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Erkin Ariz
(Pekin)
Adını

Cengiz'in ikinci oğlu çağatay' dan alan bu yazılı edebiyat dili. Orta
Asya Türk yazı dilinin Karahanlı Türkçesinden sonra üçüncü devrini
oluşturmaktadır. Ali Şir Nevayi'nin eserlsrinde kHlsik biçimini alan
çağataycanın gelişmesi ve dönemleri hakkında değişik görüşler ortaya
konulmuştur. çağatayca üzerindeki araştırmalrıyla tanınan Eckmann,
çağataycayı, Klasik Öncesi, Klasik ve Klasik Sonrası dönem olamk üzere
üç döneme ayrır. çağatayca, Türk klasik yazı dilinin devamıdır. Söz
varlığında Arapça, Farsça sözlerin yanısıra Moğolca sözcükler de yer alır
ve bazen Oğuzca özellikler de görülmektedir.
Türklük Biliminde, Kaşgarlı Mahmud'tan başlayan sözlük çalışmaları
çağatay dili döneminde de sürdürülmüştür. çağatayca sözlüklerden söz
ederken ilk önce Nevayi'nin Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu
vurgulamaya çalıştığı Muhakemetü 'l-lugateyn 'den söz etmek gerekir,
N evayi Türkçenin üstünlüğunu kanıtlarken diğer çağatayca sözlüklerde
bulunmayan bazı sözcüklemi, özellikle eylemleri örnek olarak vermiştir.
Ayrıca verilen bazı Moğolca sözcükler de dikkatı çeker. Bugüne kadar
bilinen çağatayca sözlüklerden şunlar bulunmaktadır:
1.
çağataycaya- Türkçe

Nevayi'nin

olan sözlük XIV. Yüzyılın
ölümünden sonra bugünkü Anadolu

başlarında

sınırları

yanı

içinde
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yazılmıştır.

2000 kadar sözcük içeren lugatın Türkiye kitaplıklarında
birçok yazma nüshası vardır.
Sözlük üzerindeki ilk çalışma Vambery Armin'e aittir. Daha sonra V.
V. Veliaminof-Zernof tarafından Fransızca'ya çevrilmiştir. Son çalışma
ise Besim Atalay Tarafından yapılmıştır: Abuşka Lugatı veya çağatay
Sözlüğü: Ankara 1970.

2. Beda 'iu' l-Lugat
çağataycaya ait en eski sözlüktür. Sözlüğün tek yazma nüshası N. N.
Hanıkov koleksiyonundadır. m. 1705'te istansah edilen sözlük Leningrad
devlet kütüphanesindedir. Lugat Nevayi'nin şiirlerini anlamak için
düzenlenmiş, yaklaşık 1000 sözcük ve kurallardan oluşan sözlük şair Tal1
İmanı tarafından hazırlanmıştır. Sözlülde Nevayi'nin dışında, Lütfi ve
Mir Hardar'ın şiirlerinden örnekler vardır. Sözlük üzerinde A. K.
Borovkov'un yatığı çalışması 1961' de yayınlanmıştır: Beda 'i' al-lugat,
Slovar Tiilic ımanı geratskogo k soçineniyam Alişera Navoi, Moskova
1961.
3. Fazlullah Han Lugatı
XVII. yüzyılın başlarında Hindistan imparatoru Babur şahın halefi
Muhammed Evrengzib'in (1658 - ı 707) tavsiyesiyle Fazullah han
tarafından yazılmıştır. Yazar o devrin hükümdarlarından Şeyh han'ın
amcazadesi idi. Yazdığı esere Lugatf Türki adı verilmişse de daha fazla
Risale-i Fazullah han adıyla tanınmaktadır. 1825 tarihlerinde Münşi
Abdurehim tarafından Kalküta' da yayımlandığından, ayrıca Kalküta
Lugatı adını da almıştır.
4. Kitiib-ı Zebiin-ı Türkı
Sözlük Fazullah hanın çağdaşlarından, Hint bilginlerinden
Muhammed Yakub Çingi tarafından hazırlanmıştır. 14 başlıktan oluşan
kitap oldukça kalın bir lugattır. Sözlüğün diğer adı Kelür-name 'dir ve
ı 982' de A. İbragimov tarafından Taşkent'te yayınlanmıştır: Kelürname,
A. İbragimov, Taşkent 1982.
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5.
çağataycaya aİt önemli sözlüklerden biri de Senglah 'tır. Sözlük
Mirza Mehdi Han tarafından Nadir Şah zamanında yazmaya başlayıp, m.
1758-1760 yıllarında tamamlanmıştır. Senglah da Abuşka gibi Nevayi
eserlerin anlaşılması için yazılmıştır. Ancak Mehdi Han'ın ifadesine göre
sadece Nevayi değil Lütfi, Hüseyin Baykara, Babür Divanz, Babürname
ve Kelile Dimne'yi de taramıştır. Sözlük 6000 kelime içermektedir ve
içinde Rumca, Moğolca sözcükler de bulunmakta. Senglah'ın British
Museum'da iki, Oxford'daki Bodleian Kütüphanesinde, Londra'daki
School of Orİental kütüphanesinde, Paris ve Tahran milli'
kütüphanelerinde birer adet olmak üzere altı yazma nüshası vardır. Lugat
üzerinde J. Eckmann ("Mirza Mahdi'nin "Senglah" adlı çağatayca
sözlüğü", VIII Türk Dil Kurultayında Okunan Bilimsel Bildiriler 1957:
Ankara 1960, 37-40. ss), K. H. Menges (Das Cayatajische in der
persischen Darstellung von Mırza Mahdı Xan: Wiesbaden 1957 (Februar),
117 ss. Franz Steiner (Akademie der Wissenschaften und der Literatur (in
Mainz), Abhandlugen der Geistes- und Sozialwissenschaftliche Klasse,
Jahrgang 1956, Nr. 9, ss. 623-739), Sir G. Clauson (Sanglax A Persian
Guide to the Turkish Language. Faksimile Text with an Introduction and
Indices by Sir Gerard Clauson, London 1960) gibi Türkologların
çalışmaları yayınlanmıştır.

Huliise-i Abbasi
XIX. yüzyılın ilk yarısında, büyük bir ihtimalle Mirza Mehdi han'ın
tesiriyle Mehmed Hoyi adlı bir kişi tarafından yazılmış ve İran şahı FethAli'nin oğlu Abbas Mirza'ya ithaf edilmiştir. Sözlüğün bilinen Tahran ve
Paris nüshalarının her ikisinde bir takım yanlışlıklar bunlunmaktadır.
Bundan dolayı olsa gerek, üzerinde kimse çalışmamıştır.
6.

7. El a",HH;ı~-1JI Niisiri
Sanglah a dayanarak işlenen bu lugat, Şeyh Muhammed Salih
tarafından düzenlenmiş, N asureddin Şah' a (1849-1896) ithaf edilmiştir.
Sözlük Farsça-Türkçe olarak yazılmıştır.
J
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8. Fetih Ali Kacar Lugatı
xıx. yüzyülda meydana gelen bu lugat asıl İran sahasında yazılan
çağatayca sözlülderin en büyüğüdür. Sözlüğün yazarı Feth-Ali bin
Kelbali bin Mürşid-Kulı bin Feth-Ali Kacar Kazvini olup, Safevi'lerin
Gence' den Kazvin' e naklettikleri Karakoyunlu süHilesine mensuptur.
Yazar sözlükni Nevayi eserleri üzerine tertiplemiş ve 1862'de bitirmiştir.
Lugat üzerinde, Romaskeviç Azeri Türkçesi ile Ç ağatayc ayı
karşılaştırarak çalışmıştır.

9.

Lugiit-ı çağatay

ve Türkf-i 'Osmiinl .
Taşıdığı adına rağmen kullandığı malzeme Şeyh Süleyman Efendinin
mensup olduğu Özbek Türkçesine göredir. Kaynaklar çeşitli çağatayca
metinlerden alınmıştır. Orta-Asya dervişlerinin canlı şivelerinden
alınanları da var. Sözlüğün Ignaz Kunos tarafından yapılan Almanca
çevirisi vardır.
10. Dictionnaire Türk - Oriental.
Pavet de Courteille'ye ait bu sözlük, 1870'te Paris'te yayınlanmıştır. 13
sayfalık önsözden sonra yer alan asıl sözlük 560 sayfadır. Madde başları
Arap harfleriyle verilmiş ve örnek olarak verilen beyit ve masuer
parçaların çevirisi de verilmiştir.
Bu çalışmamızda Lugat-z çağatay ve Türkz-i Osmiinz ile Dictionnaire
Türk-Oriental' da geçen akrabalık, organ, bitki ve hayvan adları
karşılaştırılmakta. Çalışmada verilen karşılıklar özellikle LÇTO ' da
kullanılan ifadelere dayanmaktadır.
Kısaltmalar:

Ar
ET
DTO
Far
LÇTO
Les

Arapça
Eski Türkçe (Clauson'a göre)
Dictionnaire Türk-Orİental
Farsça
Lugat-ı Çağatay TürkI-i OsmanI
Lessing
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St
UyT

Steingass
Uygur Türkçesi

441

elauson, Sir G., An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century

Turkish: London 1972. Oxford.
Lessing, F. D, Mongolian-English Dictionary, Losangeles, 1960.
Steingass, F., A Comprehensive Persian-English Dictionary: London 1892.

aba < Ar. aba', St. 3b baba,büyük amca, babanın büyük kardeşi: LÇTO/2.
DTO/l.
abag(lj:)a < Moğ. abaga, abuga, Les. 2b yaşça büyük kardeş, abla, ağabey; üvey
baba: LÇTO/2; DTO/l.
abdan/abadan < Far. abadan, St. 3b iyi, güzel, yiğit, yakışıkh, rahat, hoş:
LÇTO/2; DTO/1.
abile < AIT. abila, St. 10a çıban, kan çıbanı: LÇTO/2; DTO/2.
abuşlj:a er, koca: LÇTO/3; DTO/2.
acıghg acıg'ın isim biçimi. Sertlik, acılık, meraret: LÇTO/5. acılık, tatsızlık,
gazap: DTO/8. aççiJ,dilj: UyT.
turpu, yaban turpu: LÇTO/5. lezzeti olmayan,
acng çimenzar: LÇTO/6; DTO/6.
acırga bayır

hoş

olmayan: DT017.

aç < ET aç acıkmış kimse: LÇTO/5; DTO/6.
aç(c)un < Soğd. "zwn (ajiin) bu alem, bu dünya: LÇTO/6; DT017.
aça / eçe ana, anne, yaşlı kadın, abla, valide: LÇTO/5. abla, yaşlı kadın: DTO/6.
aça UyT.
açamb (acem+li ?) Asya-yı vusta bir kabile adıdır, Tavayif-i Özbekiyeden bir
kabile ismi, hıyar turşusı: LÇTO/5-6. hıyardan alınan bir çeşit baharat (turşu
yapmada kullanlır) ya da (konserve içinde ekşimiş) sirke: DTO/6.
açar anahtar, kilit; Asya-yı vusta bir kabile adıdır, Tavayif-i Özbekiyeden bir
kabile ismi, hıyar turşusı : LÇTO/6; DTO/6.
açça

alçı, işi,

valide, mader: LÇTO/6; DT017.
< ET açzg acı, sert, dert, kader, alim: LÇTO/5. öfke,
geçirme, iç çekme, yanık türkü: DTO/7. aççılj: UyT.

