külüt-çi 'maskara' TZ 77b:S, 
~urut 'kurutulmuş yoğurt' TZ Sa:3, sar~ıt 'salya' İM 116a:6, yanut 
'cevap' TZ 12a:2. 

boğuz 'boğaz' İM 91a:S, köz 'göz' İN 16v:7, öz 'kendi' MG 9v:8, semiz 
«semri-z) 'semiz, şişman' Gul 10v:6, söz 'söz, arzu' BV 2v:9, uz 
'mahir' Gul 10Sv:2. 

5.3 Addan Eylem Türeten Ekler 
+A-

aşa- 'yemek' Gul 82v:3, boşa- '(eşini) boşamak' Gul 79v:7, menze
'benzemek' TZ 44b:10, ~ana- 'kanamak' BV 26v: 19, oyna- 'oynamak' 
İN Sv:9, sana- 'say-' MG 104r:S, tile- 'istemek' MG 10v:8, tüne
'gecelemek' İM 3S3a: 1, yaşa- 'yaşamak' Gul 181r:3. 
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«+(A) 
~artay- 'kocalmak' TZ 38a:5, közet- 'gözlemek' Gul 131 v:5, ulgay
'yükselrnek' MG 19v: 1. 

alda- 'aldatmak' TZ 14b: ll, bagda-ş 'bağlamak, birleştirınek' İN 33r: 1, 
izde- 'takip etmek, kovalamak' MG 50v:7, izde- 'istemek' İN 31r:9, 
ünde- 'davet etmek' iM 274a:4, yingilde- 'inildernek' MG 93v:2. 

bayz- zenginleşmek' BM 26, beki- 'kuvvetlenmek' AI:! 34, ölü
'nemlenmek' TZ 5a:7, yagrz- 'su toplamak' İN 54rA. 

birik- 'birikmek' TZ 5b:7, keçik- 'gecikmek' TZ 5a: 12, tat*- 'yabancı 

gibi konuşmak' AI:! 79, yolu~- rastlamak' MG 45r:2. 
+KXr-

+LA-

Yansıma adlardan eylemler türetir: znçz~zr- 'hıçkıra hıçkıra ağlamak' 

TZ 9a: 1 0, ~a~ır- 'boğazını temizlemek' TZ 9a: 12, ~zç~ur- 'haykırınak' 

AI:! 69, ~zğzr- 'bağırınak' BM 85, kökür- 'gürlernek (gök için)' DM 3r:6. 

En çok kullanılan addan eylem türetme ekidir: afila- 'anlamak' iN 
25rA, başla- 'başlamak' AI:! 121, boguzla- 'boğazlamak' TZ 16b:2, 
bu~agula- 'bukağılamak' BV (Paris) 59v:2, eyerle- 'eyer vurınak' MG 
9v:7, işle- 'çalışmak' Tarc 35, kezle- 'oku kirişe takmak' İN 31r:9, 
~amçzla- 'kamçılamak' MG 62v:9, sözle- 'söylemek' Gul 59r:8, yagla
'yağlamak' iM 273a:5, yükle- 'yüklemek' BV 33r:25. 

+r-, +Ar-

+rA-

+sA-

belgür- 'belirgin olmak' BV (Paris) 35r:4, bozar- 'bozarınak' AI:! 138, 
eskir- 'eskirnek, yaşlanmak' BV 20r:24, ~açJgur- 'üzülmek' iM 292a:4, 
köker- 'küflenmek' Gul 89v:l0, yaşar- 'yeşermek' Gul 12v:13, yinçker
'incelrnek' BV 35r:20. 

Yansıma adlardan eylemler türetir: çznra- 'çınlamak' AI:! 46, ~aldıra
'haykırınakl TZ 6b:3, kükre- 'gürüldemek' TZ 16b:5. 

Arzu bildiren eylemler türetİr: erse-k 'erkek arzulamak' AI:! ll, suwsa
'susamak' BV 58r:24. 
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5.4 Eylemden Eylem Türeten Ekler 
-Ar-

Ettirgen çatı eki: çı~ar- 'çıkarmak' AB 110, keder- 'ayırmak' İN 59r:7, 
~aytar- 'döndürmek' MG 14r:2, ~opar- 'sökmek' iM 353b:6. 

-(X)d-, -(X)y-
Pekiştirme çatı eki: ~oy- 'terk etmek' iM 396a:8, sid-ik 'işernek' AI;I 51, 
toy- 'doymak' Gul 116v: 12. 

-dXr-, -tXr-
Ettirgen çatı eki: ba~tır- 'baktırmak, yöneltmek' MG 78v:9, baştur
'saldırmak' İN 13v:7, bildir- 'bildirmek' AI;I 104, ç*tur- 'çıkarmak' AI;I 
110, en dür- 'indirmek' MGT lb:9, keltür- 'getirmek' Gul 170v:l, 
köyündür- 'yakmak' RH 89v, sındur- 'kırmak' iM 465a:8, sundur
'çekmek' İN 42v:4, şişdür- 'şişirmek' RH 90r. 

-GAr 
Çok ender görülen bir ettirgen çatı eki: azgar- 'yoldan çıkarmak' Gul 
14r:12, ötger- 'geçirmek' BV 60r:22. 

-GXr-, -KXr-
Ettirgen çatı eki: durgur- 'durdurmak' MGT 38b:5, tirgir- 'diriltmek' 
AI;I 38, yat~ır- 'yatırmak' TZ 55a:l0, yatlç.ur- 'yatırmak' BV 37v:l0, 
yetgür- 'ulaştırmak, getirmek' iN 38v:8, yötkür- 'öksürmek' BV 35r:23. 

-GXz-
Ettirgen çatı eki: durguz- 'dik tutmak' İN 32r:3, kirgiz- 'sokmak' TZ 
54a:5, körgüz- 'göstermek' AI;I 110, tirgiz- 'diriltmek' Gul 169v:6, 
tirgüz- 'diriltmek' İM 35b:7, turgız- 'tutmak' MG 105v:3, turguz
'durdurmak, dikmek' TZ 55a:ll. 

