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İslami dönem Türk edebiyatının en eski anıtı olan Kutadgu Bilig, 9.-
10. yüzyıllar Eski Uygurcasının devamı sayabileceğimiz Müşterek Orta 
Asya edebi Türk dilinin ilk devresi olan Karahanlı Türkçesiyle kaleme 
alınmış, uzun öğretici bir şiirdir. Eserle ilgili Arat'ın anıtsal çalışmaları, 
kendisinden sonraki çalışmalar için önemli bir eşiktir. Ben de bu yazıda 
metnin sözvarlığına ilişkin bazı belirlemeler yapmaya çalışacağım. 
Anahtar Sözcükler: Kutadgu Bilig, sözvarlığı, Türk dilleri. 

Abstract: Qutadgu Bilig, the oldest literary work of Turkic Islamic 
literature, is a long didactic poem written in the Qarakhanid language, 
which is the first phase of the common Turldc literary language in Central 
Asia as a continuation of old Uyghur in the 9th-10th centuries. Arat' s 
works on Qutadgu Bilig are very important sources for the future works on 
Qutadgu Bilig. I, too, will make several inferences on the vocabulary of 
Qutadgu Bilig 
Key words: Qutadgu Bilig, vocabulary, Turldc languages. 

İslami dönem Türk edebiyatının en eski anıtı olan Kutadgu Bilig, 9.-10. 

yüzyıllar Eski Uygurcasının devamı sayabileceğimiz Müşterek Orta Asya 
edebi Türk dilinin ilk devresi olan Karahanlı Türkçesiyle kaleme alınmış, 
uzun öğretici bir şiirdir. ARAT'ın Kutadgu Bilig'i işleyenI değerli çalışma-
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larından sonra eserle ilgili pek çok şey yazılıp çizildi.2 Bununla birlikte, 
eserin üç nüshanın da ayrı ayrı işlenmesi, ayrıntılı bir gramerinin hazır
lanması, ARAT'ın ve DANKOFF'un çevirilerinin karşılaştırılarak Kutadgu 

Bilig'in yeniden yorumlanması gibi temel çalışmalar hala eksiktir. 
Aşağıda Kutadgu Bilig'in sözvarlığına ilişkin bazı belirlemeler yap

maya çalışıyorum. 

ağı 

Dizinde yalnızca a~ı 'cömert, eli açık' bulunmaktadır. 3 4228. beyitte B 
ve C nüshalarında açıkça gayın ile yazılmıştır. Bir uyak sözcüğü olduğu 
anlaşılıyor, dizinde ayrı bir maddebaşı olarak gösterilmelidir: 

4228. asıg yas üçün bolsa amdı4 yağı 
aIJar ~od ol asgıIJ yaraş ayagı 

[= Ey cömert, şimdi (bir kimse) menfaat için ( sana) düşman olursa; 
menfaatini bırak (ve onunla) anlaş.5] 

atılJa 

Dizinde at 'ad, isim' maddebaşı altında yer alan at-ıIJa verilerinden 
4577'de, sözcük, 'için, adına, namına, hesabına' anlamında sontakı 

göreviyle kullanılmıştır; ayrı bir maddebaşı yapılmalıdır: 

2 

4 

4577. yoğ aşı bolur ya ölüg atl1Ja 

ya ol at bulup aş berür yalıIJa 

[ = Ya ölü için yoğ yemeği olur; ya da birisi rütbe kazanınca 
başkalarına ziyafet verir. 6] 

III: İndeks: [Hazırlayan:] Reşid Rahmeti ARAT, (İndeks i neşre hazırlayanlar: 

Kemal ERASLAN, Osman F. SERTKAYA ve Nuri YÜCE), İstanbul 1979. Türk 
Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 47, Seri: IV - Sayı: A 12. 
Kutadgu Bilig bibliyografyasıyla ilgili olarak Ersin TERES'in kaynaklardaki 
çalışmalarına bakılabilir. 