aççıg

kızgınlık,

gögüs

açı

/ eçi büyük kardeş (ağabey ya da abla): LÇTO/5. mama,büyük valide DTO/7.
açmahlj: sabun: LÇTO/6; DTO/6.
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açul} < ET aç-u~ açık, açmış, açılmış, aşikare: LÇTO/6; DTO/6. oçu1.c UyT.
ad <? tepe, küme, yığın, yüksek yer, yüksek, yüce: LÇTO/6. küçük dağ, tepe,
yükseklik, yücelik, kibir, tepe: DTO/9.
ada ada, cezire, fıda: LÇT017.
adaJ.<.lğ sahil, kenar, nezr, mevsim, fasl, ada, cezire, kısrnet; Türkistan'da vaki
Endican şehrinin eski ismidir: LÇTP17. ağaçtan yapılan bir çeşit alet; nişanlı,
yavuklu, ada, sürem, mevsim, belirli bir zaman, Türkistan'daki bir şehirin adı:
DTO/9.
adar tepe, toprak yığını, bülendI: LÇTO/7. küçük dağ, tepe, yığın, küme DTO/9.
adaşçı kılavuz, delil, rehber: LÇTO/6.
adım adım, ayak sesi, ayak izi, kapı basamağı, eşik, basamak DTOIlO.
adhğ namzet, ölmüş kız, nişanlı: LÇTO/7.
adra ave yerde toplanmış toprak, yassı tepe: LÇTO/7. ekimsiz yer, tohum
ekilmez yer: DTO/9.
ağ(tağ) buğa öküz cinsinden olan bir çeşit yabani büyük koyun: LÇTOIl5.
ağa < Moğ. ii~a, Les. 59b büyük efendi, ağabey; ünvan: LÇTOIl4; DTO/24.
ağaç I}avum nesteren, bodrenk: LÇTOIl5. portakal renginde acı bir meyve:
DTO/24.
ağaç/yağaç < ET ı+gaç ağaç: LÇTO/15; DT0/24.
ağıl < ET ağıl koyun gibi ev hayvanlarının gecesi konulduğu dairre, yani hayvan
evi: LÇTO/16. DT0/26.
ab efsus, derd, harf-i nida: LÇTO/6. acı ve derdi ifade eden ünlem: DTO/8.
absadurğa eyerin arkasındaki bağı ve tokası, sadak bağı: LÇTO/6.
ahsum < Moğ. agsum, a!Jsul) hamile, sarhoş, mest: LÇTO/6. esrik, sarhoş
DTO/8.
abta < Moğ. ağta iğdiş at, hadım: LÇTO/6. hayası çıkarılmış, burulmuş, iğdiş,
hadım, harem ağası: DTO/8.
abtacı baytar, veteriner, seyis, at bakıcı, cilveli: LÇTO/6. binicilik öğretmeni, at
bakımıyla ilgilenen kimse: DTO/8.
abtıl} torun, evlat oğul: LÇTO/6. küçük erkek evlat, torun, kız torun: DTO/8.
ai} I}uyrul} çayın bir çeşidi; denbe ( ? )LÇTOIl7.
aka < Moğ. ii~a, Les. 59b ağabey; saygı ünvanı: DTO/28.
al}a/ağa saraydan sorumlu yetkili memur: DTO/27.
al}ar laklaka cinsinden bir kuş ismidir: LÇTO/307.
al}saç bir kuş ismi; beyazlaşmış saç: LÇTOIl6.
al}savurğa: sadak kayışı: DTO/8.
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bir çeşit ördek; bağırtlak: LÇTO/17; DTOI28.
bir çeşit ördek; bağırtlak: LÇTO/l7; DTOl28
alaçap~un sülün; şiddetli fırtına; kar ve yağmurun karışık yağması: LÇT0I18;
"".U"IU'Uı;~ ....