-(X)K-

-(X)l-

Pekiştirme çatı eki: açı~- 'acıkmak' Gul 1 06v: 1 0, aşı~- 'acele etmek' 
MG 29r:2, erik- 'canı sıkılmak' MG 77r:2, ~orlr-- 'korkmak' Tarc 39, 
turu~- 'duraklamak' iM 35b:4, yulu~- 'yolmak' iM 353b:6. 

Edilgen çatı eki: açıl- 'açılmak' iM 155a:l, aydzl- 'denmek' AL 44a, 
buzul- 'bozulmak' TZ 15a:l0, çekil- 'çekilmek' İN 27v:8, eksil
'eksilmek' RH 82r, kesil- 'kesilmek' Gul 29v: 12, ongal- 'iyileşrnek' BV 
17v:23, oynal- 'oynanmak' MG 112v:9, tiril- 'dirilmek' AI;I 38, {ol
'dolmak' Gul 156v:9, yarzl- 'yanlmak' İN 36v:4. 

-(X)n-
Dönüşlü ve edilgen çatı eki: anu~lan- 'hazırlanmak' iM 88b:7, aylan
'dönmek' TZ 15b:13, baglan- 'bağlanmak' RH 82r, belin- 'ortaya 
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çıkmak' MGT 223b:6, buzlan- 'buz tutmak, donmak' Gul II Or:7, körin
'görünmek' MG 98v:4, sa/ç,lan- 'sakınmak' BV 16v:23, sevin
'sevinmek' İN IIr:I, Şln- 'kırılmak' AB 54, tepren- 'kımıldamak' İN 
53v:4, yun- 'yıkanmak' BM 29v. 

Ettirgen çatı eki: artur- 'eklemek' iN 15v:3, aşur- 'aşınnakl MG 22v:3, 
bişir- 'pişirmek' iM I05b:3, içir- 'içirmek' TZ 54b: 10, ketür- 'getinnek' 
Gul 2v:7, tegür- 'değdir-' BV 26r: ll, yaşur- 'saklamak' 94, yetür

'ulaştırmak' Gul 13lr:5. 

işteşlik ve etkileşim çatı eki: çulgaş-dur- 'dolaşmak' BV 16r: 17, 
/ç,uça1rJaş- 'kucaklaşmak' iM 446b: 1, ögreniş- 'birbirini öğrenmek' MG 
3 8r:7, sançış- 'vuruşmak' AB lll, söküş- 'atışmak, serzenişte 

bulunmak' Gul l58v:8, söyleş- 'söyleşmek' TZ 60a:4, tutuş- 'münakaşa 

etmek' Gul 168v: 1, uruş- 'savaşmak' iN 1 Ov:7, yaraş- 'yakışmak' RH 
73v, yetüş- 'ulaşmak' MG 57r:4. 

Ettirgen çatı eki: agrzt- 'ağrıtmak' MG 8v: 1, arzt- 'temizlemek' 
BV25v:6, /ç,aynat- 'kaynatmak' RH 92v, oflşat- 'benzetrnek' iM 62b:5, 
olturt- 'oturtmak, yerleştirmek' İN 24r:9, uyalt- 'utandırrnak' MG 4r:7, 
yumşat- 'yumuşatmak' BV 58r:3, yülit- 'traş ettirrnek (saç)' iM 328b:6, 
yürit- 'yürütmek' AI:J 110. 

-(X)z-
Ettirgen çatı eki: agız- 'akıtmak' iM 473b:6, boguz- 'boğazını kesrnek' iM 

358b:4, em(i)zür- 'emzirrnek' AI:! 110, tamız- 'damlatmak' BV 35v:24, 
tütüz- 'tütsülemek, tüttürrnek' BV 33v: 15. 

6. Sözcük Türleri 
6.1 Ad 

6.1.1 Çokluk 
Daima +IAr tanu/ç,lar 'tanıklar' iM 322b:6, atlar 'atları BV 1 v:7. 

6.1.2 
1. kişi tekil: begim 'beyim' MG 4r:8, küçüm 'gücüm' iM 386:8. 
2. kişi tekil: / özüi 'kendin' MG 66v:7, tizing 'dizin' iN 48r:3. 
3. kİşİ tekil: +(s)I /ç,olz 'kolu' MG 15v:9, anası'annesi' 44. 
+ X Çok nadirdir: üstü 'üstü' BV (Paris) 18r:4. 
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1. kişi çoğul: +(X)mXz begimiz 'beyimiz' BY 2v:4, lç,atzmuz 'nezdimiz' MG 
5r:8. 

2. kişi çoğul: +(X)fiIz, +(X)ngXz olç,unuz 'okunuz' İN 6r:6, başıngzz 'başınız' 
TZ 40a:ll, barçangzz 'hepiniz' İM79b:6. 

3. kişi çoğul: +IArI butları 'butlan' BY 3r: 11, tizleri 'dizleri' RH 73v. 

6.1.3 Ad Durumları 
6.1.3.1 ilgi Durumu 

+nXfi, +nXng atnun 'atın' BY (Paris) 11r:5, yaymn 'yayın' İN 13v:9, 
kimnüng 'kimin' İM 37b:1, kişinün KFT, malikning 'emirin' MG 5r:4. 

+Xfi, +Xngyayzn 'yayın' İN (Paris) 110v:6, ekingizing 'ikinizin' MG 11v:4. 
+nI Çok en der de olsa ad tamlamalannda tamlayanın arkasından +nI eki 

kullanılır: atıngm lç,arm 'atının karnı' MG 12v:4, yaym lç,abzasz 'yayın 
kabzası' İN 53r:8. 