YÜSUF IJAŞŞ I:IAcİB: Kutadgu Bilig, III: İndeks: 13. 
ARAT: emdi; bk. CLAUSON: EDPT: 156b

• 

ARAT: [= Sana bir kimse menfaat için düşman olursa, ey cömert, sen kendi 
menfaatinden vazgeç ve onunla barış.] (YÜSUF IJAŞŞ I:IAcİB: Kutadgu Bilig, II: 
Çeviri: 305). 
ARAT: [= Yahut bir ölü için yapılan yog aşı olur yahut biri bir rütbe alınca, 

başkalarına ziyafet çeker.] (YÜSUF IJAşş I:IAcİB: Kutadgu Bilig, II: Çeviri: 331). 
http://www.turkdilleri.org/ 
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Sözcük için tek veri olan 138. beyit, ARAT'ın okuyuşuyla şöyledir: 

138. on iki ükek ol bularda adın 
Js;ayu iki ewlig Js;ayu birke 

85 

ARAT: [= Bunlardan başka bir de on iki burc vardır; bunların bazıları 

iki evli, bazısı ise, tek evlidir.7
] ARAT, ilgili kısmı bağlarnı düşünerek ser

best çevirmiştir; dolayısıyla hangi sözcüğü kastettiğini belirleyemiyorum. 

ARAT'ın metni ve çevirisinden hareketle hazırlanan KB dizininde ise 

sözcük in 'in; ev' maddebaşıyla aktarılmıştır.8 

CLAUSON ise söz konusu beyite "evlig" maddesinde yer vermiş ve ilgili 

sözcüğü en biçiminde kapalı lel ile okumuştur. CLAuSON'un ilgili kısmı 

anlandırması şöyledir: [= Some occupy two celestial mansions (i.e. Ar. 

bayt) , some have the width of one.9
] Buna göre, CLAUSON, ilgili sözcüğü 

DL T' deki ~n 1 o 'her şeyin eni, genişliği ( (arç{)' ile birleştirmiştir. 
DANKOFF, bir çok önemli belirlemeler ve düzeltmeler yaptığı Kutadgu 

Bilig'in İngilizce çevirisinde ise mısrayı şöyle anlamıştır: [= Some occupy 

two houses (Le., lunar mansions), some are hardly broad enough for 

one. LL] Buna göre DANKOFF da CLAusoN'un belirlemesini yerinde bulmuş 
ve kabul etmiştir. 

Ben de CLAUSON'un düzeltmesini kabul ediyor ve söz konusu beyiti 

harfiyen şöyle çeviriyorum: [= Bunlardan başka on iki burç vardır; bazısı 

iki konak, bazısı birinin eni kadar yer tutarlar.] 

Buna göre metin ve dizinde şu düzeltmelerin yapılması gerekiyor: 1. 

ARAT'ın 138. beyitte in okuduğu sözcük en olarak düzeltilmelidir; 2. 

Dizindeki in 'in; ev' maddebaşı çıkarılmalı ve en 'en, genişlik' biçiminde 

yeni bir maddebaşı açılmalıdır. 

9 

10 

11 

12 

ewre 

Bir sözlükbirim olan ewre12
, dizinde ewür- 'evirmek, çevirmek, dön-

YÜSUF ijAşş I:IAciB: Kutadgu Bilig, II: Çeviri: 21. 

YÜSUF ijAşş I:IAciB: Kutadgu Bilig, III: İndeks: 197. 
CLAUSON: EDPT: 1 Oa [evligl. 

CLAUSON: EDPT: 16Sb
. 

DANKOFF: Wisdom of Royal Glory ... : 43. 

CLAUSON: EDPT: 13a
. 
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dürtnek' maddebaşı altında ewür-e (eylem zarfı eki) ve ewür-e keZ-, ewür

e /fog-, ewür-e sür- biçimlerinde yorumlanmıştır. l3 Dizindeki ewür-e 

verileriyle ilgili olarak şu belirlemeleri yapabiliyorum: 
Verilerden 1394, 3092, 3835, 4626, 4680, 4745, 4882, 4929, 4975, 

5812, 6126, 6244'te ewre, 'yine, tekrar, yeniden' anlamındadır. 2389, 

3832, 5876, 5967, 6277'de yine aynı anlamda yana ewre14
; 4975, 6297'de 

de ewre yana15 ikilemeleri söz konusudur. Örneğin, 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

1394. negü ekse yerke yana aZ önür 

negü berse ewre anı a/f aZur 

[= Yere ne ekerse yine o biter; ne verirse tekrar onu da alır. 16] 
. . b Z k 17 2389. yagı sançmış ersıg eren u nu. up 

ya n a ewre sançtı yagısın utup 

[= Düşmanı mızraklamış olan kahraman yiğitler, esir düştüğünde; 

galip gelerek düşmanını tekrar mızraklad1. 18] 

4975. yarı keZ kirelim ma1Ja ay SÖzü1J 

neZük ewre keZdi yana bu ÖZÜ1J 

[= Yürü gel, girelim, sözünü bana söyle; tekrar niçin geldin?19] 

Verilerden 638, 6320'de ise ewre, 'sonra' anlamındadır. Örneğin, 

YÜSUF ijAŞŞ I:IAcİB: Kutadgu Bilig, III: İndeks: 165. 
DrS: 231 b

. 