DT0129.
alaJ.i.arga alakarga: LÇT0I18; DTO/30.
alaJ.i.lag sin (?) cinsinden kötü kokulu bir canavar: ÇTO/l8. DTO/30.
alancaJ.i. üçüncü peder, baba, dede: LÇTO/20. büyük dede: DTO/34.
alangarat büyük fare: LÇTO/l8; DTO/30.
alapke bir çeşit ördek; bağırtlak: LÇT0I17; DTOI28.
alatagag/n bir çeşit karga: LÇT0I17. bir çeşit doğan: DT0129.
alçm/alçu dağ eteği; şahin gibi bir çeşit av kuşu:LÇT0I19. dik oaln dağ eteği:
DTO/3l.
alguçı < al-gu+çı alıcı; müşteri; talep; bir çeşit av kuşu: LÇT0I19.
alJ.i.ab koç, dağ koçu koyun; ayğır: LÇT0120. yabani koç, ürkek koç: DTO/33.
altab(y)a tilki büyüklüğünde bir hayvan: LÇTO/l9. kırmızı tilki: DTO/3l.
aluc < Far. allüça,kayısı; yabani bir meyve ismi: LÇTOI20. dikenli meyve:
DTO/34.
alya bir çeşit meyve: LÇTO/20. kuzgun: DTO/35.
aman J.i.ara bir çeşit ağaç: LÇT012I; DTO/35.
ana < ET ana anne; işte, burası: LÇT0122; DTO/3 7.
anaka anne, süt annesi, üveyanne: LÇTO/22. süt anne,dadı, ebe kadın, kahya
kadın: DTO/37.
andıJ.i. kurt ve güvercinden türeyen hayvan: LÇTO/22. kurt ve geyik ailesine
mensup olan bir çeşit hayvandır: DTO/37.
anJ.i.ut serhap; kızıl; Kazdan büyük bir çeşit kuş: LÇTO/22. su ya da su yöresinde
yaşayan kuş: DTO/38.
anJ.i.ut/d ördeğin bir türü; suda yaşayan serçe: LÇTOI207; DT0/384.
aga aka, ağabey: LÇTOI22.
ap pekiştirme edatıdır: LÇTO/3; DTO/L.
apa < ET aba/apa büyük hemşire, abla: LÇTO/3; DTO/L. anne, abla: UyT.
ara orta, meydan, iki şeyin arası ara, vakit, sıra, zaman, çağ: LÇT017. orta; ara
yol; yarı; çevre, ortam: DTOI1 O.
arabek Nesi taifesinin burunlarına geçirdikleri halkadır: LÇT017.
aral < Moğ. aral, Les. 48b araları yakın adalar, ada, bir kabile ismi: LÇT/6. ada
DTO/lO.
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aral tigİzi Ceyhun ile Seyhun' a mensup olduğu Harezm kıtasındaki cesim göl,
Aral denizi: LÇT017.
aralaş < ara+la-ş karma karışık: LÇT017.
aralıIi- < ara + lzgllç aralık, aralanmış, vusta, fasıla, mesafe, dar yol ara ortaklığı,
ortaklık, iki tarafarasında ortaklaşma olan halı: LÇT017; DT0/10.
aran ağıl, ahır, kuş ve av hayvanların geçit yerlerine l$:onulan ve çakılan kazık:
LÇT017. av hayvanlarının barındığı, küçük koru, sundurma, hangar: DTO/1 o.
aravuI sefer esnasında ordunun önünde giden askerler, öncü ordu; kılavuz, öncü,
asker, ordu: LÇT017; DT0/10.
araycı(?) arayıcı, arayan, araştırıcı: LÇT017. ferkadan, küçük ayı denilen yıldız:
DT0/10.
arayıCl yılduz Ferkadan yıldızları,bu iki yıldıza bazen al$: at ve boz at da denilir:
LÇT017.
arbag < arva-gyılanı kovuğundan çıkarmak için ve ya ısırdığı zehrin
bulaşmasını engellemek üzere okudukları efsuna denilir, efsun, efsane arızalı,
engebeli, hile, düzen, büyü: LÇTO/8. öykünce, masal, hikaye, büyü: DTO/1 ı.
arbagcı efsuncu, maskarlık eden: LÇTO/8.
arça çam ağacı gibi bir çeşit kokulu ağaç: LÇTO/8. dağda yetişen bir çeşit çam:
DT0/12.
arçm bir devletin idare bölgeleri,yani eyalet, bazı yerler: LÇTO/8. ülkesel toprak,
bölgesel toprak: DT0/12.
arduç dağ servisi, dikenli ardıç ağacı: LÇTO/8.
arga(v) akar su, dere, çay: LÇTO/9. suyun akışı, az saygı: DTO/13.
argaç püd, sakil, bezin üstüne atılan atkı: LÇTO/9. dokumacılıkta süsleme aleti:
DT0/13.
argadaI hasletsiz, huysuz adam, dağın beli, geçid, tuzak: LÇTO/9.
argadallıIi- geçit, tuzak çok yer, huysuzluk: LÇTO/9. tuzak yeri: DTO/13.
argamçı < Moğ. argarncı, Les. 52a yükü deveye yüklernede kullanılan ip, halat,
urgan: LÇTO/9. halat, urgan: DT0/13.
argış gılle mumaelesi, ticareti: LÇTO/9. zahire, mahsul, irat, gelir, ticaret
yapılan yer: DT0/14.
argıt Özbek kabilelerinden birinin ismi: LÇTO/9.
arguçaIi- değirmen, sıkmaç, cendere: DT0/14.
argun / arganun revap ve tanbur çeşitinden bir çalgı ismi, Kılıç Arslan nam
padişah'ın oğluyla Hülaguhan'ın oğlu Akahan'ın oğlunun ismidir: LÇTO/9.
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müzik ilminde bir çeşit usul, bir çeşit oyun, saz: LÇTO/9. koyunla
ilgili bir çeşit oyun,ağaçtan yapılan bir çalgı: DTOIl4.
orak, turpan: LÇTO/8.
ar).\.a < ET arka sırt, arkası, un, nesil:LÇTO/9. sırt, arka, kuşak, nesil: DTOIl4.
ar).\.agalçe bir cins kırmızı geyik: LÇTO/9. alageyik, sığın, kırmızı geyik:
DTO/14.
ar).\.aluç hamal semeri LÇTO/9. para karşılığında üzerinde yük taşıyıcı: DTO/14.
ar).\.ış kervan, seferdaşlar, zümre, fırka: LÇTO/9. kervan, grup, kafile, ekip:
DTO/14.
ar).\.uda).\. ikiz, çift: LÇTO/9. ikizler: DTOIl4.
armagan hediye, yadigar, pişkeş, tuhfe: LÇTOIl o.
armanCe) < Far. arman, St. 39a hasret, maksat, amaç, arzu, çare: LÇTOIlO.
özlem, üzüntü, acı, istek, arzu: DTP/15.
armanb).\.. < Far. arman ve Tü. +lzg arzumendIik, talep, iştiyak: LÇTO/IO.
isteyen, arayan, arzulu: DTOIl5.
arpa < ET arpa arpa, inca, alarnet, bayrak, sancak, sınır işareti, yüksek dağ,
dudaktaki çatlaklık: LÇTO/8. arpa: DTOIlI.
arpargan arpaya benzeyen bir bitki adıdır: LÇTO/8. arpa gibi ince olan bir çeşit
ot ya da bitki: DTOlll.
arslan < ET arslan aslan: DTOIl2.
arsun kazanın dikini kazacak alet: LÇTO/8. bir çeşit kazma aleti; hamur ve
macun gibi şeyleri kesrnek için yapılan bıcak: DT0/12.
arş araba oku, kol, bir karış: LÇTO/9; DTO/l3.
arşun arşın, üç karış bir arşındır: LÇTO/9. eski bir uzunluk ölçüsü: DTO/13.
art < ET art geçit, dar yol, art, taht: LÇTO/8. dar geçit, boğaz, argıt, yol, yön,
sınırlı: DTO/lI.
art sert, zehir, arka: LÇTO/8. bir olayın arkası, ortada olmayan şey, arkasından:
DTOIl2.
artma).\.. yük, denk, bar: LÇTO/8. eski elbise: DTO/ll
artu).\.. fazla, artık: LÇTO/8; DTO/II.
artu).\.maç kendi sınıf ve cinsinde değeri biraz fazla olan şey: LÇTO/8. değerli ya
da pahalı bir şey: DTO/12.
artığı, fazlası, ziyadesi: LÇTO/8. dahası, fazlası, artığı: DTO/ll.
eğerin üzerine ~onulan heybe: LÇTO/8.
arzuvadı Türkmenler arasında okunan türkü adı: LÇTO/8. İrak Türkmenleri
arasında okunan bir türkü adı: DTOIl2.
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asav ürkek ya da ram olmayan at: LÇTOIl2.
aslam at; yük ve binek hayvanları: LÇTOIl3. at; dört ayaklı hayvan: DT0/21.
aslan < ET arslan aslan: DTO/21.
aşar? deve sürüsü: LÇTOIl3; DOT/22.
at ad, isim, nam, şöhret: LÇTO/3; DTO/2.
at boguzı at yemi: LÇTO/4; DTO/4.
ata < ET ata baba, peder, valid, ihtiyar: DTO/3; LÇTO/3.
atabeg/-big < ata beg büyük baba, padişah lalesi, nazarı devlet, merbi: LÇTO/3;
DTO/3.
atag ün, nişanlı, yavuklu, namzad, nezr, kısrnet: LÇTO/4; DTO/3.
atala(ına) bulamaç aşı, herire: LÇTO/4; DTO/3.
atalııpg < ata+lıgllf babalık, mürebbi, peder makamında, padişahın tuttuğu ve
peder Türkistan'da bir rütbedir, atalıg ahalinin arz ve derdini padişah'a arz
etmeye ve babalık sıfatıyla ahalinin durumudun haberdar olan görevli:
LÇTO/4.
atalınlıJj: adaklı, namzad, yavuklu: LÇTO/4. ünlülük, ün, atanma, atama: DTO/3.
atardutar/-t- < at-ar tut-ar şiddet, debdebe, kavga, çarpışma, mücadele, sorun,
güreş: LÇTO/4. topçu askerler, top edevatından bir alet ismidir: DTO/3.
ataş adaş, ismi, hemnam: LÇTO/4. atmak fıilinin isim biçimi: DTO/3.
atgı/u dokuma işçisinin kullandığı mekik, (kalan): LÇTO/4; DTO/4.
atgucı/-Jj:uçı nişancı, atıcı, savaşçı, vuruşkan: LÇTO/4; DTO/4.
abm < at-zm menzil, bir ok atı gibi yer, mesafe: LÇTO/5; DTO/6.
atış-tutuş = atar-dutar LÇTO/5. = atar-dutar DTO/6.
atışlıJj: tirendazlıkta mahir: LÇTO/5; DTO/6.
atJj:ulaş harp, cidal, kavga, çarpışma, savaş, mücadele: LÇTO/4; DTO/5.
atlıg/Jj: < at+lıg adlı, meşhur, namdar, ünlü: LÇTO/5; DTO/5.
atmaca atmaca, serpme: DTO/6.
atsız ünsüz, İsmi olmayan, sıradan bir kişi, zayıf, (Yafes hafıdlerinden ve Tatar
hanının büyük oğlu ve Harezmin bir hükümdarının ismidir) LÇTO/4.
avaibaka baba, dede, büyük baba; LÇT0/23. kuş yuvası: DTO/40.
ayag/Jj: < ET adak but, ayak, kedem, kam, kedeh, piyale, kase, nihayet, paye:
LÇTO/5; DTO/5.
ayaka süt anne, dadı: LÇTO/45; DTO/90.
aygır hereklee?) süren hayvan, ayğır at: LÇTO/54. sara tutarık: DTOIl18.
aylJj: ayı: LÇTO/65. ev, yuva, barınak; ayı: DTOIl43.
baba Far. baba, St. 135b baba; ayı; deve: LÇTO/66.
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babir deniz kaplanına benzeyen bir çeşit yırtıcı hayvan; biber: LÇTO/66. çok
ihtiyar, çok büyük: DTOIl44.
bacana~ iki kız kardeşin kocaları: LÇTO/66; DTOIl4S.
bacı bacanak; büyük hemşire; abla, küçük kiz kardeş: LÇTO/67. kardeş, büyük
kardeş: DTO/14S.
badanus sertalan ailesinden bir hayvan ismidir; horoz: LÇT0174. horoz; sülün:
DTOIlS7.
baduJ.dbedük mütaaffan bir hayvan ismidir; uzun tüylü köpek: LÇT0174.
hayvan kokusu; çok pis kokan aslan; korkutucu hayvan: DTO/IS7.
bağan/m kuzu, çaylağın yavrusu, büyümeyen kuzu: LÇT0170. kuzu: DTOIlSL.
bağır < ET bagzr karaciğer: DTOIlS2.
bağır ~ara tam siyah; bir çeşit kuş ismidir: LÇT0170. yollu renkli bir çeşit kuş
ismi, çok büyük güvercin, kaz: DTO/IS7.
ba~am ağacı terhun denilen bir çeşit ağaçtır:LÇT0174.
bala < ET bala çocuk, yavru: LÇT017L. DTO/IS3.
baıaça~a çoluk çocuk: LÇT017L. DTOIlS3.
baldırğan bir çeşit bitki ismidir: LÇT0172. yabani mercan, köşk: DTOIlS4.
balduz baldız, nikahlı kadın, hemşire, kız kardeş: LÇT0172. koca ya da kardeş:
DTOIlS4.
bah~(ğ) < ET balık balık; Moğolca şehir ve eyalet anlamında, Hanbalık gibi:
LÇT0172; DTOIlS4.
bars < ET bars aslan, kaplan; saldırganın üçüncü yılıdır: LÇTO/67. küçük hırçın
karı için yapılan yuva: DTOIl46.
bay hatun baykuş, kokukuşu: LÇT0173. gecekuşu; acuze, cadı: DTOIlSS.
bay oğh karga; efendizade; bir kuş ismi: LÇT0172.
baydağ süTÜ; ürkek; yanak; bir kuş ismi: LÇT0173.
bay~uş baykuş, kokukuşu; bayoğlu: LÇT0173. gecekuşu; acuze; cadı: DTOIlS6.
beg börki bir çeşit çok kokulu ve renkli çeçek ismidir: LÇT017S.
behHm doğan, ünlü av kuşlarından biridir: LÇTO/88. bir çeşit antilop, karaca:
DTOIl80.
bekre/bekter bir çeşit küçük balıktır: LÇT017 S.
belen keklik, kebek: LÇT017 S.
belke deve yavrusu, taylakça: LÇT017S; DTOIlS9.
bezel] sülüğün dişisi; yabani tavuk; kıgavul: LÇT0174. DTOIlS8.
yanbaş, kuburğa: LÇTOI92. böbrek, böğür: DTOIl87.
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bibi < Far. bıbı, St. 215a hanım, hatun; nine: LÇTO/88. hanım, kadın, bayan,
töresel ya da yasal kan: DTO/181.
bide kuru ot, biçilmiş ve toplanmış ot, hayvan yemi: LÇTO/90. kurutulmuş ve
sıkıştırılarak paketlenmiş ot; üçğülotu: DT0/183.
bidev soulu ya da cins at: LÇTO/89.
bigu şahine benzer bir çeşit av kuşu: LÇTO/92; DT0/187.
biIi baglı doğana benzer bir kuş ismi; genelde ustura ve süpürgeye de taklit edilir:
LÇTO/94. doğana benzer bir kuş ismi: DT0/191.
bota krş. ET botu yavru, çocuk: LÇT0176. küçük bitki; çocuk; hayvan yavrusu:
DT0/160.
boynuz boynuz: LÇTO/87; DT0/180.
böcek böcek: LÇT0177. böcek, salyangoz: DTO 163.
börİ < ET böri kurt, kök böri: LÇTO/80. kurt; bir çeşit boru: DT0/168.
bu/om kartal, baykuş, bayoğlu: LÇTO/86.
budanur üçüncü dede; baba: LÇT0177. dedenin dedesi, ninenin ninesi,
dördüncü baba: DTO/164.
buga erkek sığır, öküz; Cengizhan'ın sekizinci oğlunun ismi: LÇTO/82. manda,
camus; sığınn erkeği; ince ekmek: DT0/171.
bugday < ET bugdiiy buğday: LÇTO/82. buğday, başak; zodyak belirtesi:
DT0/172.
bugdayyıJ.<. bir çeşit kuş, yani hamma(?) kuşu: LÇTO/82. kuş: DT0/172.
bugu < Moğ. buğu, St. l3la ceylan, karaca, geyik, maral, geyik yavrusu; güzel
gözler: LÇTO/82. geyik; boğulmuş; av; yabani keçi; avlak; bir kasaba ismi:
DT0/172.
bulag otı su kenannda bulunan ot: LÇTO/84; DT0/174.
bulduruJ.<. yabani dişi eşek: LÇTO/85. bir çeşit kuş: DT0/175.
bulgur bulgur; kırılmış ve çatlandınlmış buğday: LÇTO/85. nemlendirilip ezilen
buğday: DT0/177.
burcaJ.<. fasulye cinsindeki bitkiler; hayvan yemi olarak yetiştirilen bitki:
LÇT0178; DT0/165.
burgut baykuş, şahın, bayoğlu: LÇT0179.
bursuJ.<. baykuş, doğan, bayoğlu: LÇT0179. bir çeşit beyaz, yollu tüyleri var
sansar; deriden yapılan çok dayanaklı kürk manto: DT0/166.
burulday küçük kuşlar; ufak canvadar: LÇT0179.
burut < Far. burilt, St. 198b bıyık: LÇT0179. DT0/168.
busun bit, böcek: LÇTO/81. bit: DT0/171.
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yedek at, gösteri atları; deste bağlanmış buğday: LÇTO/81.
boran yeşil ve kırmızıya mayil tac1ı bir kuş; bir alet ismi; saz; şeker
kamışı: LÇTO/87; DT0/180~
h"'7o:ııiı;n < ET buziigu sığır yavrusu: LÇTO/80. gergedan yavrusu: DTO/169.
buzagu başı bir çeşit zehirli hayvan; dana burnu: LÇTO/80. iğne gibi silahi olan
sürüngen: DTO/169.
buzlag sülüğün dişisi, yabani tavuk, kırgavul: LÇTO/80. dişi kelelik ya da dişi
sülün: DT0/169.
bürküt < Moğ. burgud, Les. 148a kartal; topuk; ökçe; bir çeşit av kuşu:
LÇT0179. örtü, yorgan, perde: DTO/167.
bürküt heykel; buthane; doğan; Asya-yı Vusta bir kabile ismidir: LÇT0174
cencek bir çeşit ağaç; ateşte burulmuş kıl, piççide: LÇT0/141. sakız ağacı:
DT0/288.
cenes sivrisinek: LÇT0/14I. sirvisinek; ufacık çocuk ya da adam: DT0/288.
cevane < Far. caviinf, St. 376b ğüvercin yavrusu: LÇT0/141; DT0/289.
cıllj:ave başı parlak tüylü olan bir böcek: LÇTO/143.
dber dağ keçisi; çalap ve titek insan: LÇT0/142. dağ keçisi: DTO/30I.
drdrek orak böceği; musluk: LÇT0/140. su musluğu; çır çır böceği: DTO/283.
dvir teke, yabani keçi; soğan: LÇT0/144; DTO/311.
cor atmaca kuşu: LÇT0/141. kökendaş; aynı haddeden geömiş; küme: DTO/293.
cörke bir çeşit ördek ismi: LÇT0/141; DT0/294.
cuva yabani soğan: LÇT0/142; DTO/300.
çadı/ar bir çeşit serçe kuşu; otak; alacak; çatılmış ve kırılmış ötü: LÇTO/146.
çadır; manto, kabuk; bir çeşit serçe: DTO/274.
çag(a)la bir kuş ismidir: LÇT0I147. balikçıl kuşlar: DT0/277.
çalgava kırmızı tilki; kırsak: LÇT0/152. kırmızı tilki; çatıile onun derisi:
DTO/287.
çahg acele; çabuk yürer at: LÇT0/149. huysuz at; çarçabuk, hızlı: DTO/280.
çap kuş: LÇT0/144. iğreti oyun, hile, yalan: DTO/270.
çapalj: iri yollu yası göl balığı; mahi: LÇTO/144. küçük balık: DTO/270.
çarag bir çeşit av kuşu: LÇT0I151.
şahin yavrusu: LÇT0I149. kuş yavrusu, doğan: DIO/28I.
torun: LÇT0/149. küçük erkek evlat: DTO/28I.
çayan çıyan, akrep, kırkayak, eğrikuyruk: LÇT0I150. akrep, bin ayak, çıyan,
geyik dili: DTO/282.
çekdik iğde ya da ciğde: LÇTO/151. ağaçta bulunan iyi bir meyve: DT0/285.
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çekelçike alının ili tarafı; pek küçük; bir şey; l~atıg da derler: LÇT0I152. kum;
karasamur: DT01286.
çekin atık; omuz, baş ile boyun arası; merec; çimenzar; sebze; siyah dana,
Klmuk lisaninde kuluk ve küş manasında: LÇT0I152; DT01286.
çeliş bir anne ve başka başka babadan türeyen çocuk: LÇT0I152; DT01287.
çemçe balıgı bir çeşit büyük balık: LÇT0I153. bir çeşit balık: DT01287.
çençek bir çeşit ağaç ismi: LÇTO/153. sakız ağacı: DT01288.
çeneıçine kurt, böre: LÇT0I153. kurt ya da dişi kurt: DT01289.
çerenIceren ceylan; komşu; bir çeşit kırmızı ve dorıya mayı1 olan at: eseb ceren
de derler: LÇT0l151. geyik: DT01284.
çetik otı yürüncee?), sebsrge, bir çeşit bitki:LÇT0I150. Teberistan söğütü:
DT01283.
çevbar kır tonlu(?) at; akar su: LÇTO/154. boz renkli ve sert at: DT01290.
çıç~an fare: LÇT0I160.
çıçla~ serçe parmağı; cicilik; küçük parmak: LÇT0I160. küçük parmak:
DT0/302.
çıgılda~ çığılkuş ve tavuk çığııdanı: LÇT0I162. it üzümü: DT0/307.
çı~ar kurkure kuş; hesap; menfafat: LÇT0I162. kur kur diye öten kuş: DT0/307.
çırgavlan yaşlanmış at, kart hayvan: LÇT0l161. sevinç, neşeli yaşam: DT0/304.
çibin/çivin sivri sinek; namus: LÇT0I142. sinek: DTO/301.
çiçek çiçek, gül ve reyhan: LÇT0I160. çiçek; kabarcık; küçük frengi: DT0/302.
çikin omuz; aşık; inanç; döküm; kerre: LÇT0I163. omuş; aşık: DT0/308.
çil keklik; bir çeşit yabani tavuk; cüzamlı adam, cüzam yüzlü: LÇT0I163.
cüzamlı; keklik: DT0/308.
çilik bir çeşit ayı: LÇTO/l 63.
çim Buhara musefatında bir şehir ismi; çimen: LÇT0I164.
çir toplu uçan bir çeşit kuş ismi: LÇT0I160. ur, kabarcık; çivi; toplu uçan bir
çeşit kuş: DT0/303.
çişek tavşan yavrusu; böcen: LÇT0I162. yavru tavşan; göcen: DT0/306.
çizilge orak böceği, cercerek, perende: LÇT0I162. çekirge, oynar kollu gönye;
kara kuru kimse: DT0/305.
çoban kuşu serçegiller cinsinden bir çeşit kuş, mavi ve sarı renkli bağcığı olan
serçegillerden bir cins kuş: LÇT0I154; DT01290.
çoçl}a/çoşga domuz yavrusu, domuz; Behh ile Amu nehsi kenarında çok bulunur:
LÇT0I154. domuz yavrusu: DT01292.
çolçu bir çeşit kuş ismi, çerçer, turgay: LÇT0I158.
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çona~