Eksiz İlgi Durumu: Bazan ad tamlamalannda ilgi durumu eki kullanılmaz: 
dişi yeri 'dişinin yeri' BY (Paris) 60r:5, salç,alz tuşına 'sakalının hizasına' İN 
38v:8, sultan lç,ulz 'sultanın kölesi' I}.K 44, süngüng temüri 'süngünün demiri' 
MG 65v:8. 

6.1.3.2 Yükleme Durumu 
+nI agaçm 'ağacı' İM 359b:4, yerni 'yeri MG 51 v:3. 
+(y)I atları 'atları' BY (Paris) 2v:3, suyz 'suyu' MG 91v:7. 
+n Genellikle üçüncü kişi iyelik eklerinden sonra: 'amalların 'işlerini' MG 

83r:2, arpasın 'arpasını' BY (Paris) 60r: 1, namazın 'namazını' İM 
203b:5, vaşiyyatın 'vasiyetini' Gul 65v: 1. 

6.1.3.3 Yönelme Durumu 
+GA, +KA avga 'ava' AI:J 145, begge 'beye' Gul 138v:9, atlç,a 'ata' İM 

123a:5, yinçükke 'inciğe' BY 3v: 13. 
+(y)A Bazı kaynaklarda adlardan sonra, ama genellikle bütün kaynaklarda 

iyelik eklerinden sonra kullanılır: artıma 'ardırna' TZ 74a:7, buyrugzna 
'buyruğuna' İN 3r:4, diri/ere 'dirilere' MGT 183b:3, kimseye 'kimseye' 
MG 26v:6, lç,ullara 'kullara' AL 44b. 

6.1.3.4 Bulunma Durumu 
+DA yangalç,ında 'yanağında' BY 5v: 13, işde 'işte' MG 45v: 1 ralç,'atta 

'rekatta' İM 235a:6, tabtatta 'huyda' Gul 79r:7, kentte 'şehirde' I}.K 
35,41. 
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6.1.3.5 Durumu 
+DIn yıra~dın 'uzaktan' BV 11v:16, eyerdin 'eyerden' MG 9r:4, işdin 'işden' 

Gul139r:2, anttın 'anttan' iM 382b:7. 
+DAn ağaçdan 'tahtadan' iM 417b:2, tizinden 'dizinden' BV 13v:ll, aştan 

'yemekden' I}.K 41, Türk/ten 'Türk'ten' AB 143. 

6.1.3.6 Durumu 
küntüzün 'gündüz' BM 33, yalğuzın 'yalnız' iM 160b:2, yanın yanın 

'yanlamasına' İN 31r:2. 
+LA tanla 'sabahleyin' AI:J 136, bütünle 'tamamİyle' iM 388a:3. 

keşeleyin 'geceleyin' TZ 7Sb:2, kündüzleyin 'gündüzleyin' TZ 73a:S. 
Son çekim edatları bile ve birle kullanılmıştır: bey bile 'beyle' I}.K 34, 

~ılzç bile 'kılıçla' I}.K 41, keçe birle 'geceleyin' MG 7Sr:1, süngü birle 
'süngüyle' MG S2r:3. 

6.1.3.7 Durumu 
+çA ~ızzlça 'kızılca' AB 84, uzunınça 'uzunlamasına' İN 29v:3, yzlça 'yıl 

kadar' iM 62a:2, yetgençe 'yettiği kadar' MG Sv:8. 

6.1.3.8 Yön Gösterme Durumu 
+rA taşra 'dışarıya' BV 3v:14, songra 'sonra' MG 11v:9, içre 'içinde' MG 

3v: 1. 
+ArX taşarı 'dışarı' TZ 83a:7, içeri 'içeri' MGT 83a:7, ilerü 'ileri' MGT 

1b:10. 
+GArX, +KArX ilgeri 'ileriye doğru' TZ Sa:6, artğaru 'arkaya doğru' iN 

26v:8, artlç;aru 'arkaya' İM 449a: 1, uç~aru 'uca doğru' MG 12r:9, 
içkerü 'içeriye doğru' BV 6v:19. 

6.2 Sıfat 
6.2.1 

+rAK, +IraK yah.şıra~ 'daha iyi' MG 9v:3, yamanra~ 'daha kötü' AB 107, 
üküşrek 'daha çok' İM 302a:4, azıra~ 'daha az' İN 30v:3, yumşa~ıra~ 'daha 
yumuşak' BV 23v:14. Karşılaştırma sadece ayrılma durumu eki kullanılarak 
da elde edilir: süngüngdin uzun 'süngünden daha uzun' MG 37v:8, barça
sından kesegen 'tümünden daha keskin' İN 11r:7. Sıfatların üstünlük derecesi 
çok nadir de olsa eng 'en' sözcüğüyle elde edilir: eng eksük ~ul 'en bayağı 
hizmetçi' Gul 46r: 12. iN'de ise aynı işlevde ğayat 'en' sözcüğü kullanılmıştır: 
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yaynın ğiiyat uzunı 'en uzun yay' İN 65r:4, yaynın ğiiyat ~ıs~ası 'en kısa yay' 
İN 65r:5. 

6.2.2 Pekiştirme 
Bazı örnekler şunlardır: appa~ 'apak' Af:! 7, çepçewre 'çepeçevre' BV 
33v:14, düpdüz 'dümdüz' İN 42v:3, ~as~atı 'kaskatı' BV 39v:22, ~ıp~ızıl 
'kıpkızıl' Tarc 90, sapsavu~ 'sopsoğuk' Af:! 56, tepten 'depdenk' İN 40r: 1, 
tiptik 'dimdik' MG 42v: 1, tastoğru 'dosdoğru' MG 42v: 1. 

6.2.3 Sayı Sözleri 
6.2.3.1 Asıl Sayılar 
bir, iki ~ ekı~ üç, dört ~ tört, beş, altı, yeti ~ yedi, sekiz, to~uz, on, yigirmi, 

otuz, ~ır~, elli ~ elig ~ ellig, altmış, yetmiş, seksen, to~san, yüz, min ~ ming, 
yüz ming, tümen, on bir, yigirmi eki, yüz beş, vs. 