DrS: 190b
• 

ARAT: [= Yere ne ekilirse, yine o biter; ne verilirse, karşılığında aynı şeyalınır.] 
(YÜSUF ijAŞŞ I:IAcİB: Kutadgu Bilig, II: Çeviri: 109). 
bulnufs;- eylemi, dizinde, ARAT'ın çevirisi doğrultusunda (YüSUF ijAŞŞ I:IAcİB: 
Kutadgu Bilig, II: Çeviri: 178), 'karışmak, bulanmak' anlamıyla karşılanmıştır 
(YÜSUF ijAşş I:IAcİB: Kutadgu Bilig, III: İndeks: 116). Anlam, ERDAL'ın 

gösterdiği üzere, 'esir olmak, esir düşmek' biçiminde düzeltilmelidir (ERDAL: 
OrWFII: 494). 
ARAT, beyiti yanlış anlamıştır: [= Düşmanı mağlüp eden kahraman yiğitlerin safı 
karışınca, düşman dönüp, tekrar hücüm eder ve galip gelir.] (YÜSUF ijAŞŞ I:IAcİB: 
Kutadgu Bilig, II: Çeviri: 178). Ayrıca bk. DANKOFF: [= for when some of their 
warrİors are captured the routed host will return for them, and then you may 
overcome them.] (DANKOFF: Wisdom of Royal Glory ... : 118). 
ARAT: [= Haydi gel, girelim, neden tekrar buraya geldiğini anlat bakalım.] (YÜSUF 
ijAŞŞ I:IAcİB: Kutadgu Bilig, II: Çeviri: 359). 
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638. yazu~um ne erki bilümez özüm 

ayu bersü ewre eşitsü sözüm 

87 

[= Günahım nedir acaba, kendim bilmiyorum; söyleyiversin, sonra 
sözümü dinlesin.2o

] 

Buna göre dizindeki ewür-e, ewre biçiminde bir sözlükbirim olarak 
kabul edilmeli ve yeni bir maddebaşı oluşturulmalıdır. Anlamı da 'yine, 
tekrar, yeniden; sonra' olarak belirlenmelidir. 

KB dizininde ir- maddebaşına, 'irkilmek, yalnızlık duymak; ayrılmak, 
us anmak, bıkmak (?)' anlamları verilmiştir.21 'Ayrılmak' anlamının 714. 
beyitin çevirisinden alındığı anlaşılıyor: 

714. elig aydı u~tum ayii ~ut seni 

~atıg sewdim erdi sen menz 
ARAT: [= Hükümdar: "Ey saadet, seni anladım; seni çok sevmiştim, 
fakat sen benden ayrılmak istiyorsun" dedi.22

] 

CLAUSON, söz konusu beyite 1 i:r- (?er-, see irik-) 'to mope, feel lonely 
or bored' maddesinde yer vermiş ve ilgili kısmı şöyle anlamıştır: irer sen 

meni [= you are bored with me.23
] DANKopp'un çevirisi ise şöyledir: [= 

Now i understand you, O Fortune. Although i love you dearly, you are 
growing bored with me.24

] CLAUSON ve DANKopp'un belirlemeleri 
ışığında beyiti şöyle çevirebiliriz: [= Hükümdar: "Ey saadet seni anladım; 
seni çok sevmiştim, (şimdi) beni yalnızlbezgin bırakıyorsun" dedi.] 

Öbür veriler de (4349, 4350, 4391, 6543. beyider dışında) göz önünde 
bulundurulduğunda ir- eylemine 'bıkmak, usanmak, bezmek, yalnız kal
mak, yalnızlık duymak, yalnız bırakmak' anlamlarını verebiliriz. 

20 

21 

22 

23 

24 

Dizinde aynı maddebaşı altında yer alan 4349, 4350, 4391 ve 6543. 