kulak ya da boynuzu eksik olan kusurlu hayvan: LÇTOIl59; DT0/299.
çoncu~ kırlangıç: LÇTO/159; DTO/300.
çopa~ kart al gibi av kuşu; karga: LÇTOIl54. bir çeşit av kuşu: DTO/290.
çopan aldatan atmacadan biraz büyük bir kuş: LÇTOIl54. atmaca cinsinden bir
kuş: DT0/290.
çopçuk serçe, cadu kuşu: LÇTOIl54. serçegillerden birine verilen isim; büyücü:
DTO/290.
çor ince çöp; toparlanmış şey; acıtmak; bir çeşit kuş ismi: LÇTOIl55. aynı
menşeli; küme: DTO/293.
çökçek sığırcık cinsinden bir kuş ismi; saç: LÇTOIl57. sırt küfesi: DT0/296.
çökek eğilmiş, çökme, ibadet; burun; omuz:LÇTOIl57. aynı: DTO/296.
çökür iri saz; çenek; gayet iri keman; diken: LÇTOIl57. kürek biçimindeki bir
alet; diken: DTO/297.
çökürtke çekirge: LÇTOIl57.
çörpe sülün pelici; peliç; küçük; dağ domuzunun yavrusu, miçkay da derler:
LÇT0I155. domuz yavrusu; çocuk; soylu delikanlı: DT0/293.
çörten su arığı; yayla balığı; sülün; delme: LÇTO/155. kanal, dam deresi; balık
yavrusu ya da zehirli su yılanı: DTO/293.
çug(g)a ejderha yavrusu; kürk; gölge: LÇTOIl56. kürk elbise, deri mont, cuva,
gölge, karanlık: DT0/294.
çürdük ıtırlı, güzel kokuh bir ottur; siyah dana; cora otu: LÇT0I155. kerevize
benzer yapraklı bir ottur: DTO/293.
dada dede, baba, amca: LÇT0I168; DTO/315.
dagsar serçe kuşu: LÇTO/169.
daldagay çayırkuşu gibi bir çeşit kuş; bir şeyin arkasına girerek saklanmak:
LÇT0I169; DTO/317.
dan burm böcek; danqa burnu; bir bitki ismi: LÇTOIl69; DTO/3 17.
dede dede; tarık babası, büyük baba: LÇT0I170; DTO/318.
delveçe azgın; buğday içinde olan; hurma ağacının findanı: LÇT0l17 ı. delice;
karamuk: DTO/3 19.
delveçe togan doğan kuşu: LÇTOIl7ı. doğana benzer olgunlaşmış bir kuş ya da
fındık faresi: DTO/319.
deve deve: LÇT0I175; DTO/330.
devvac/duvac/dovag perde, yüz örtüsü, bir kuş ismi: LÇT0I171. örtülü, örtü, at
örtüsü, harmanı: DTO/319.
dize gelin; maca, annesinin kardeşi: LÇT0I174. gelin, üvey kız: DTO/324.
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dolan e alıçe ailesinden bir çeşit erik ismi; taze çilan; dolane ağacı ünlüdür:
LÇTOIl72. aluce cinsinden olan yabani erik: DTO/322.
dulce/al yavrulayan kısrak: LÇTOIl73; DTO/322.
dultu güvercine benzeyen bir hayvan ismidir: LÇTOIl72. sırtlan: DTO/322.
dunan dört yaşlı at, at: LÇTOIl73. dört yaşlı tay: DTO/323.
dügülek olgunlaşmamış karpuz; yuvarlak bir tür kavun; yüzücü kuşlar cinsi:
LÇTOIl72. dut olmayan karpuz: DTO/322.
ebegü yan, taraf, cihet, kenar: LÇTO/2; DTOIl.
ebkişi ekşi, sert, acı, çiğ,ters, kötü, kem: DTO/2.
ebregine bir çeşit kapı: LÇTO/2; DTOIl.
ebsem sessiz, sakin, uslu, hamuş: LÇTO/2; DTO/2.
ebsik eksik, kusurlu; körpe; yavru, daha küçük, çocuk: LÇTO/2; DTO/2.
ebügen < Mog. büyük baba, de de LÇTO/3; DTO/2
edik çizme, çekme: LÇTO/7. demet, çizme, botin: DTO/IO.
ek(g)çe abla; büyük hemşire: LÇTOIl7; DTO/28.
em deva, derman, ilaç; Hindistan' da bulunan bir meyve: LÇTO/2 1. ilaç; em:
DTO/35.
em otı bir çeşit bitki: LÇTO/21. tıpta kullanılabilen bir çeşit bitki:DTO/3 5.
emmek amca, baba kardeşi: LÇTO/207.
enbe Hindistan' da bulunan bir çeşit güzel kokulu meyvedir: LÇTO/22. Hint
kirazı: DTO/37.
enük yabani hayvan yavrusu; LÇT0/23. aslan ya da köpek yavrusu; yırtıcı vahşi
hayvan: DTO/39.
epkin susamın siyah (kirli) suyu: LÇTO/3; DTO/2.
eprik eski, atık; öğretmen, ihtiyar: LÇTO/3. DTO/2.
erbab mahalle ve köy ihtiyarlarının başı, muhtar: LÇTO/8. yol gösterici ve öğüt
verici ihtıyar adam: DTOIl 1.
erdene dişi deve, maya, arvana:DTOIl2.
Ergenekon Türkistan'daki bir dağın ismi, keyler, şahlar, büyük hükümdarlar:
LÇTOIlO.
erin (t azın) dudak; kenar, yan, taraf: LÇTO/ll; DT0/18
erk saray, köşk, kasr, kale, iç kale: LÇTO/9.
erke naz, nazlanma, utangaç: LÇTOIl o. cilve, kırıtma, şıklık, süs merakı,
beğenilme merakı: DTOIl5.
erken e dağın beli, kemer, teng, tel, saç teli: LÇTO/IO. dağın bir yamacı ya da ilk
yanı: DTOIl5.
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temizleyici alet, dişçi aleti, cerrah bıçağı, kemik: LÇTO/lO.
alet, erkinlık, büyük servi, bekar: DTO/ 1S.
ersan Türkmenistan'da bulunan Amu ve Ceyhun nehirleri kenarlarında
istikamet eden bir kabile ismidir: LÇTO/8.
ertugrul Selçuklu imparatorluğundan bir padişah ismidir. Cedal Osman:
LÇTO/9.

erkin

diş pasını

kazıcı

eteke atalık, bablık, hoca, usta: LÇTO/4. ilk eğitim verici, baba: DTOIS.
eteklü ünlü, adlı, meşhur: LÇTO/4; DTO/S.
buğday, arpa gibi bitkilerin otu ve ağaci: LÇTO/2 ll.
fere bildercin (?) ve kebek (?) gibi bazı kuşların yavruları; çok küçük pelic:
LÇT0/210. kelelik ve benzeri cinsteki kuşların yavruları: DTO/389.
ferik ufak şey manasında; fare: LÇTO/210. ufak kuş, yavru kuş: DT0/389.
göbek sang kediden büyük bir çeşit hayvan, derisinden kürk yapılır: LÇTO/269.
kedi boyundaki sarı renkli bir hayvan, derisinden kürk yapılır: DT0/462.
gunan <Mo. dört yaşındaki hayvan ve at: LÇTO/209. üç yaşındaki at: DTO/387
~ gunan/).\.- iki üç yaşındaki at, tay, dunan da derler: LÇTO/240. üç yaşındaki
at: DT0/439.
gunda bir çeşit gezende canvar ismi; sirvisinek; örümcük: LÇTO/209.
Arabistan'ın Ruteyla diye bir yerinde bulunan bir hayvan: DT0/387.
he).\. ).\.uŞI tanrı kuşu; uzaydaki bir gezegen; yabani güvercin; üveyik; İshak kuşu:
LÇTO/1 6S. bir çeşit kuş: DTO/3 ll.
qelme kuzu: LÇTO/1 67.
qiçir koşma ya da üzerinde yük olan deve; katır:DTO/312.
qina kına; arı iğnesi, ağaç dikeni: DT0/314.
qodek eşek yavrusu: LÇTOIl67. eşeğin tayı ya da yavrusu: DTO/313.
horo(a)z horoz: LÇTO/166; DT0/312.
horun azgın at: LÇTO/286. ayakları tutkun at: DTOIS14.
hüne geyik; sığın soğanın erkeği: LÇTO/288. bir tür geyik: DTOIS1 7.
hüni yabani soğan; büyük şahh geyİk: LÇTO/288. huni: DTO/S1 7.
hüpüşük bir çeşit kuş; çavuş kuşu, torgay da derler: LÇTO/287. çavuş kuşu, bir
çeşit kuş: DTO/S 16.
hürkek havlayan hayvan: LÇTO/287. horlama: DTOIS16.
ilk borç: DTOIl.
ıça/içe anne, abla; büyük hemşire: LÇTO/47. abla: DTO/99.
ıdır yüksek yer: LÇTO/7.
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ıdırgan

tepe, küme, yığın: LÇTO/7. küçük dağ, tepe, küme, yükseklik, yücelik,
kibir: DT0/10.
ıdun at sürüsü, binek ve taşıta alışmamış huysuz hayvan: LÇTO/7. sürü,
kalabalık, hayvan sürüsü: DTO/9.
ıduneı yılkıcı, yılkıyı meraya götüren çoban: LÇTO/7; DTO/10.
ılba(r)sun bir çeşit ördek, kaz; çayır, çimen, sebze: LÇTO/58. bir çeşit ördek:
DT0/129.
ılgm

kez, cefa;