6.2.3.2 Sıra Sayılan 
+(X)nçI ilk ~ avval ~ birinçi, ekinçi ~ ikinçi, üçünçi, törtinçi ~ törtünçi ~ 

dördinçi, beşinçi, altınçı, yetinçi ~ yedinçi, vs. 
6.2.3.3 Üleştirme Sayılan 

+(ş)Ar birer, ekişer ~ ikişer, üçer, törter ~ törder, altışar; yedişer, vs. 
6.2.3.4 Topluluk Sayılan 

+AGU, +Av(U) ekegü 'ikisi birden' Af:! 115, altağu 'altısı bir arada 'Af:! 22, 
üçevü 'üçü birden' AI:I 116, ekkev 'ikisi bir arada' TZ 61b:l0. 

6.2.3.5 Kesir Sayılan 
buçu~ 'yarım, buçuk': üç ~arış buçu~ 'üç buçuk karış' MG 87v:8, üç ülüşde 
biri 'üçte biri' BV 53v: 12, ~ülü~ 'üçte bir' İM 262a:7, rub' 'dörttebir' İM 
415b:8, altıda bir 'altıda bir' BV 64v:22, sub' 'yedide bir' İM 262b:8. 

Sayılardan sonra gelen adlar bazan çoğul eki alır: dört tişleri 'dört dişi' 
RH 79r, iki aya~larzn 'iki ayağını' RH 83r. 

Bazan sayıların çift iyelik eki aldığı da görülür: beşisi 'beşi' MG 107v:2, 
törtisi 'dördü' MG 112r:8. 

6.3 Zamir 
6.3.1 Kişi Zamirleri 

men ~ ben- menim ~ menüm, meni, manga, menden 
sen ~ sim- sening ~ sening ~ senün ~ senün, sanga ~ sana ~ sağa~ saa,seni 

~ seni, sende, senden ~ sendin ~ sendin 
01- anın ~ anıng ~ anun ~ anung, anı, ana ~ anga ~ angar, anda, andan ~ 

andzn 
biz ,...- bizler ,...- miz- bizing ~ bizim ~ bizüm, bizni, bizge, bizden 
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~ sİzler- sizing ~ sizning ~ sizün, sizni ~ sizlerni, sizge ~ size, sizden 
anlar ~ alar- anlarnın ~ anlarnzng, anlarnı ~ anlarz, anlara ~ anlarga, 

anlardan 

6.3.2 Zamirleri 
munıng ~ munung ~ bunun, munı ~ munu ~ bunı, munga ~ mungar ~ 

munar ~ buna, munda, mundan ~ mundzn, munça 
01- anıng ~ anın ~ anun, anı, anga ~ angar ~ agar ~ anar ~ aar, anda, 

andan ~ andırı, ança 
bular""" ,...., munlar- bularnıng ,...., munlarnıng ~. bularun ~ munlarun, 

bularnı ~ bularz ,...., munlarnı, bularga, bulardan ~ bulardzn ~ 

munlardan 
anlar- anlarnıng ~ anlarun ~ allarnın, anlarnı ~ allarnı, anlarga ~ alarga, 

anlardan 

6.3.3 Zamideri 
Memlük Kıpçakçasında hem kendü, 
olarak kullanılmıştır. MG'da kendü 
bulunmaktadır. 

6.3.4 .lLA>;;..U • .."." .... Zamideri 
İlgileme zamirleri ki ve kim 'kildir. 

6.3.5 Soru Zamideri 

de öz 'kendi' dönüşlülük zamiri 
özi 7v:3, öz özi 53v: 1 kullanışlan da 

/ç,açan 'ne zaman', /ç,anı 'hani', /ç,ayı ~ /ç,ayu 'hangi', /ç,aysı 'hangisi', /ç,ayda ~ 
/ç,anda 'nerede', kim 'kim', ne ~ ne 'ne', neçe ~ neçe ~ neşe 'kaç, ne kadar', 
neçük ~ neçük 'nasıl', neçün ,...., neçün'niçin', nelük 'nasıl, neden', ne mi/ç,diir 
'ne kadar'. 

6.3.6 Belirsizlik Zamirleri 
barça 'her, tüm, herkes', ba 'if 'bazı', bir ança 'bazı', bir neçe 'birçok" biri, bir 
kişi 'biri, birisi', Juıan 'filan, filanca', heç 'hiç', heç kimerse 'hiç kimse', her, 
her kim 'kim olursa', kimerse ~ kimersene ~ kimese,...., kimse 'kimse, kişi', kişi 
'biri', ne kim 'ne ki', neme 'şey', nese 'şey', nesne 'şey', tegme ~ tegme ~ 
degme ~ teyme 'her', üküşregi 'çoğu'. 

6.4 Zarf 
Memlük Kıpçakçası kaynaklannda en çok kullanılan zarflar şunlardır: 
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6.4.1 Yer Zarfları 
altında, alznda 'önde', artında ~ ardında, arasında, aşaga 'aşağa, aşağıya', 
daim ~ daima, içkeri ~ içkerü 'içeri', ileyinde 'önünde', ilgeri 'ileri', keri 'geri', 
~atında 'nezdinde', ortasında, önünde, taş~arı ~ taş~aru 'dışarı', üstünde, 
yanında, yo~aru 'yukarı', yıra~ 'uzak'. 

6.4.2 Zaman Zarfları 
abadan 'asla', af1şam 'akşam', afısuzda 'ansızın', avval 'önce', ay, burun 'önce', 
bügün ~ bu kün 'bugün', düşte 'öğleyin', ekkindi 'ikindi', ~uşlu~ 'kuşluk', kün 
'gün', kündüz' gündüz', nagah 'ansızın', songra 'sonra', şimdi ~ emdi 'şimdi', 
tang 'tan', tün ~ tünle 'geceleyin', yarın. 