ARAT: [= Acaba günahım nedir, kendim bilmiyorum; bana bunu söyle, sonra bir 
de benim sözümü dinle.] (YÜSUF ijAŞŞ I:IACİB: Kutadgu Bilig, II: Çeviri: 57). 
YÜSUF ijAŞŞ I:IAciB: Kutadgu Bilig, III: İndeks: 199. 
YÜSUF ijAŞŞ I:IAciB: Kutadgu Bilig, II: Çeviri: 62. 
CLAUSON: EDPT: 194a

. 

DANKOFF: Wisdom o/Royal Glory ... : 63. 
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beyitlerde ise ir- « * ar-) ile ilgisi olmayan ET yer- r-.J er-25 'yermek, nefret 
etmek, hor görmek, eleştirmek, karşı çıkmak, çıkışmak' eylemi söz ko
nusudur.26 Söz konusu eylem, KB'de sar-27 ile eylem ikilemesi oluş
turmaktadır: 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

4349. tilin sarma erme bolun eymenük 

agu ol olarnı1J eti birtem ök 

[= Dilinle yerip zemmetme, ( onlardan) çekin; onların eti tamamen 
zehirdir.28

] 

4350. tilin erme sarma tuz etmek yetür 

agır tut olarıg agırla kötür 

[= (Onları) dilinle yerip zemmetme, tuz ekmek ye dir; onlara değer 
ver, onları yücelt.29

] 

4391. bularıg yeme eggü tutgıl yaraş 

tilin sarma erme kÖ1jüllsılma baş 
[= Bunları da hoş tut, anlaş; dilini e yerip zemmetme, kalplerini 
kırma.30] 

6543. kişig tuttum aldım küçün yarmalsın men 

kimig sardım erdim kimi me açıttım 

CLAUSON: EDPT: 955a
. Burada yalnızcay-'li biçimler verilmiştir. 

DANKOFF-KELLY, DLT'deki ir- eylemini uzun ve kapalı le! ile IZIr- okumuşlar ve 
bunu da yer- ~ er- 'yermek, iğrenmek, zemmetmek' eyleminin türevIeri olan erin

ve eril- ile birleştirmişlerdir (DANKOFF-KELLY: CTD: 25). Ben, ERDAL'ın 

gösterdiği üzere, iki eylemin ayrılması gerektiğini düşünüyorum (ERDAL: OTWF 

I: 367). 
ARAT: ser-; bunun için bk. ERDAL: OTWF II: 670. 
ARAT: [= Sert ve kaba dil kullanma, onlardan çekin; onların eti yenmez, zehirdir.] 
(YÜSUF lJAşş I:IAcİB: Kutadgu Bilig, II: Çeviri: 314). 
ARAT: [= Onlara karşı sert ve kaba bir dil kullanma; tuz ekmek yedir, saygı göster 
ve hurmet et.] (YÜSUF lJAŞŞ I:IAcİB: Kutadgu Bilig, II: Çeviri: 314). 
ARAT: [= Bunlara da iyi muamele et, anlaş; onlara çıkışma ve incitecek söz 
söyleyerek, kalplerini kırma.] (YÜSUF lJAşş I:IAcİB: Kutadgu Bilig, II: Çeviri: 
317). 
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[= Ben insanları tutup zorla paralarını aldım; kimini yerip zem
mettim kimini de acıttım.31 ] 

Buna göre şu düzeltmelerin yapılması gerekiyor: 1. ARAT'ın 4349, 
4350, 4391, 6543. beyitlerde ir- okuduğu eylem, er- biçiminde düzel
tilmelidir; 2. Dizinde tek bir maddebaşı altında toplanan ir- verileri ayrıl

malıdır: er- (krş. yer-) 'yermek, nefret etmek, hor görmek, eleştirmek, 
karşı çıkmak, çıkışmak' (4349, 4350, 4391, 6543) ve ir- 'bıkmak, usan
mak, b ezmek, yalnız kalmak, yalnızlık duymak, yalnız bırakmak' (öbür 
veriler). 

ET kelJrü32 sözcüğü, dizinde kilJür- (oku: kelJür-) 'genişletmek, bol
laştırmak' maddebaşı altında eylem zarfı olarak yorumlanmıştır: kilJür-ü 

(kilJrü) (2022, 4446, 4462, 4537).33 Oysa verilerin tümünde kelJrü bir 

sözlükbirimdir. Anlam çerçevesi şöyle olmalıdır: 
4446'da 'sebest, geniş, rahat, aldırmaz' anlamındadır: 

4446. bularda tilerne törü ya bilig 

yorılsları kerrrii bolur ay si/ig 

[= Ey temiz (insan), bunlarda görgü ya da bilgi arama; davranışları 
geniş olur?4] 

4462'de 'geniş, bol, fazla' anlamındadır. 4537'de de aynı anlamda olup 
tut- ile birleşik eylem oluşturmaktadır: kelJrü tut)5 'fazla tutmak, bolca 

bulundurmak, ikramda cömert davranmak': 

3 ı 

32 

33 

34 

35 

ARAT: [= Ben insanları tutup, zorla paralarını aldım; kimine çıkıştım, kimini 

yerdim, kimİnin de canını yaktım.] (YÜSUF ijAŞŞ I:IAciB: Kutadgu Bilig, II: Çeviri: 
469). 