ılgın:

ılJplyılJ.i1 başı boş

LÇTO/59.

sürüsü; saldırgan dairesinden yedinci yılıdır:
gelir, kazanç: DTO/132.
ımga dağ keçisi; dere; geçit: LÇTO/61. dağ keçisi: DTO/135.
mgan devenin dişisi; taylak, mada: LÇTO/64. dişi deve, maya, arvana: DTO/141.
~ man devenin dişisi; arvana: LÇTO/62. dişi deve; maya, arvana: DT0/138.
ırag uzak; dağ keçisi, keçi: LÇTO/48. uzak; dağ keçisi: DTO/102.
lylJ.i otı ilaç olarakn kullanılabilen bir çeşit bitki: LÇTO/65. bir çeşit bitki:
DT0/144.
iç ike < Mog. Baba; anne: LÇTO/47. baba: DTO/99.
içki keçi, serke, oğlak; bez: LÇTO/47. keçi; asıl, iç: DTO/99.
igdiş/e aygırı başka, kısrağı dahi başka cinsinden olan attan türeyen at, insan için
de kullanılır, ahta at: LÇTO/56. DT0/122.
ikeci büyük hemşire, abla: LÇTO/54. abla: DTO/1 19.
ikiz birden doğan iki kardeş, ikiz: LÇTO/57. ikiz; yükseklik, büyük, önemli;
gezen at,

LÇTO/59. at, at sürüsü;

yılkı

yıllık

öğrenci: DTO/124
ikrice bir çeşit vergi; sinek: LÇTO/56. bir çeşit sinek: DT0/122.
ilan <Mog. ile; yılan: LÇTO/58. ile; yılan: DT0/128.
ilan ot! bir çeşit bitki ismi: LÇTO/58. adaçayı: DT0/128.
inek < ET ingek sığırın dişisi, düzgün: LÇTO/63. yanak; erkeklik için özel
niteliği olan şay; fıtıklaşmış; inek; düzgün, pembe renk: DT0/141.
inek küçük kardeş; süt annesi; dayı; inek: LÇTO/62. küçük kardeş: DT0/138.
ini < ET ini küçük erkek kardeş: LÇTO/64; DT0/142 .
. inük inişli, derinde; yırtıcı hayvanların yavrusu: LÇTO/64. düşük; kavruk; iciç
bücüş; yırtıcı hayvan ve köpeğin yavrusu: DT0/142.
igek kadın, dişi; iki yanak: LÇTO/64. çene: DT0/141.
ispir kaz, doğan, bir çeşit av kuşu; çekici; zehirsiz:LÇTO/5 1. doğan, şahin; bir
çeşit eski küçük top: DTO/1 10.
isti ot siyah biber, çayır: LÇTO/5 1. karabiber; kır1aşmış, kırcıl: DTO/1 11.
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işek eşek:

LÇTO/53; DTOIl15.
bir çeşit kamış: DTO/53.
işnar parlak; yıldız böceği: LÇTO/53. parlak şey; panltılı böcek: DTO/116.
it < ET ıt köpek; sek(?); saldırgan dairesinin onbirinci yılıdır; it; et: LÇTO/46.
köpek; et: DTO/93.
it ağacı kokulu ağaç, arçe: LÇTO/48. güzel kokulu ağaç: DTOIlOL.
it balığı zamk ağacı; kuyruklu balık: LÇTO/46. yabanı köpek: DTO/94.
it üzümi acı üzüm, it üzümü: LÇTO/46. itüzümü: DTO/94.
~aç~ar koç: LÇT0/232. dağ koçu ya da diğer koölar: DTO/423.
kadak bir kuş ve hayvan ismi; lazim, vacip: LÇTO/269. yank, çatlak: DTO/456.
~a~a baba, ağabey: LÇT0/220.
~a~aıağan fazla bağırıcı tavuk v.s. LÇTO/220. çok bağırıcı kuş: DTO/407.
kara kuyruklu bir hayvan ismi, derisinden kürk yapılır; karakulak:
LÇTO/22l. kakım kakum, as: DTO/407.
~aıdırğaç bir çeşit ufak kuş: LÇTO/222.
~amış kamış: LÇT0/223. kamış, saz: DTO/409.
~ancı~ dişi köpek: LÇTO/230.
~ancı~ dişi, mada; hain, iki yüzlü olan: LÇT0/223. dişi köpek: DTO/4l0.
~alJşar hyvan boğazı, at kulağı; karşı karşıya: LÇTO/223. karşı karşıya; yüzü ve
burnu: DTO/4l0.
~apağan kapıcı; alıcı; yırtıcı hayvan; tutı kuş: LÇTO/2l2; DTO/390.
~apa~ kaş ile kirpik arası: LÇT0/226.
~apıan < ET ~aplan kaplan, aslan: LÇTO/213. kaplan: DTO/392.
~ara tavu~ kamara benzer bir kuş ismi, karasac da derler: LÇT0/215. beç
tavuğu: DTO/395-396.
~arabuğaz bir çeşit kuş: LÇT0/215. bülbül: DTO/396.
~araçürük bir çeşit siyah dana; çöre otu: LÇTO/215. savat; karamuk: DTO/396.
~arağac karağaç, aksiye: LÇTO/228.
~arağu bir çeşit av kuşudur: LÇTO/227. atmaca, av kuşu: DTO/4l7.
~arakiyik yaban domuzu; doğan; çöl geyiği: LÇTO/2l6. yaban domuzu:
DTO/397.
~ara~uıağ umacı; deve; bir çeşit kurt: LÇTO/216; DTO/397.
~ara~uş simurg; devlet kuşu: LÇTO/216. kara kartal: DTO/397.
~aramuğ(~) buğdayın içinde bulunan siyah tanelar: LÇIO/2l6.
~aramu~ buğdayın içinde bulunan taneler: LÇTO/228; DTO/4l8.
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J.<.arayemiş

siyah olmuş, simsiyah; emlük denilen bir çeşit meyve: LÇTO/216;
DT0/397.
J.<.arça bir çeşit kuş ismidir: LÇTO/228. sarı renkli bir çeşit küçük kuş ismi,
Arapça tuet, Farsça terend derler: DT0/418.
J.<.arça bir çeşit ufak kuş: LÇTO/217. bir çeşit küçük kırlangıç: DT0/399.
J.<.arçıga(y) karta1, doğan: LÇTO/217. doğanın bir türü: DT0/399.
J.<.ardaş kardeş: LÇTO/217; DT0/400.
J.<.arga karga: LÇTO/217. kuzgun: DT0/400.
J.<.argavull J.<.ırgavul orman bekçisi; pete ağacı; kırgavul; gezıci; bekçi:
LÇTO/216.
J.<.anndaş < lfarın+ daş kardeş: LÇT01219; DT0/403.
J.<.arJ.<.ara bir çeşit büyük tüylü, sürgüçlü tuma: LÇTO/228. tuma kuşuna benzer
büyük bir kuş: DT0/418.
~arlanguc kırlangıç: LÇT01218; DT0/401.
J.<.arsaJ.<. sencabdan büyük bir çeşit hayvan ismidir; tilki: LÇTO/217; DT0/400.
J.<.artal doğan ailesindeki çok ünlü bir cins kuş, karçığay da derler; karga:
LÇTO/228. siyah kartal: DT0/418.
J.<.asırJ.<.and/J.<.urJ.<.and çalının bir çeşidi: LÇTO/228; DT0/419.
J.<.aş~a üzerinde beyaz nişanı olan at; bahadır; kahraman; öncü; boncuk:
LÇTO/220; DT0/406.
J.<.aşJ.<.aldag(J.<.) bir çeşit çayır kuşu; almabaş; su serçesi; ördek; tuma: LÇT01220.
kara dalgıç kuşu: Farsça mag: DT0/406.
J.<.atayı bir çeşit kavun; Özbeklerden bir kabile ismi, Htayi Kıpçak: LÇT0I166.
J.<.atun kadın, hanım, karı: LÇTO/166; DT0/312.
J.<.avluJ.<. turunun oğlu, dördüncü kuşak: LÇTO/224. torun oğlu: DT0/412.
~avun kavun: DTO/413.
J.<.avusı yük; saç, muy, tüy; LÇTO/224. çok ,inci yün: DT0/412.
J.<.ayn bedel; kayın (anne): LÇTO/226. kayın (baba) : DT0/415.
kedi kedi: LÇTO/253; DT0/456.
keklik < ET kekeZik azmak; kekirmek; keklik: LÇTO/254. keklik: DT0/459.
kekre bir çeşit acı ot ismidir; delte: LÇTO/254.
kelincek çiçegi kızalak çiçeği; çöl lalesi: LÇTO/269. Manisa lalesi: DT0/460.
kelincek sansar cinsinden bir çeşit fare, çok küçük çeşidi: LÇTO/269. belettei;
güzel; gelincek: DTO/460.
kence doğuşundan ihtiyar olarak doğan çocuk; Hindistan'da bir memleket ismi:
LÇT01255; DT0/460.
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kendir keten, pamuk, kendir: LÇIO/255. kenevir, keten ipi: DIO/460.
kenne oh kene otu: LÇI01255; DIO/461.
kenne ufak muaziyet; hord ve rize hayvanat: LÇIO/255. kene; sakırga:
DIO/461.
kerek kerkedan, bir çeşit kuş ismi: LÇIO/253. bir çeşit bildircin: DIO/457.
kerkav armut ağacına benzer yabani bir ağaçtır; alaçoğın etrafındaki çöplere
denilir: LÇI01253. bir çeşit yabani armut ağacı: DIO/457.
keton keton, kendir: LÇI01252. pamuk: DIO/455.
~ıçı bir çeşit bitki ismi, ot: LÇI01244. makas: DIO/444.
~ıçır katır: LÇIO/227.
~ndere bir çeşit kamış: LÇIO/250; DIO/453.
~rgavul sülün, yabani tavuk, çöl serçesi: LÇIO/244. sülün: DIO/446.
~rgu atmaca kuşu, karga: LÇI01245. atmaca, bir çeşit av kuşu: DIO/446.
~rı~tiken kirpi, kirpidiken: LÇI01244. kirpi: DIO/446.
al ve koyu al renklerine girebilen böcek: LÇIO/245. koyu kırmızı renk
alabilen bir çeşit böcek: DIO/446.
~ısır kıtır, kısrak, hiç doğurmayan, boğaz olmayan: LÇI01247. hiç göbek
olmayan dişi: DIO/449.
~sra~ kısrak: LÇIO/247; DIO/448.
~z ~armdaş able, hemşire, kız kardeş: LÇI01246. kız kardeş: DIO/448.
~ızala~ gelincek çiçeği; kırmızı renk; ufak ve küçük kız çocuk: LÇIO/246. Hile:
DIO/447.
~ızıl ala bir çeşit balıktır: LÇIO/247; DIO/448.
~ızıl aya~ bir çeşit beyaz renkli kuştur; erken çıplak; serseri, gizen, çapkın:
LÇI01247; DIO/448.
~ız~uş ağaçkakan kuşunun yeşil renkliği: LÇIO/246. yeşil ağaçkakan cinsinden
bir kuş ismi: DIO/447.
ki(ki)rtek ses taklididir; boğaz, gırtlak: LÇIO/265. boğazın sesçıkaran kısmı:
DIO/484.
kic/gic bir çeşit av kuşu: LÇIO/263; DIO/482.
kiçtiken ilaç olarak kullanılabilen bir çeşit bitki: LÇIO/264; DIO/483.
kikirtek gırtlak, boğaz: LÇI01267. gırtlak, boğaz, yutak: DIO/487.
kilas/g- kertenkeler; gökbaşın bir çeşidi: LÇI01254. kertenkeler: yaşlı baba:
DIO/459.
kile buğday, arpa, pirinç gibi taneli bitkilerin ağırdık ölçüsü: LÇI01267. bir
çeşit meyve; çIçek; muz ağacı: DIO/488.
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kindik göbek; merkez: LÇTO/255; DTO/461.
kipri kirpi, kırık da derler, kirpidiken: LÇTO/264; DT0/482.
kirpe körpe, yogan, örtü; kirpi: LÇT01264; DT0/484.
kirpi/-e kirpi, kirpidiken: LÇT01253.
kirpik kirpik, ınülgan: LÇTO/265. kirpik: DT0/484.
kiryel katrnar (?) denilen hayvan: LÇT01265. bir çeşit tımsak: DT0/485.
kiyik < ET keyik kimlik; örtü; geyik; gazel: LÇTO/266. geyik; giysi, kiyafet:

DT0/486.
J.<.oç < ET koç koç: LÇT01232. DT0/423.
J.<.onguz bok böceği, mayis böceği, bir çeşit siyah böcektir: LÇTO/241. bir çeşit
pislik böceği. DT0/439.
J.<.otan saka kuşu; çevresi engellenerek yapılan koyunların konut yeri: LÇT0123 I.
ağıl, sakakuşu, pelikan, kaşıkçı kuşu: DT0/422.
J.<.otas/-z bir çeşit dağ öküzüdür; bir çeşit nişane ve işarettir, atların boynuna
asılan alarnet ve boncuğa da kutas derler: LÇTO/23 I; DT0/422.
J.<.otuz kuduz, azmış köpek: LÇTO/232. kuduz köpeği: DTO/423
J.<.oy < ET koı) koyun; emirini bırakmak: LÇTO/242. dişi koyun, koyun:
DTO/440.
J.<.oy J.<.uşı bir çeşit kuş ismi: LÇT01242; DT0/440.
J.<.ozı/-a koyun yavrusu, kuzu: LÇT01236; DT0/430.
köçen bir çeşit kuştur: LÇTO/270. kunduz: DT0/464.
kök böre yeşil kurt, kök börı: LÇT01259.
kök taş süt kardeş: LÇT01260; DTO/471.
kökanal kartal gibi bir çeşit av kuşu: LÇT01259. atmaca kuşuya benzer bir çeşit
av kuşu: DT0/472.
kökrek göğüs, yürek, bağır: LÇTO/259. karaciğer, göğüs: DTO/472.
köküyün bir çeşit sinek, deve ve ata yapışır: LÇT01259. sığır sineği; sinek:
DTO/472.
kölük yük hayvanı, deve, at: LÇT01261; DT0/475.
kömürçek burun, kulak, göz gibi ezalar: LÇTO/267.
kölJüI gönül, kalp, yürek: LÇTO/262; DTO/480.
köpelek kelebek: LÇTO/269. kocaman kelebek: DTO/462.
köpün çocuk, oğlan, evlat: LÇTO/256; DTO/462.
körbek bir çeşit kavun ismi: LÇT01270.

şeker

gibi kavun: DTO/465.
köstebek/g- sepel (?) denilen kör fare; yer kabarığı: LÇT01259. köstebek:
DTO/470.
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köşek/g-

bir senelik deve yavrusu; kulağa pinhan söz söyleme: LÇTO/259.
DTO/471.
köz < ET köz dide; çeşm; besir; nazar; çeşme; kariz; göz: LÇTO/271; DTO/469.
~u/-v kaz cinsinden bir kuş; bir çeşit büyük boylu beyaz serçe, tüylerinden yastık
yapılır: LÇTO/230. kuğu: DTO/420.
~uda bir birine kız verip alan kabile ve aile, bacanak: LÇT0/232; DTO/424.
~uıag < ET kulkak kulak: LÇTO/229.
~ulag kulak: LÇTO/238; DTO/434.
~uıan < ET lf:ulan yabani at: LÇT0/238. Asya yaban eşeği, at kulanı: DTO/434.
~uıan ~uyrugı bir çeşit bitki İsmi: LÇTO/238; DTO/434.
~unacm iki yaşlı kısrak ya da inek: LÇTO/240; DTO/438.
~unda bir çeşit zehirli örumcük: LÇTO/24 i. taranta örumceği denilen zehirli bir
örumcük: DTO/439.
kavun, karpuz; bir tür saz, kuz: LÇT0/23 1. gitar biçiminde telli bir saz:
DTO/422.
~urdaş hala ya da amca oğlu; Çağataycada arkadaş demektir; kardeş: LÇTO/234.
(erkek) yeğen: DTO/426.
~ursa~ kuşların birİnci midesi; mide: LÇTO/234; DTO/426.
~urt bagn bir çiçek ismi: LÇT0/233. bir çeşit Hint fıstığına ait olan bitki:
DTO/425.
~urt ~uıagı bir çeşit bitki ismi: LÇTO/233. bir çeşit bitki, Farsça pilkış derler:
DTO/425.
~urt kurt: LÇTO/233. kurt, böcek: DTO/425.
~uş < ET lf:uş kuş, canvar: LÇT0/236; DTO/430.
~uş dili diş ve budek (?); karağaç cinsinden bir ağaçtır: LÇT0/236; DTO/43 1.
~uş üzümi çekirdeksiz ufak bir çeşit üzüm; sayegi, kişmiş: LÇTO/236. solanum:
DTO/431.
~uzı ~uıagı aşkın; bir çeşit sebze ot: LÇTO/236. kuzu kulağı: DTO/430.
~uzudu~ eşek yavrusu: LÇTO/235. sıpa, tehey, ho tek: DTO/429
küçük köpek yavrusu, köpecik: DTO/464.
küçük köpek yavrusu: LÇTO/257; DTO/464.
küçüm/g- kükem ve mişed gibi bir çeşit sert ağaçtır, salkım karağaç, at kestanesi
gibi: LÇTO/270. güçlü: DTO/464.
kün çiçegi ayçiçek, aftapperst; bir çeşit çiçektir, güneşe bakar; LÇT0/262. siğil
otu: DTO/478.
kün kulagı bir çeşit çiçek ismi: LÇTO/262. bakulemun: DTO/478.
basınç azaltıcı; yumşacık:
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kürülmeç/g- karaymış; çam ağacı: LÇTO/2S7. eski ve çürümüş elanek:
DTO/46S.
küsem koyun sürüsünün önünde giden keçi, serke, önde giden kılavuz koyun:
LÇTO/2S9. koç, koç başı, teke: DTO/471.
küykenek kartal cinsinden olan bir çeşit av kuşu: LÇTO/263. atmaca kuşuna
benzer bir çeşit av kuşu: DTO/480.
küyöv < ET kügegü damat, köygü: LÇTO/263. damat, nişanlı, yavuklu:
DTO/480.
küz l}arga/küne l}arga bir çeşit keten kılaz: LÇTO/263. kertenkele türü:
DTO/480.
Iaçm < ET laçın beyaz şahin: LÇT01273. kartalların kralı; sarp dağ: DTO/492.
Ioklok çok yürer at ve hayvan: LÇTO/274.
Iuhçal} şefak, tüysüz, parlak olan bir çaşit şeftalı: LÇTO/274.
luy < Çin. "ejderha"; panter, aslan; saldırgan dairesinin üçüncüsüdür: LÇTO/27S.
timsak: DTO/494.
lük içi bozulmuş kavun ve yumurta; iri; ağır; tembel: LÇTO/274; DTO/494.
mag baş, kanat ve kuyrukları hep aynı renk olan güvercin: LÇTO/27S; DTO/49S.
mag üç yaşındaki kuzu: LÇT01276; DTO/496.
maglay rahat yaşayan; pişane, talih: LÇTO/282. alın, yüz, baş; ordu öncüsü; izci;
keşik eri: DTO/S07.
maral < Moğ. maral, Les. 329a dişi geyik, geyik, maral: LÇTO/277; DTO/498.
mayul} açılmamış çiçek: LÇTO/276; DTO/497.
meken Tataristan soğanı; geyiğin büyük cinsi: LÇTO/277. antilop ya da
karacanın büyük boylu cinsi: DTO/499.
megiz/migiz yüz, surat, meniz: LÇTO/282. cilt, yüz: DTO/S07.
merdar agacı bir çeşit zekum (?) ağacı, mor: LÇTO/277. krt bağrı: DTO/498.
mervi teke: LÇTO/277; DTO/498.
meyde mide; ince; ufaklık; sefer; ince doğramak: LÇTO/276. zayif, ince, küçük:
DTO/497.
miçin biçin, maymun, mübarek maymun yılı; saldırgan ailesinin
dokuzuncusudur: LÇTO/281. maymun: DTO/SOS.
mikçin dağ domuzunun yavrusu: LÇTO/281. dişi domuz: DTO/S06.
milan yılan; verilen; hemrah; bire bir: LÇTO/281. Crimee şivesinde ile, ile
birlikte: DTO/S06.
mipçan bir çeşit meyve ve meyve çekirdeği: LÇTO/281.
mişiklmüşük kedi: LÇTO/281; DTO/SOS.
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beyin: LÇTO/282; DTO/S08.
küçük canvar, böcek, sivir sinek, kurt kumurga: LÇTO/278. küçük sinek:
DTO/SOO.
muyun boyun; iş bilir: LÇTO/281. boyun: DTO/SOS.
mücne badem ve kayısı gibi küçük meyvelerin çekirteği ya da tanesi: LÇTO/278.
badem, kayısı ve benzeri meyvelerin çekirteği: DTO/SOO.
atılan okun havada çıkardığı ses; fare: LÇTO/279. acı: DTO/SOl.
müşük < ET nıüş kedi; fışek: LÇTO/279. hava-i fışek, fışek: DTO/S02.
müşük kedi; fışele LÇTO/279. kedi: DTO/S02.
nacu narun gibi bir ağaç: LÇT0/282. çam ağacı: DTO/S08.
nuca büyük bir kuş ismi; tır: LÇTO/283.
nuca ~uşı bir çeşit bukulmun kuşudur: LÇTO/283. turaç ya da çil kekliğin bir
türü: DTO/SI0.
nutu~çı calagana benzeyen bir av kuşu: LÇTO/283. başında tüy olmayan bir
çeşit av kuşu, yani kartal: DTO/Sl O.
oban/üben erkek deve: LÇTO/23; DTO/40.
ogla~ keçi yavrusu, küçük hayvan, ulak: LÇTO/3S. dört aylık olan oğlak:
DTO/68.
oglan çocuk, oğlan; insan ya da hayvan yavrusu; Moğol tekinIerinin ünvanı:
LÇTO/3S. küçük erkek evlat, torun: DTO/68.
o~ yılanı ok yılan, engerek: LÇTO/36.
ona~an at ve eşek yavrusu: LÇTO/42. tay, sıpa: DTO/82.
oyan atın salkımı; devenin bir türü; taraf, cihet, o taraf bu taraf, orası burası:
LÇTO/43. atın dizgini; deve: DTO/87.
oyna~ oynar şey; boğum; çekici at: LÇTO/44; DTO/89.
öçke < ET eçkü keçi, bez (?), serke, oğlak: LÇTO/27. teke, keçi: serke oğlak:
DTO/48.
ögey ata < ET ögey sütbaba, üvey baba: LÇTO/36. üvey baba: DTO/69.
ökür/ökkür dört yaşlı kısrak, alışık hayvan: LÇTO/37. dört yaşlı kısrak; tanıdık,
gedikli: DT0/72.
öküz kev(?), pend-nesihet; sal(?): LÇTO/37. öğüt, nesihet: DT0/72.
öküz közi amıka denilen bitki ismi: LÇTO/3 7. appelCe denilen bitki: DT0/77.
öpke akciğer, öfke: LÇT0/24; DTO/40.
öri kuyruğu dik hayvan: LÇTO/32. dik duran kimse: DTO/60.
örkeş dalga, mevc, dalgaların çarpışması: LÇTO/9. dalga, tufan, sel, akın:
DTO/1S.