6.4.3 Miktar Zarfları 
artu~ 'fazla', asru ~ asrı 'çok', azgına 'bir az', bir az, bir ~at ~ bir kez ~ bir 
~uria ~ bir yolz 'bir defa', çok, gayat 'çok', inen 'çok', ~atı 'çok', üküş 'çok'. 

6.4.4 Tarz Zarfları 
alay 'öyle', ançılayın 'öyle', anteg 'öyle, onun gibi', ar~un 'yavaş', berk 
'sağlamca, sıkıca', boş, böyle, bulay 'böyle', düpdüz 'dümdüz', düz, eyle 'öyle', 
kökçek 'iyi', mul:ıkam 'sıkıca', munteg 'böyle, bunun gibi', öri ~ öre 'dik', 
sakin, tez 'çabuk', tik 'dik', togru 'doğru', tostogru 'dosdoğru', yah..şı 'iyi', 
yaman 'kötü', yiti 'keskin, çabuk'. 

6.5 Sontakı 
6.5.1 Yalın Durumu Yöneten Sontakılar 

bile ~ birle 'ile, birlikte', birge 'birlikte', burun 'önce', ~adar, kibi ~ kibik 
'gibi', köre 'göre', sarı ~ saru '-A doğru, boyunca', tapa '-A, doğru', üçün 
'için', üze 'üstüne, üstünde, üzerinde', üzere ~ üzre 'üzere, üzerine'. 

6.5.2 İlgi Durumunu Yöneten Sontakılar 
Zamirlerden sonra ilgi durumunu yönetenler: bile ~ birle 'ile, birlikte', kibi ~ 
kibik 'gibi', dek ~ teg 'gibi', üçün ~ içün ~ çün 'için', üze 'üstüne' 

6.5.3 Yönelme Durumunu Yöneten Sontakılar 
degi ~ degin ~ deyin ~ deginçe ~ tegi ~ tegin 'kadar', ~arşu 'karşı', tegrü ~ 
tegrü '-A kadar', ya~ın. 
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6.5.4 ..... " .... " ... Yöneten Sontakılar 
aşa 'fazla', artu/ç, 'daha', ayru/ç, 'başka', avval evvel', baş/ç,a, berü ~ beri 'beri', 
keri ~ kerü 'sonra', ötri ~ ötrü 'ötürü', özge 'başka', song ~ songra 'sonra', utru 
'-dAn dolayı'. 

6.5.5 Ad Kökenli Soniakılar 
Aşağıdaki adlar da genellikle iyelik ve durum ekleri alarak sontakı olarak 
kullanılırlar: alın 'ön', alt, ara, art, ast, aşağa, ~ıa/ç,/ç" iç, iley 'ön', /ç,at 'nezd', 
orta, taş 'dış', tuş 'hizal, tüp 'dip', üst, üzer, yan. Örneğin: içinde, ortasında, 
üstünden, yanına. 

6.6 .Ha~!ıaç 
Memhlk Kıpçakçası kaynaklarında en çok kullanılan bağlaçlar şunlardır: 

agar 'eğer', amma 'ama', ança/ç, 'ancak', bal kim 'belki', bas 'yeter', bile ~ 

birle ~ ile 've', da ~ de, dah.ı ~ dağı 've', ham 'hem', /ç,açan '-dlGI zaman', 
/ç,açan kim 'vakta ki', kerekse ... kerekse 'ister...ister', magar 'meğer', magar 

kim 'meğer ki', ne ... ne, neçe kim 'nasıl ki', neçük kim 'nasıl ki', neteg kim 

'nitekim', rastı 'doğrusu', tağı ~ ta/ç,ı 've, dahi', tileseng. .. !ileseng 'ister. . .ister', 
u 've', va 've', va agar 've eğer', va amma 've ama', va dah.ı 've', vaLdkin ~ 
valfkin 'veHikin', ya, ya ... ya, yah.üd, yana ~ yene 've, yine', ya 'nı 'yani', yo/ç,sa 
~ yo/ç, ese 'yoksa'. 

6.7 Edat 
a 'ya', albatta 'elbette', aya 'ey', ball 'evet', degül ~ dögül ~ tögül'değil', eng 

'en', ereyne 'evet, lakin', ermes 'değil', evet, ı, iy, ml ~ mU, na 'am 'evet', o/ç" 
ya, yo/ç, 'hayır', zınhar. 

6.8 
Memlük Kıpçakçası kaynaklarında en çok kullanılan ünlemler şunlardır: a, 
ah, ay, direga, ey, eyveh, öf ~ üf, vay 

6.9 
6.9.1 

-mA 
ğazilz/ç, /ç,zlmaga 'savaşmaya' İN 6v:6, 'ibadat /ç,zlmağa 'ibadet etmeye' İN 
7v:5. 
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-mAK 
Eylemden ad türetme eki olarak da çok kullanılan bu ek Memllık 

,Kıpçakçasındaki ana mastar ekidir: avdaz alma~ 'abdest almak' AL 32b, 
çekmek 'çekmek' İN 21 v:6, ~ılma~ 'yapmak' MG l2v:6, körmek 'görmek' RH 
70v, oynama~ 'oynamak' İN Sv:9, tilenmek 'dilenrnek' Gul 86v:9, 
to~uşma~dın 'çarpışmakdan' MG l09v:3. 
'~mAKIIK 

:'mAK ve +lIK eklerinin birleşmesiyle oluşan bu ek de mastar eki olarak çok 
kulHihılır: kedermeklik 'gidermek' İN 47v:3,sanma~lı~ 'saymak' MG 103v:8, 
sançma~lı~ 'saplarnak, batırmak' MG 68r:S. 
-(y)Iş 

çapış '(at) sürü Ş , MG 73r:9, olturuş 'oturuş' İN 32v:9, yüriyiş 'yürüyüş' MG 
Slr:S. 