DTS: 299b
. CLAUSON'da eksiktir. 

YÜSUF ijAşş I:IAciB: Kutadgu Bilig, III: İndeks: 258. 
ARAT: [= Bunlarda görgü veya bilgi arama, tavır ve hareketleri de serbest olur; ey 
temiz kalp li insan.] (YÜSUF ijAŞŞ I:IAcİB: Kutadgu Bilig, II: Çeviri: 322). 
D TS: 299b

. 
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işi1) fs;ılsalar terk terin tegrü ber 
yetürgil içürgil aşın ke 1') rii ber 

[= İşini yapsalar, hemen karşılığını ödeyiver; ye dir, içir, yemeğini 
bolca ver.36

] 

4537. aş içgü tuz etmek yeme ke1Jrii tut 
atlı) eç/gü bolğay kelü berge fs;ut 

[= Bir de yiyeceği, içeceği, tuzu, ekmeği bol tut; iyi ün kazanırsın, 
saadet geliverir.37

] 

2022' de 'rahat, huzur' anlamındadır ve enç sözcüğü ile ikileme oluş
turmaktadır: 

2022. bu safs;lıfs; bile sen yağı boynı yenç 
boç/unfs;a törü fs;ıl tiril ke1Jrii enç 

[= Bu tedbirle sen düşmanın boynunu vur; halka hükmet, rahat ve 
huzurla yaşa.38] 

körü 
Yong-Söng Li, dizindeki kör-ü39 (eylem zarfı eki) verilerinden dör

dünde (2574, 3225, 4600, 4861) körü '+e göre' sontakısının bulunduğunu 
göstermiştir.4o Bu verilere 1325. beyit de eklenmelidir: 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

1325. kirişke körii sen çıfs;ış fs;ıl nelJin 
sözülJ sözlemegil meger öz telJin 

[= Sen malını gelirine göre sarf et; dengin olan sözleri söyle.41
] 

ARAT: [= Senin ısmarladığın bir işi yapınca, onların hizmet hakkını derhal öde, 
bol-bol ye dir, içir.] (YÜSUF BASS I:IAciB: Kutadgu Bilig, II: Çeviri: 323). 
ARAT: [= Bir de yiyeceği, içeceği ve tuz-ekmeği bol tut; iyi nam kazanırsın ve 
saadet sana yar olur.] (YÜSUF BASS I:IAciB: Kutadgu Bilig, II: Çeviri: 328). 
ARAT: [= Bu ihtiyat ile sen düşmanın boynunu vur, halka huküm et, rahat ve huzur 

içinde yaşa.] (YÜSUF BASS I:IAciB: Kutadgu Bilig, II: Çeviri: 153). 
YÜSUF BASS I:IAciB: Kutadgu Bilig, III: İndeks: 283. 
Li: "Kutadgu Bilig'de Gözden Kaçan İki Sontakı: körü ve sayu Üzerine", 234. 
ARAT: [= Giderini gelirine göre ayarla; ancak sana yakışacak sözleri sarfet.] 
(YÜSUF BASS I:IAciB: Kutadgu Bilig, II: Çeviri: 105). 
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Dizinde orun 'yer, mekan, mevki' maddebaşı altında yer alan orun-ılJa 

(ornılJa) verilerinden ikisinde (2985, 3889), ornılJa, 'yerine' anlamında 

sontakı görevinde kullanılan bir isim olmalıdır42 ; dolasıyla ayrı bir mad
debaşı yapılmalıdır: 

2985. kişi emgek zç}sa kişi yurnllJa 

yanutı kişilik kılur Q rn 

[= İnsan, bir insan parçasına emek harcasa; (diğeri, bunun) yerine 
karşılığında insanlık yapar. 43] 

3889. yana o~ negü teg bitiyin bitig 

bitig sen bitig sen tetig 

[ = ( Ona) tekrar nasıl mektup yazayım; mektup yerine sensin mektup, 

(ey) zeki.44
] 

tutaşı 

Dizinde tutaşı 'devamlı, her zaman, daima' (31,434: 2, 5189, 6520). 