http://www.turkdilleri.org/

462

ERKİN ARİz

örük halat, köstek, zerdah; sarı erik, kayısı, ordu, saçak, püskül: LÇTO/31. ip,
kiriş, ikamet yeri, ordunun kamp yeri; erik, kayısı; şişmiş: DTO/60.
örüksün asker ve ordunun konduğu kamp ve yer; bir çeşit kayısı: LÇTOIlO;
DTOIl6.
örüme sıcak sudan çıkıp de soğuk suya girerken bedenin üzerine çıkan kabarcık;
abla: LÇTO/31; DTO/58.
ötke ayı, ayık: LÇTO/25. ayı; ayı gibi adam, geçimsiz kaba adam: DTO/44.
ötlügeni seberge denilen giyah ismi; yürünce: LÇTO/25. bir çeşit sığırcık:
DTO/45.
ötlükü bir çeşit av kuşu; akbaba; oşak kapan: LÇT0/25. bir çeşit av kuşu:
DTO/45.
ötün ötün, şefaat, ödün LÇTO/5; DTO/6.
pada < Far. pa-da, St. 229b öküz ve at sürüsü, hayvan sürüsü: LÇTO/95;
DTOIl45.
paşa sinek, siyirisinek; namus; göbeklik: LÇTO/96.
perzem bir çeşit fasulye ve bakla: LÇTO/95. bir çeşit bakla: DTOIl57.
peyazi sivri uc; bir çeşit silah; ipek böceğinin yününden dokulan bir çeşit kumaş:
LÇTO/97; DTOIl80.
pille ipek kozası; böcek tohomunun dışı; ipek böceği: LÇTO/97.
pupuş öten kuş, çavuşkuşu; pamuk: LÇTO/96. bir çeşit çavuşkuşu: DTOIl60.
rubepran geçede hareket eden bir çeşit hayvan, gecesi otlaklarda bulunur;
pervane şepelek: LÇTO/l 75. bir çeşit hayvan: DTO/33 1.
saç saç; sığırcık kuşu: LÇTO/177. saç teli: DTO/333.
saçl}an sabah; fare: LÇT0/203. tan, gün doğduğu nokta: DTO/376.
sağın sütlü koyun; sakin; arzu; sağlamlık; emniyet: LÇTOIl80; DTO/338.
sal}bı bir çeşit üzüm, zeraki de derler: LÇT0/206. bir çeşit üzüm: DTO/382.
sal}al sakal: LÇTOIl86. sakal; çök beğenilen: DTO/349.
sal}ızğan saksağan, papayan kuşu: LÇT0I181. saksağan: DTO/338.
sal}sağan saksağan, bir çeşit beyaz renkli tutı kuşu: LÇT0l18 1. saksağan:
DTO/338.
sal}savul saksavul ağacı: LÇTOIl81. sökü otu; sud, sudyum: DTO/338.
saman saman; bitki; hayvan yemi: LÇTO/182. saman, ekin sapı: DTO/341.
sandulac/sundulac bülbüle benzer bir kuş ismi: LÇTOIl83. bir çeşit kuş:
DTO/343.
sarıca başı buzuk asker; hayvan hastalıkları; av kuşları: LÇTOIl79; DTO/335.
sarığ buğa sarı manda; öküz: LÇT0I179. sarı manda; bir Emirin adı: DTO/336.
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sang
çegezin(?) bir cinsi; baykuş: LÇTO/179. gece kuşlarından biridir:
DTO/336.
sarsaç bir çeşit kuş; birime sığırcık, öbürüne cilak derler: LÇTO/178.
saygan bir çeşit hayvan; soyulmuş ve kısa glas: LÇT0I184.
sayra bülbül gibi öten bir kuş; saave ve sar dahi derler: LÇTO/184. bülbül gibi
öten bir küçük kuş: DTO/345.
sebircek serçe kuşu: LÇTO/185. güç ile girmek: DTO/347.
sencer istihkam; tabiye; sefer; bir kuş ismi: LÇTO/187. av kuşu: DTO/3S0.
serçe ufak olan ve gök renkli serçe kuşu: LÇT0I185. serçe: DTO/348.
seva~aı bir çeşit meyve: LÇT0I187; DTO/3S0.
sıçgan fare: LÇT0/196; DTO/36S.
sıçgan otı arsenik, yumran ot: LÇT0/196. arsenik, zımık, sıçan otu: DTO/365.
sıgır ~UŞI sığırcık kuşu; saç: LÇT0/198. sığırcık, ığırcık kuşu: DTO/369.
sıgır ~uyrugı. balık otu: LÇTO/198. öküzün kuyruğu; bir çeşit bitki: DTO/369
sıgır sığır, öküz: LÇT0I198; DTO/369.
sıgırcm siyah ve akcıl bir kuş ismidir: LÇT0/198. sığırcık, ığırcık kuşu:
DTO/369.
sı~a~ geyik; gazel; sıkışmış: LÇT0/198. geyik: DTO/369.
sıgır sinir, pey; damar: LÇTO/200. kiriş, sinir; çizik; göz yaşları: DTO/372.
siçek sıçan ve serçenin adları; bir çeşit kuş işmi: LÇTO/196.
silİn bir çeşit bitki, su kenarında bulunur: LÇT0/199; DTO/371.
sigek < ET silJek sinek, böeek: LÇTO/200. küçük sinek; küp; esinti: DTO/372.
siveri sİnek sivrisinek: LÇT0/200. küçük sinek, bir sivrisinek türü: DTO/374.
sogan < ET sogun soğan, piyaz: LÇT0I191; DTO/357.
sogun bir çeşit dağ öküzü, soğak da derler; büyük çöl geyiği: LÇTO/l 9 1. bir
çeşit yabani öküz: DTO/357.
so~ag bir çeşit büyük geyik; dar yol, cadde, geçit; Pazar: LÇT0/191; DTO/357.
so~ur bir çeşit ördek; tuma; gözü çıkmış adam: LÇT0I191; DTO/358.
son(a) ördeğin erkeği: LÇT0I194.
soygun geyik; elbise toplayıcı; soygun: LÇT0/194. buga, maral: DTO/363.
sögleme/-k- suda pişmiş et: LÇT0I192. haşlanmış ve kaynatılmış et: DTO/359.
sögüd/t söğüt ağacı: LÇT0I192; DTO/359.
söksök bir çeşit ağaç: LÇTO/192; DTO/358.
suda~ Seyhun ırmağında bulunan bir çeşit balıktır: LÇT0I188; DTO/3S1.
sungar/şug~ar doğan, şahin; eski ve küçük top: LÇT0I193. doğan, şahin,
karçıga, bürküt: DTO/361.

http://www.turkdilleri.org/

464

ERKİN ARİz

supi tilki; kurt: LÇTOIl88. tilki; kurnaz: DTO/351.
süklün sülün, yabani tavuk, yabani serçe, çöl serçesi: LÇTOIl92. sülün,

dişi

sülün, kırgavul: DTO/359.
süylün sülün, yabani tavuk, serçe, kırgavul: LÇTOIl95. sülün, dişi sülün:
DTO/363. ~ sülgün yabani tavuk, serçe, kıgavul: LÇTOIl93. sülün, dişi
sülün: DTO/360.
şahin bir çeşit kuştur, laçın: LÇT0/202. can sıkıcı terazı: DTO/376.
şal/şıl kabuklu pirinç, postu alınmamış arz: LÇTO/202.
şalgurt hem suda hem karada yaşayan hayvanlar: LÇTO/202; DTO/375.
şebek dallara kuyruğuyla şebekeleştiren ayı; kuyruklu maymun: LÇTO/202. bir
çeşit maymun: DTO/376.
şebergan Hirat ile Belih arasında ünlü bir yerin adı, bir çeşit siyah üzüm ve bu
üzüm oradan çikar, üzüm şebergani derler: LÇTO/202.
şişek şaşkın; bir çeşit büyük koyun; iki yaşındaki kuzu: LÇT0/205. şişmış;
büyük dişi koyun: DTO/380.
şivran bir çeşit şeftalı: LÇT0/206. balık avlanan yer: DTO/381.
şunJ.<.ar doğan, karga, laçin: LÇTO/204. doğan, tam akdoğan; sungur: DTO/378;
(krş. sungkar)
şur/şor tuzlu yer; bir bitki ismi; Tevayıf-i Türkmeniye'de bir kabile ismi:
LÇTO/203. bir çeşit ağaç ve odun: DTO/377.
şurtaJ.<. tuzlu yer; tuzlu yerde yetişen bir çeşit ağaç ve odun: LÇT0/203.
taga dayı, amca, babanın kardeşi: LÇTOIl 01.
tagay < ET tagay dayı, amca, annenin kardeşi: LÇTOIl 09. amca, dayı; dost,
sevgili: DTO/216.
tagayza teyze, hala, annenin kız kardeşi: LÇTOIl 09.
tagug tavuk, horoz: LÇTOIlOl; DTO/200.
taJ.<. tek; bir çeşit ağaçtır: LÇTO/l O1; DT0/20 1.
tala telaş; kamış; bönek gibi şeylemi kırrak ayrılan parçar: LÇTOIl 03; DTO/204
taıg(J.<.)an yumuşak; meyve; unu koyun yağı ile kavurarak yapılan yemek:
LÇTOIl 02; DT0/203.
tamag boğaz: LÇTOIl 03; DTO/205.
tama1f(g) boğaz; kalpak, telpek, bök: LÇTO/lll; DTO/218.
tamug(J.<.) cehennem: LÇTOIl03; DTO/206.
tamur < ET tam-mar damar; ahiretlik kardeş; kabile; uruk: LÇTOIı.o3. damar;
ağacın kökü: DT0/206.
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ağız ın yukarı kısmı, tavan, damak: LÇTO/ı 04. damak ile ağız, boğaz:
DTO/207.
tarba~(a) fare, fare yavrusu; fare deliği: LÇTO/99. fare kapanı: DTOIl9S.
tarlan büyük bir av kuşu; bir çeşit haşar atın rengi ve lakabı: LÇTO/l 09. büyük
bir av kuşu: DTO.214.
taş b(p)a~a kaplum bağa, taşbağa: LÇTO/I00; DT01200.
tatu sığır at, tay: LÇTO/98. araba çekici at, küçük, ama güçlü at: DTOIl94.
tavar sümürgen hayvan, yılkı sürüsü; tavar: LÇTOllll. hayvan; tutar, para
miktarı: DTO/219.
tavu~(g)

tavuk:

LÇTO/ı 06;

DTOl21 1.
bir çeşit yırtıcı yabani tavuk: LÇTO/IOS.
tavuş~an tavşan; eşekkuş: LÇTO/I05. tavşan: DT01210.
tay at yavrusu; deve yükünün bir tarafı; guna: LÇTO/I06. bir yaşlı tay; yön,
denge, nemli, küçük bulya, şanslı, zengin: DT01211.
tayça~ kayan yer; at yavrusu: DT01211.
taygan yırtıcı hayvan, pis hayvan: LÇTO/I06. köpen: DT01211.
tayla~ iki yaşındaki deve, henüz çeyiz koyulmamış bota, ipek böcrğinin yavrusu:
LÇTO/ı06. üç yaşındaki deve: DT01211.
tecen(?) dağ keçisi, kızgın, şiddetli ve öfkelenmiş adam: LÇTO/ı 07.
tek(k)ek hıyar, kabak gibi bitkilerin sürdüğü kolları; yürek, dal, kol: LÇTOIl09;
DTO/216.
teke keçi, serke, oğlak, teke: LÇTO/ı ıo. ve, hem; teke: DTO/217.
tel~e bir çeşit acı ottur: LÇTO/ı ıo.
ten akar su; beden, vücut: LÇTOlll 1.
ter(e)k olgunlaşmamış kavun ya da karpuz:LÇTO/I08. kavak: DTO/213.
terı~ bir bitki ismi; tarık; ucuz; kanun: LÇTO/132. bir çeşit pelin: DTO/257.
tevagün kartal: LÇTO/l12. çaylak: DT01220.
tıllı~ dişilerinin edep yerinin iki tarafı; ufak at: LÇTO/136.
tırna~ bir çeşit hiyar: LÇTO/I09. bir çeşit hiyar ya da salatalık: DT01214.
tırna~ tırnak: LÇTO/l32; DTO/257.
tike/tt~ke teke; kedi: LÇTO/13S. teke: DTO/263.
tikek üzüm ağacı: LÇTO/l34. sarmaşıcı dal, bağ çubuğu: DTO/260.
tiken diken: LÇTO/134; DT01260.
til < ET tıl dil; lisan; dilim etmek; yası uzun bir şey: LÇT0I136. my; dil:
DT0/264.
tilek deve yavrusu, bota; bala: LÇTOIl36. istek, arzu, dilek: DTO/264.
tavuş~an
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timur I,<.anat bir tür ördek; yeni kanat