6.9.20rtaçlar 
-(y)AçAK 
o~ataça~ va~tda 'ok atarken' İN (Paris) l28r:8, boğazlayaça~ yeri 'boğazını 
kesecek yeri' BV (Paris) 23v: 1, boş dutaça~ andCim 'gevşek tutulacak 
noktalar' İN 36r:6, olturaça~ yer 'oturacak yer' ~K 2S. 
~AGAIl '(-A-GAn) 
~apağan 'kapıcı, ısırgan' BV 13v:23, kesegen 'keskin' MG 8Sv:6, tepegen 
'tepici, tepken' BV l3v:23, ürkegen 'ürkek' 37r:9. 
-(y)An, -GAn, -KAn 
bilen 'biten' MGT l8Sb:7, bozmağan 'bozmayan' MGT 228a:S, Çl~~an 'çıkan' 
İM96b:6, eşitken 'duyan' TZ l8b:7, izdegen 'isteyen' MG 4v:3, keleni 'geleni' 
RH 7lr, o~ıyan 'okuyan' RH 70v, sa~lağan 'bakan, besleyen' BV 3r:2, tuğan 
'doğan' İM 402a:8. 
-Ası 

Çok erider görülür: kelesi 'gelecek' İM 26b:l, yatası yer 'yatacak yer' Gul 
l36v: 1 ı. 
-r, -Ar, -Ur 
nafasın alur yer 'nefes aldığı yer' BV (Paris) l3r:3, arınur I:ıalatda 

'temizlenecek durumda' İM 482b:2, küneş batar va~tda 'güneşin battığı 
zaman' İM l49a:3, (acam til in bilür kişi 'Farsça bilen insan' Gul l32r:8, 
boğazlar yeri 'boğazlayadık yeri' BV 6v:24, oh.şar a~arlar 'benzer izler' MG 
87r: 1, yetmiş yaşar bir ~arı er 'yetmiş yaşında bir yaşlı adam' Gul133r:7. 
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Sadece Arapça yazılmış sözlük ve gramerlerde nadir olarak görülür: keldeçi 
ay 'gelecek ay' Tarc 28. 
-DXK 
ayıttu~ı 'söylediği' İM 60a:3, bildügi 'bildiği' İM 472b:6, boldugı 'olduğu' İM 
12b:5, dedigümüz 'dediğimiz' BV (Paris) 26v:3, tiledigi 'dilediği' İM 9b:5. 

Çok ender görülür: maşgül bolgay üçün 'meşgUl olacağı için' MG 59r:1. 

can algıçı 'can alıcı' Gul 95v:6, uz at~lÇllar 'mahir atıcılar' Gul 1 05r:2, o~ 
at~uçı 'ok atan' Gul 168r:7, eşidici 'duyan' KF 2a, azar ~ılguçı 'incitici' Gul 
141r:4. 
-GU 
olturgu yer 'oturacak yer' iM 418b:8, küçleri yetgü ~adarznça 'güçleri 
yetecek kadar' 377a:2. 

Ender görülür: bolmaçı 'olmayacak' iM 4 ıı b:2. 
-mAs, mAz 
mismar du tm az 'çivi tutmaz' BV (Paris) 57r:7, ziyan ~zlmas (ayb 'ziyanı 

olmayan kusur' MG 81r:5, uymas kişi 'uymaz kişi' iM 450b:3, yaramas 
sözler'uygunsuz sözler' Gul 9r: ll. 
-mIş 

baglanmış 'bağlanmış' iM 219b:3, bişmiş 'pişmiş' Tarc 43, ~azılmış 'kazılmış' 
MG 87r:8, ~ızarmış 'kızannış' AB 138, susamış 'susamış' Gul 48r:13, 
tögülmiş 'döğülmüş, ezilmiş' BV 26v:24. 

6.9.3 Ulaçlar 
-A 
ite bergil 'iti ver' MG 24v:4, bura 'bükerek' iN 48r:7, ~or~a 'korkarak' BV 
(Paris) 31r:7, küle 'gülerek' AB 137, sa~zna 'sakınarak' Gul 14v:lO, sıyra 
'sıyırarak' MG 52r:8, teprene turgay 'kımıldaya dunnalı' BV 6r:14, yı~ıla 
tura keter edi 'düşe kalka giderdi' Gu126r:5. 
-ArAK 
sançışarak 'döğüşe döğüşe' MG 62v:4, tartara~ 'çekerek' MG 64v:5. 

-UrdA 
batarda 'battığı zaman' iM 149a:4, içerde 'içerken' iM 334b:6, kirürde 
'girdiği zaman' iM 326b:8. 
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-dUKçA 
bardu~ça 'gittikçe' BV 1 7v: 1 8, boldu~ça 'oldukça' BV (Paris) 4v:7, eli 
tegdükçe 'eli değdikçe' MG 5v:5. 
-(;Aç, -(;Aş, -KAç, -KAş 
algaç 'alınca' MG 39r:2, algaş 'alınca' TZ 65b:9, çı~~aç 'çıkınca' iN 28r:3, 
kelgeş 'gelince' TZ 65b:9, yetgeç 'ulaşınca' MG 96r:5. 
-(;Aıı 