Verilerden 3 ı. beyitte kesüksüz tutaşı ulam 45 'sürekli, aralıksız, daima' 

ikilemesi söz konusudur: 

42 

43 

44 

45 

46 

31. tözü tört eşilJe tümen milJ selam 

tegürgil kesiiksiiz tutaşı ulam 

[= Onun dört arkadaşının hepsine aralıksız binlerce selam götür.46
] 

Sözcüğün eski-yeni Türk dillerinde bir sontakı görevinde kullanılmasına ilişkin 
bk. Li: TDS: 703 100 . Orada KB' deki veriler eksiktir. 
ARAT: [= Bir kimsenin bir insan parçasına emeği geçerse, o buna karşılık ona 
insanlık yapar.] (YÜSUF IjAşş I:IAciB: Kutadgu Bilig, II: Çeviri: 220). 
ARAT: [= Ona tekrar nasıl mektüp yazayım, ey zeki; mektüp yerine işte sen 
gidiyorsun.] (YÜSUF IjAşŞ I:IAciB: Kutadgu Bilig, II: Çeviri: 282). 
DTS: 303a

. CLAUSON: EDPT: l46a 
[u/am]. KARGı ÖLMEZ: "Kutadgu Bilig'de 

İkilemeler (2)",238. 
ARAT: [= Onun dört arkadaşının her birine aralıksız, devamlı sayısız selam eriştir.] 
(YÜSUF IJAŞŞ I:IAciB: Kutadgu Bilig, II: Çeviri: 14). 
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6520'de ise tutaşı ulam47 'sürekli, aralıksız, daima' ikilemesi söz 
konusudur: 

6520. tözü tört eşilJe menilJdin selam 
tegür ay bayatım ıuteışı uZam 

[=Ey Allah'ım, onun dört arkadaşına benden sürekli selam ulaştır.48] 

Verilerden 434 'te ise tutaşı bar-49 'birlikte gitmek, beraber olmak, yan 
yana olmak' ve tutaşı yorı_SO 'birlikte gitmek, yan yana yürümek' birleşik 
eylemleri söz konusudur. Bu birleşiklerdeki tutaşı sözcüğüne 'birlikte, 
berabersı, anlamı verilebilir: 

434. ere) Js;olsa emgek tutaşı bayıp 
sewinç Js;olsa Js;ar}gu tutaşı yayıp 

[= Huzur istersen zahmetle birlikte gelir; sevinç istersen kaygı ile 
birlikte yürür. S2

] 

Buna göre KB' de tutaşı 'nın iki anlamı söz konusudur: tutaşı ' 1. 
devamlı, her zaman, daima (31,5189,6520); 2. birlikte, beraber (434: 2)'. 

ugra-
Dizinde ogra_S3 'uğramak' (C 70, 591, 2364, 2386, 4583, LXXıııs4). 

Eylem, ilk hece ünlüsü lul ile, ugra_SS okunmalıdır; krş. TTü. uğra- 'uğ
ramak', Trkm. uğra-S6 'ı. yola çıkmak, yola düşmek, gitmek; 2. bir tarafa 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

D TS: 592a
. 

ARAT: [= Onun dört arkadaşına benden durmadan ve daima binlerce selam 
ulaştır.] (YÜSUF ijAŞŞ I:IAciB: Kutadgu Bilig, II: Çeviri: 467). 

DTS: 592a
. 

DTS: 592a
. 

Bu anlam için krş. DLT tutşı 'bitişik, komşu ... hemen yanında (mulsiirin, 
mucawir)'. anu) yl1lri menü) (yl1lr)ke tutşı ol "Onun yeri, benim yerime bitişiktir 
(mulfarina)". 
ARAT: [= Huzur istersen, o zahmet ile birlikte gelir; sevinç istersen, o kaygı ile 

birlikte bulunur.] (YÜSUF ijAŞŞ I:IAciB: Kutadgu Bilig, II: Çeviri: 41). 
YÜSUF ijAşş I:IAciB: Kutadgu Bilig, III: İndeks: 334. 
Dizinde bu veri için gösterilen 559. beyit numarası yanlıştır. 
CLAUSON: EDPT: 91 a. ERDAL: OTWF II: 426. 