çıkarmış

uçar kuş: LÇT0I137. bir çeşit

ördek: DTO/267.
kalkıdan(?); bir çeşit dikenli bitki; henüz kanat çıkarmamış kuş
yavrusu: LÇT0I137. DTO/267.
tir abla, hemşire, kız kardeş: LÇTO/231. ter: DTO/253.
tirem hanım efendi, büyük hatun; teyze: LÇT0I132; DTO/256.
tiş diş: LÇTO/133; DTO/258.
tive/teve deve: LÇT0I139; DTO/269.
tiz/diz diz: LÇT0I174; DTO/324.
togan kartal: LÇT0I120. doğan, şahin: DTO/236.
togalJ bir çeşit av kuşu: LÇTO/120. atmacaya benzer daha küçük bir şey; ağaç,
haka: DTO/236.
tol,<.al ortaklarından küçük olan kötü anlamdaki karı: LÇT0I122; DTO/238.
to~u~ tavuk: LÇTO/ı09; DTO/216.
tol,<.uzton bir ağaç ismi; doleuz libas: LÇTO/122. bir ağaç ismi: DTO/239.
tomuzgan aslı donguzlan, yer eşeği, domuzgan: LÇT0I127. domuzlan böceği:
DTO/247.
tolJuz < ET t01JUZ domuz: LÇT0I128; DTO/249.
tolJuz balıgı yunus balığı: LÇT0I128. domuz balığı: DTO/249.
tOIJuzlan domuzlan, kunguz: LÇTO/l28. domuzlan böceği: DTO/249.
toparlan yuvarlak; dana; sığır yavrusu: LÇTOI1 12. şey, şekil, yuvarlak:
DTO/221.
topçal,<. şişman at, semiz at: LÇTOI1 12; DTO/221.
topurçal,<. topçak at: LÇTOI1 12; DTO/221.
tor(a)gay servi ağacı; torgay; üveyik kuşu: LÇT0I107. atmaca; serpme; servi:
DTO/212.
torgay bir çeşit büyük çayırkuşu; Emir Tömür'ün babasının adıdır, Emir Tursun:
LÇTOI1 16. çayırkuşu, tarla leuşu, toygar; at örtüsü: DTO/226.
torgay serçe büyüklüğünde bir kuş: DTO/382.
torun torun, oğuş da denir: LÇTOI1 17. kız ve erkek torun: DTO/229.
toy I,<.uş toykuş, kuğu, akkaz: LÇT0I129. toykuşu: DTO/250.
tökür ahnında beyaz belgesi olan at, kaşka: LÇTO/124. DTO/241.
töt ünlü töt ağacı; dört: LÇTOI1 13. konaklama, konak yeri; pasıanmış: DTO/221.
tugdal,<. yeşil renkli bir kuş, martin kuşu: LÇT0I121; DTO/236.
tugduy bir çeşit kuş ismi, tugdak; geyik ve tavşan bulunan yerlerde bulunur:
LÇT0I121. toykuşu: DTO/237.

timür tiken
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tuğğan/tu\iğan kardeş;

sivi kuş: LÇTOIl21; DTO/237.
çocuk, yavru; baba: LÇTOll21. yavru, çocuk: DTO/238.
tuğla tuğla, kuzu: LÇTO/121. üç aylık olan kuzu: DT0/237 .
.. "" ...... ı;;,."'u .. ahnın iki tarafı; yemin ve yesarı; kaşların zürvesİ: LÇTO/126. şakak:
DTO/244.
tumağa şahin; kuşların başındaki tac; dubulga; Deşt-i Kıpçak'ta Kazakların
başlarına giydikleri kalpak ve kulakçın: LÇTOIl26; DTO/245.
tumşu\i(ğ) burun, dudak; papayan gibi bazı kuşların ağzı: LÇTOIl27; DT0/246.
tunğuç ilk doğan evlat: LÇTOIl28; DTO/248.
11-.. "",.,..,.'7 İnce kamış, ney kamış, las, bangs ağacı: LÇTOIl27; DT0/248.
tur avcıhkta kullanılan şeyler; tuzak, ağ gibi; küçük hayvan: LÇTOIl 15;
DT0/224.
ot! kenger denilen bitki ismi: LÇTOIl15.
turğa serçe: LÇTOIl16; DT0/227.
turğunek bir çeşit tarla ve çimen kuşu, torgay da derler: LÇTOIl16.
tur\ia bir çeşit ketendir; karga: LÇTOIl16. tarık keteninin bir türü: DTO/227.
turmuça\i bir çeşit sulu ve ekşi olan sehra otudur, semizot gibi: LÇTOIl 17. tadı
ekşimtırak yabani ot: DTO/229.
turna tuma, runa kuşu: LÇTOlll 7; DT0/229.
turum taylak, iki yaşındaki deve yavrusu, bota: LÇTOIl 17. iki yaşındaki deve
yavrusu; açı yer: DT0/229.
tutağan esrici; kapıcı hayvan; tuzak; dam; yapışık ot; kira; tutucu alet:
LÇTOIl13; DTO/222.
tutİ nine, bibi, teyze: LÇTOIl14.
tuvun henüz doğmamış kısrak: LÇTOIl29; DTO/250.
tuyğar çayırkuşu: LÇTOIl29. çayırkuşu, tarla kuşu, toygar: DTO/250.
tuyğun < tuy-gun duyarlı; beyaz ve çakır doğan: LÇTOIl29. beyaz renkli kuş,
beyaz renkli doğan: DTO/250.
tübye sehralarda ve otlaklarda otlayarak semirmiş kısrak; beye de denilir:
LÇTOIl 13; DTO/221.
tük < ET tüy tüy, yün, saç: LÇTOIl23; DT0/240.
tülkü/-e tilki; karsak: LÇTOIl25. tik: DT0/244.
uçağlal,\: bir çeşit bitki ismi; yürünce: LÇTO/26. yanca, üçgül: DTO/47.
uğuş torun: LÇTO/35; DTO/68.
uhşuş köşk; torun; bir yaşındaki deve yavrusu: LÇTO/29. bir yaşındaki deve
yavrusu: DTO/52.
tuğız
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çertalak (?), ocak çekirgesi: LÇTO/29. ağustos böceği: DTO/53.
urgan halat, saçma söz: LÇTO/9. arka, sırt: DT0/14.
uvad arkasını çeviren hayvan: LÇTO/42. arkasına dönen hayvan: DTO/84.
uya/üye küçük hemşire, kız kardeş: LÇTO/43; DTO/86.
uyaz/üyez sivri sinek, adi kara sinek, paşa: LÇTO/43. sivirsinek türü, sığır sineği;
büvelek: DTO/85.
uyş(s)un bir kabile ismi; bir bitki ismi; yavşan: LÇTO/43.
üç ağaç darağacı: LÇT0126.
üç ~at bir çeşit mecuf ağaç, iki üç kat kabuğu var: LÇTO/27. üç kat kabuğu olan
içi çürümüş ağaç: DTO/48.
ürgenc üç-dört yaşındaki keçi, teke: LÇTO/9; DTO/15.
üzüm üzüm: DTO/64.
vişne kiraz çeşitinden ekşi bir meyve, kayısı: LÇTO/286. ekşi olan kiaz türü:
DTO/514.
yabu yük atı, kutsal hayvan: LÇTO/289. kurada at, pis beygir: DTO/5 17.
yagılbay ~uşı bir çeşit kuş ismi: LÇTO/295; DTO/529.
yağız ~ara/~ara yağız siyah tonlu at: LÇTO/296. kuyu esmer renk; siyah at:
DTO/529.
yalanğırat bir çeşit büyük fare: LÇT01297; DTO/532.
yanca~ takımh at: LÇTO/300. bir çeşit at takımı: DTO/536.
yapurğan lale yaprağı: LÇTO/289. taç yaprağı: DTO/51 7.
yarpu çocuk, yavru: LÇT01291; DTO/521.
yarpuz/-l- kekik gibi bir ottur: LÇTO/291. nane anlamında, Farsça podune:
DTO/521.
yavru~yavru hayvan yavrusu; çocuk, yavru: LÇTO/301. hayvan yavrusu:
DTO/540.
yavşan dikenli, batar şeyler; bir çeşit ot: LÇTO/301. pelin, apsent: DTO/540.
yenekan gergedan: LÇTO/303; DTO/544.
yeşil baş yeşil baş, gökser demek; bir çeşit ördektir: LÇTO/295. bir çeşit ördek:
DTO/528.
yezne/-i- enişte, hemşire: LÇTO/303; DTO/543.
yığaç < ET ı+ gaç ağaç: LÇTO/3 12; DTO/554.
yılak deve yavrusu; yelele LÇTO/3 13. dizlere dek inen ve vücuda yapışık duran
bir çeşit giysi: DTO/557.
yılan < ET yılan yılan: LÇTI/313; DTO/557.
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oh yılan otu, zehire tedavi olur: LÇTO/3 13. zehir önlemeye yarayan ve

ilaç olarak kullanılan bir çeşit ot: DTO/557.
LÇTO/314. yılın dönemleri: DTO/558.
yigen kkardeş evladı, amca, hala, dayı, teyze, yiğeni, hemşire evladı;
Çağataycada çin de derler: LÇTO/313; aynı: DTO/556.
agu viren yılana benzer bir hayvan, kunduz gibi: LÇTO/314. bir çeşit
sürüngendir: DTO/557.
yimiş meyve, kişmiş: LÇTO/314. meyve: DTO/559.
yimişen yavşan, bir çeşit hefif ot: LÇTO/314. muşmula, döngel: DTO/559.
yitek yedek at: LÇTO/310. somadan görme; yitmiş; kayıp, ipi elde bulunan at:
DTO/552.
yolbars aslan, kaplan: LÇTO/307; DTO/548.
yulgun yuluk, yüzündeki tüyleri yulunmuş; napak; ılgın; kez ağacı; dubulga;
ılgay: LÇTO/308. tüy; gücü; mühre; birlik; ılgın ağacı: DTO/549.
yumraJ.<.
bir çeşit büyük fare, kum ile çölde bulunur, ayağında dik durabilir:
LÇTO/308; DTO/550.
yumran bir çeşit büyük fare: LÇTO/308. fındık faresi; köstebek: DTO/550.
yumraneı fare ile beslenen bir çeşit kuş: LÇTO/308; DTO/550.
yunt J.<.uşı bir çeşit serçe, çalıkuşu: DTO/55 ı.
yunt yabani kısrak: LÇTO/309. kısrak: DTO/55L.
zegbus/zegnus bir çeşit doğan ismi, tuğrul, şahin, yırtıcı kuş: LÇTO/176. bir
çeşit doğan: DTO/332.
zeger av köpeği: LÇT0I176; DTO/332.
zemerJ.<. bir mantar cinsi: LÇT0I176; DTO/332.
zıgır yağlı bir bitki ismi: LÇT0I176; DTO/332.
yılJ.<.1 ılkı:
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