körgeli 'göreliden beri' Gul 179v:2. 
-(;AnçA 
çı~gança 'çıkana kadar' MGT 81a:l,yetgençe 'yettiği kadar' MG 5v:8. 
-(;AndA, -KAndA, -(y)AndA 
bu~agulaganda 'bukağılayınca' BV 16r:16, çap~anda '(at) sürünce' MG 
16v:4, çekende 'çekerken' İN 59r:l, sekrigende 'sıçradığı zaman' MG 7r:8, 
o~ıganda 'okurken' iM 451a:5, uruşanda 'savaşırken' iN 30v:5, yat~anda 
'yattığı zaman' ~K 21, yüwgende 'yıkarken' iM 90b:6. 
-(;AndAn 
çı~gandan 'çıkandan' MGT 81a:3, ~ayıtgandan 'döndükten' iM 232a:6, 
yügenden 'yıkadıktan' iM 89a:7. 
-(y)X 
aglayu 'ağlayarak' AJ::I 137, anglayı bilmedi 'anlayamadı' MG 18r:8, eyme~ü 
'ürkerek' BV (Paris) 14r:4, ~aytaru 'geri vererek' iM 260b:2, süre yü 
'sürüyerek' MG 34r:8, üleştürü 'üleştirerek' iM 313a:5. 
-(y)IçAK, -(y)InçAK, -(y)IçA(;Az 
ba~ınça~ 'bakınca' RH 76r, çapıçagaz '(atı) dörtnala sürünce' RH 101r, 
çı~ıça~ 'çıkınca' iN (Paris) 120v:6, körüçek 'görünce' Gul 6v:8, siyiçegez 
'işediği zaman' RH 95r, dört yaşayınça~ 'dört yaşına kadar' RH 79r, yüriyiçek 
'yürüdüğü zaman' RH 86r. 
-(y)InçA, -(;XnçA, -KXnçA 
at~ınça 'atana kadar' Gul 20r:8, bargınça 'gidinceye kadar' ~K 42, bilginçe 
'bilene kadar' iM 147a:5, kelginçe 'gelene kadar' Gul 26r: 11, ölgünçe 'ölene 
kadar' BV 16r:6, ölinçe 'öıen~ kadar' BV (Paris) 58v:4, sanagınça 'sayıncaya 
kadar' MG 104r:5, sorgunça 'sorana kadar' iM 416a:5. 
-mAsdXn, -mAzdXn 
başlamazdan 'başlamadan' iM 203b:3, batmazdan 'batmadan' MGT 123b:2, 
bolmasdın 'olmadan' iM 166a:4, enmesden 'inmeden' iM 63b:5, 
köydürmesden burun 'yakmadan önce' BV 2lr:7, sınmasdan 'kırılmadan' iM 
354a: 1, yaradılmazdan burun 'yaratılmadan önce' KF 2a. 
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aşız(mayzn 'acele etmeden' MG 29r:2, radd ~ıla bilmeyin 'red edemeyerek' 
BV 2v: 10, kermeyin 'germeden' MG 12r:9, kirmeyinçe 'girmediği müddetçe' 
BV 14v:6, tartmayznça 'çekmedikçe' MG 75v: 1, urmayznça 'vurmadığın 
sürece' BV 38v:6, yülimeyin 'traş olmadan' İM 329a:2. 

ağlayıp 'ağlayıp' J>:-K 38, ~abül ~ılup 'kabul edip' İN 3r:5, kelmeyip 'gelmeyip' 
TZ 75a, ~ayup 'bırakıp' MG 21v:4, körüp 'görüp' İM 322a:4, minip 'binip' 
MG 4v: 1, tinlendürüp 'dinlendirip' RH 103v, ululap 'yüceltip' İM 81a:4, urup 
ötmemek 'vurup delmemek' İN 48v:5, yaşırup 'gizleyip' KF 2a. -(y)XBAn 
şekline sadece AI:I'da ve Gulistan bi't-TurkI'de rastlanır: açıban 'açarak' Gul 
22v:8, ağlayupan 'ağlayarak' AI:I 137, binipen 'binerek' AI:I 138, körüben 
'görerek' Gul 105v:7. 
-ken 
çaparken 'vururken' MG 95r:5, erken 'iken' MG 7v:2, tururken 'dururken' BV 
(Paris) 58v:l, tayiken 'tay iken' BV (Paris) 6v:7. 

6.10 
6.10.1 Görülen 

-DX 
Zaman 

1. kişi tekil: aldum, ~ıldım, kördüm, almadum, yaratmadım 
2. kişi tekil: içting, ~ıldun, öpdüng, urmadun, almadzng 
3. kişi tekil: aldı, ketti, taptı, uzatmadı 
1. kişi çoğul: ayıttu~, dedük, keldik, öltürmedük 
2. kişi çoğul: aldzngız, baldunguz, çızdzngız, keldingiz 
3. kişi çoğul: sardılar, tilediler, uruştılar, tı~madılar 

6.10.2 Geçmiş Zaman 
-mXş 

1. kişi tekil: kelmiş men, ketmiş men, kelmişem 
2. kişi tekil: balmış sen, kelmiş sen, ~ılznmış sen 
3. kişi tekil: enmiş, yazmış, batmamış 
1. kişi çoğul: kelmiş biz. 
2. kişi çoğul: kelmiş siz 
3. kişi çoğul: ayıtmışlar, çı~mışlar, ~ılmamışlar 

tXr 
ı. kişi tekil: keliptir men 
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3. kişi tekil: boluptur, keliptir, turuptur 
ı. kişi çoğul: keliptir biz 
2. kişiçoğul: keliptir siz 
3. kişi çoğul: balr-ıp tururlar, deyüp tururlar, keliptirler 

6.10.3 Geniş Zaman 
-r, :-Ar, -(y)Xr; Olumsuz: -mAz, -mAs 
ı. kişi tekil: alır men ~ aluram, izler rtıen, ayıtmas men, tilemez men 

2. kişi tekil: bolurszn, tapar sen, turur sen, lr-zlmasszl1 ~lr-ılmas sen 
3. kişi tekil: ay tur, batar, kelir, ol1şayur ~ 'Ol1şar, bolmas ~ bolmaz 

1. kişi çoğul: alur biz ~ alırız, der btz,lr-orlr-ar biz, kelmes biz"" kelmez biz 
2 .. kişi çoğul: bolur siz, lr-ayztar siz, kelir siz, kelmes siz ~ kelmez siz 
3. kişi çoğul: deyerler, salr-znurlar, tururlar, lr-ı!maslar, kelmezler 
MGT'de ı. tekil kişide ayrıca lr-zlarzn, otururzn şekilleri de görülüyor. 