T-TS: 643b
. 
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yönelmek', Kar. uğra-57 'uğramak, ziyaret etmek'; fakat Osm. oğra-. 58 

Dizinde sözcüğe verilen 'uğramak' anlamı yanıltıcıdır; bunun 4583. 
beyit dışında 'kastetmek, niyetlenmek, niyet etmek' olarak düzeltilmesi 
gerekir: 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

C 70. ögdüZmiş ökünüp tevbelf;a ayur 

[= Ögdülmiş pişman olup tövbeye niyetlendiğini söyler.59
] 

591. salJa keZdim uzun yoZ yorıp 

tilekke bu kün tegdim arzüm lf;anıp 

[= Uzun yol yürüyüp niyetlenip sana geldim; dileğim bugün 
gerçekleşti, arzuma kavuştum.6o] 

2364. talf;z boZmaz erse yağı 

tOlf;ışmalf; tiZese kölJül bermese 

[= Böyle olmaz da düşman kastedersefniyet ederse; anlaşmayıp 

savaşmak isterse.61
] 

2386. yağı at kemişse salJa ugrasa 
serin arlf;a berme saçılsa basa 

[= Düşman sana at salar, kastederse; dayan, arkanı verme, sonra 
dağılır.62] 

LXXIII. ögdüZmiş keçmiş tiriglikke açıp tevbelf;a ugramışıYl ayur 

[= Ögdülmiş, geçen hayatına acıyıp tövbeye niyetlendiğini söyler. 63] 

ÇULHA: K-TKS: 114a
. 

MENINSKI: Lexicon I: 522. REDHOUSE: Turkish and English Lexicon: 256b
. 

ARAT: [= Öğdülmiş peşiman olarak, tövbe etmek istediğini söyler.] (YÜSUF IjAŞŞ 

I:IAcİB: Kutadgu Bilig, II: Çeviri: ll). 
ARAT: [= Ben sana gelmek maksadı ile uzun yollar yürüdüm; bugün arzuma 

kavuşup, muradıma erdim.] (YÜSUF IjAŞŞ I:IAciB: Kutadgu Bilig, II: Çeviri: 53). 
ARAT: [= Böyle olmazsa ve düşman anlaşmak istemeyip, savaşmalda ısrar ederse.] 

(YÜSUF IjAŞŞ I:IAcİB: Kutadgu Bilig, II: Çeviri: 176). 
ARAT: [= Düşman at salar ve senin üzerine yürürse, dayan, arka verme; 
kendiliğinden dağılır.] (YÜSUF ijAşŞ I:IAcİB: Kutadgu Bilig, II: Çeviri: 178). 
ARAT: [= Öğdülmiş'in geçen hayatına acıyarak tövbe ettiğini söyler.] (YÜSUF 

IjAŞŞ I:IAcİB: Kutadgu Bilig, II: Çeviri: 403). 
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Dizinde ogra- maddebaşı altında aktarılan ve eylem zarfı olarak 
yorumlanan ugra-yu (4583) verisi ise ayrı bir sözlükbirimdir: ET ugrayu64 

'özellikle' : 

4583. kaZı etseler aş salJa ugrayu 
ol aşka yeme bar sewindür yeyü 

[= Eğer özellikle senin için ziyafet düzenlerlerse; o ziyafete de git, 
(yemeklerini) yiyerek (onları) sevindir.65

] 

Buna göre metinde ve dizinde şu düzeltmelerin yapılaması gerekir: 
1. Arat'ın 101 ile okuduğu eylem, lul ile ugra- biçiminde düzel

tilmelidir; 2. Anlam, 'kastetmek, niyetlenmek, niyet etmek' olarak düzel
tilmelidir; 3. Dizine ugrayu 'özellikle' (4583) biçiminde yeni bir mad

debaşı girmelidir. 
yig 
Dizinde yig (oku: yeg) 'yeğ, iyi, daha iyi' .66 Gerçekte verilerden üçünde 

(849, 1054, 2861), ET yig67 'çiğ, ham' sözcüğü söz konusudur. ARAT, 
sözcüğü doğru anlamıştır: 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

849. suk ers e kıZınçı yig erse özi 

ewek erse kılkı uwutsuz közi 
[= Tabiatı açgözlü ve ham ise; huyu aceleci ve arsız ise.68

] 

1054. tadu tegşürüldi aşı boldı yig 
agır boldı kölJli katıg tuttı ig 

[= Unsurlar değişti, yemeği çiğ oldu; durumu kötüleşti, ağır bir 
hastalığa yakalandı. 69] 

CLAUSON: EDPT: 9ı a [uğra:-J • ERDAL: OTWFII: 428. 