6.10.4 Gelecek/Gereklilik 
-(y)A, -GA, -GAy, -KAy 
1. kişi tekil: çılr-lr-ay men, kelge men, satmagay men 
2. kişi tekil: çzzga sen, içke sen, lr-ıslr-ay sen,.lr-atn:ıagay sen 
3. kişi tekil: bargay, çzzgay, salr-Iagay, ögrenmegey 
ı. kişi çoğul: çzzga biz, kelgey biz, körgey biz, lr-ı!avuz, ç*armayavuz 
2. kişi çoğul: çızga sız, kelgey siz ~ kelgey sizler, kelmegey siz 
3. kişi çoğul: çızgaylar, kelgeyler, turgaylar, almagaylar 

6.10.5 Emir 
2. tekil kişi: çap, yürüt, bolgı!, körgül, yatlr-zn, bolma r-:' bolmagıl 

3. kişi tekil: alr-sun, boIsun, balr-szn, siysin, köymesün 
2. kişi çoğul: alzng ~ alıngzz, berüng, minin, atunuz, lr-zlmang,sözlemengiz 
3. kişi çoğul: kelsinler ~ kelsünler, ursznlar, etmesünler 

6.10.6 İstek 
1. kişi tekil: ay tay ı m , içeyim, tutam, almayzn 

3. kişi tekil: aga, ola, bolmaya, içmeye 
ı. kişi çoğul: ayıtalım, kil-e!üm, lr-ı!mayalum 

3. kişi çoğul: atalar 
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1. kişi tekil: ansam, barsam, tursam, kelmesem 
2. kişi tekil: alsa sen, dilesen, körseng, tursang, kelmesen 
3. kişi tekil: alsa, bolsa, ögrense, bilmese, turmasa 
1. kişi çoğul: barsa~, kelsek, ozsa~, bilmesek, olsavuz 
2. kişi çoğul: bolsangız, tilesengiz, tursangzz, bolmasangız 
3. kişi çoğul: alsalar, bilseler, ölçseler, körmeseler 

6.10.8 K~ır'I.n~.11ıı "","""'UI"''''.',,",'' 
'-" ,",""""AA'" Zamanın ii-!i ii Ilr""",,,,,"" 

tuttung erdi 
6.10.8.2 Zamanın UiiBlr""",,,,,,,,' 

281 

turmuş idim ~ ~apsanmış erdim, turmuş idin, ~almış erdi ~ turmuş idi ~ 
turmuşdı, turmuş idiniz, turmuşlar idi ~ yaratzlmış erdiler 
barıp turur erdi 

6.10.8.3 Zamanın 1-II'lr""",,,,,,,," 

bilür erdim ~ turur idim ~ alırdım, ~zlmas edim, o~ur erdi ~ turur idi, 
kerekmes erdi ~ bolmaz idi, o~ur ediler ~ körer erdiler ~ ~zlurlar erdi ~ 
barırlar idi ~ atarlardı, ~ılmas erdiler 

6.10.8.4 Gelecek Zamanın l-IIiılri:ıi,,,r.n~i 

yegey erdim, ~zlgay erdi, buyurmagay erdi, tapgayerdük 
6.10.8.5 Hikayesi 

bilse erdim, bolmasam erdi, bolsa erdi ~ tapsa edi ~ bolsaydı, bolmasa erdi, 
boIsalar erdi 

6.10.8.6 Zamanın U'~"n"T"'+' 

eksilür ermiş, tutar ermiş 
6.10.8.7 Görülen Geçmiş Zamanın Şartı 

aldımsa ~ kördüm erse, ~zldung erse ~ aldınsa, ~zldı erse ~ başladı erse ~ 
turdı ise ~ kördiyise, bolmadz erse, kettükse ~ bildük erse, aldınızsa, 

aldılarsa ~ aldısalar 

6.10.8.8 Zamanın 

turmışsa 

6.10.8.9 Zamanın 

ketersem, ketersen ~ körürsen tilerseng, keterse, ~zlmas erse, ketersek, 
keterseniz 

6.10.8.10 Gelecek Zamanın 
turgay ise ~ turgaysa 
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6.10.9 Tasvir Eylemleri 
al- Yeterlik bildirir: 'amal ~ZLa almas 'kullanamaz' MG 94r:6, tuta almas 

'tutamaz' Gu163v:3. 
bar- Devamlılık bildirir: uza~tzn tura bargaylar 'uzakta dursunlar' MG 6 Ir: 1. 
başla- Eylemin başlamakta olduğunu bildirir: 'itiib ~ıla başladı 'azarlamağa 

başladı' Gul 115v:8. 
ber- Eylemin çabuk bir şekilde veya başka birisi için yapıldığını anlatır: iye 

berse 'yollayı verse' İM 357b:6, ~oya berseng 'bırakı versen' MG 38r:2. 
bil- Yeterlik bildirir: tuta bitmes 'tutamaz' İM 463b:6, mine bilmegey sen 

'binemeyeceksin' MG 11 v:8. 
bol- Olumsuz şekilde eylemin olanaksızlığını bildirir: ~urtulup bolmas 

'kurtulmak olanaksızdır' Gul 62v:6. 
lfal- Süreklilik bildirir: at/ar arıp ~aldı 'atlar yorula kaldı' Gul 164r:4. 
kör- Ana eyleme teşebbüs edilmesini ifade eder: aza körgit 'geçmeye çalış' 

MG 58v:6, sança körgit 'saplamaya çalış' MG 46r:6. 
tur- Kalıcılık bildirir: öre tur- 'ayağa kalmak' TZ 36b:8, yançıp tururlar 'ezip 

dururlar' Gul 154r:3. 

tüş- Beklenmeyen bir hareketi bildirir: ~ayta tüşüp 'geriye kalarak' MG 
44v:9, seskene tüşer edi 'korku içinde kalırlardı' Gul 111 v:6. 

yaz- Eylemin oluşmasına az kaldığını bildirir: yı~zla yaz- 'yıkıla yazmak' I>-K 
29. 

yüri- ,...., yürü- Devamlılık bildirir: ~açıp yürigende 'kaçıp giderken' İN 32r:8. 
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