ARAT: [= Eğer senin içİn bir ziyafet çekerlerse, o ziyafete de git, yemeklerini 
yiyerek, onları memnun et.] (YÜSUF ijAŞŞ I:IAcİB: Kutadgu Bilig, II: Çeviri: 332). 
YÜSUF ijAşş I:IAcİB: Kutadgu Bilig, III: İndeks: 543. 
CLAUSON: EDPT: 9ıob . 
ARAT: [= Sonra da haris tabiatlı ve olgun olmayan insanlar ile aceleci huylu ve 
gözü doymaz olanlar.] (YüSUF ijAşş I:IAcİB: Kutadgu Bilig, II: Çeviri: 72). 
ARAT: [= Unsurların durumu değişti; yiyeceği çiğ geldi, gönlünü bir sıkıntı 

kapladı ve ağır bir hastalığa tutuldu.] (YÜSUF ijAŞŞ I:IAcİB: Kutadgu Bilig, II: 
Çeviri: 87). 
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2861. yomıtsa70 ~alın bu aş ağrısı 
~açan körki kelgey begi terkisi71 

[= Bu kalabalık ham yemek hırsızları toplanırsa; beyinin sofrası 

nasıl güzelleşir? 72] 

yet-

Dizindeki yet- 'yetişmek, erişmek, kafi gelmek' maddebaşı altında yer 
alan yet-se verilerinden 159'da başka bir eylem söz konusudur.73 Bu, 
KB' de başka verilerde de tespit edilmiş olan yet_74 'yetmek, yedeğinde 
götürmek' eylemidir. Dizinde yit- 'yetmek, yedeğinde götürmek' biçi
minde kayıtlıdır. 75 yet_76 'yetişmek, erişmek, kafi gelmek' eylemi aslen 

kısa ünlülü iken (Trkm. yet_77 '1. yetmek, yeterli olmak; 2. yetişmek, arka

sından yetişmek; 3. varmak, yetişmek, erişmek; 4. erişmek, ulaşmak; 5. 
elde etmeye çalışmak, ulaşmaya çalışmak'), yet- 'yetmek, yedeğinde 
götürmek' ise uzun ünlülüdür (Trkm. at_78 'götürmek, götürüp getirmek, 

gezdirmek, dolaştırmak' < *ylt-): 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

159. u~uş ol burundu~ anı yetse er 

tilekke tegir ol tümen arzu yer 

[= Anlayış burunsalıktır, insan onu yederse; dileğine erişir, bütün 
arzularına nail olur.79

] 

ARAT: yumztsa; krş. CC yomuk-, yomdar-, Kar. TH yomdar-, yomul-, yomulmak, 

Yak. somogo (TEKİN: "Zieme, Peter: Altun Yaruq Sudur, Vorwerte und das erste 

Buch (= BT XVIII). (Berlin Brandenburgische Akademie der Wissenschaften 
Akademienvorhaber Turfanforschungen). Brepols 1996": 181). 
ırkı için krş. DLT, KB bar~zn 'yolcu', DLT burlp 'buruşuk, kırışık', DLT tur~un 

'durgun' (ERDAL: GOT: 120). 

ARAT: [= Bu ham insan sürüsü, yemek hırsızları mutbahta toplanırsa, beyin sofrası 
nasıl güzelolur.] (YÜSUF IJAŞŞ BACİB: Kutadgu Bilig, II: Çeviri: 211). 
YÜSUF IJAŞş BAcİB: Kutadgu Bilig, III: İndeks: 535. 
CLAUSON: EDPT: 884b

. 

YÜSUF IJAŞŞ BAcİB: Kutadgu Bilig, III: İndeks: 548. 

CLAUSON: EDPT: 884b
. 

T-TS: 693b
. 

T-TS: 386a
. 

ARAT: [= Anlayış bir yulardır; İnsan onu elinde tutarsa, dileğine erişir ve bütün 
arzularına nailolur.] (YÜSUF IJAŞŞ BAcİB: Kutadgu Bilig, II: Çeviri: 23). 
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Bu veriye göre KB' de söz konusu eylemin iki değişken biçiminin 
olduğunu kabul edebiliriz: yet- "-' yet-. 
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