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Kitabu'I-Gunya 
Harezm Türkçesinden Anadolu Türkçesine 

Aktarılmış .Bir ilmihal Kitabı 

Semih Tezcan 
(Bamberg) 

Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesinde 4006 numarada 
kayıtlı elyazması bir fıkıh kitabını Muzaffer Akkuş işleyip tıpkıbasımıyla 
birlikte yayınlamış bulunuyor. i Yazmanın başında 3 sayfalık Arapça bir 
fihrist var. Eski Anadolu Türkçesi metin ise her sayfada 15 satır olmak 
üzere 1 b-170b arasında yer almaktadır ve baştan sona harekelidir. Tıpkı
basıma bakınca 171a'da, başka bir yazıyla ve harekesiz olarak yazılmış, 
18 satırlık bir metin bulunduğu görülmektedir. Yazmanın boş kalan son 
sayfasına sonradan yazıldığı anlaşılan bu metinde, kimi bilgiler, mes:Jele 
ve cevdblar yer almaktadır. Yayınlayan, bu metinden hiç söz etmemiştir.' 

Akkuş, 170b'nin sonunda bulunan 781 (m .. 1379/80)2 tarihinin, 
çeviri tarihi olduğunu tahmin ediyor. Oysa bunun çekimlerne (istinsah) 
tarihi olması olasılığı daha fazladır, çünkü burada: 

~a~ teCdld ra~meti gelsün a1Ja 
bunı yazanı duCdyzla a1Ja 

beyti de yer almaktadır. 
Yazmayı daha önce Günay Kut Alpay'ın kısaca tanıttığını3 bildiren 

Akkuş, kendisinin bu metin üzerine doktora çalışması yaptığını, bu 
çalışmanın 1986'da İstanbul Üniversitesinde kabul edildiğini belirtiyor; 
yayınlamadan önce çalışmasını yeniden gözden geçirmiş ve tam bir dizin 
eklemiş olduğunu yazıyor. Aşağıda kimi sözcüklerin dizinde yer almadı-

2 

3 

Muzaffer Akkuş, Kitiib-ı Gunya. İnceleme - Metin - İndeks - Tıpkı Basım. TDK, 
Ankara 1995. 934 s. + 171 s. (tıpkıbasım). 

Akkuş'un verdiği m. 1378 doğru değildir. Hicri 781 yılının ilk günü 19 Nisan 1379, 

son günü 6 Nisan 1380'dir. 

Günay Kut Alpay, "Bursa ve Manisa il-Halk kütüphanelerindeki bazı Türkçe yazma

lar üzerine", Türklük Bilgisi Araştırmalan I, 1977, 121-147; söz konusu eser 
üzerine: 121-125. 
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ğını göreceğiz. 

Fihristin başında bu kitabın adı Kitabu 'l-Gunya olarak kaydedilmiştir. 
lb13'te de ilmihal kitabının yazarı (ya da çeviren): bu kitaba Gunya deyü 
ad .verdük demiştir. Böyle olduğu halde nedense Akkuş, bu metni Kitab-ı 
(;unya adı altında yayınlamış, bu konuda bir açıklama da yapmamıştır. 

Yayınlayan, cemc Ifıldum bu kitabı seksen tolfuz bab üzere diyen 
İmam ~azI'nin bu filflJ kitabını kaleme almış ya da Türkçeye çevirmiş 
kişi olduğunu düşünmekte, önce bunu bir ad saymakta, hemen arkasından 
"Bu zatın imam mı yoksa kadı mı olduğu hakkında bir bilgi elde edeme
diğ im için bu iki kelimenin ne anlam ifade ettiğini yorumlamakta güçlük 
çekmekteyim" demektedir. Kut Alpay ise İmam {(aiı'yi özel ad olarak 
kabul etmemiştir. Kitabu 'l-Gunya yazarı, Hanefi mezhebi görüşlerini esas 
aldığını, ancak öteki mezheplerin görüşlerine de yer verdiğini belirtir. 

Yayınlayan, metni dil açısından ele almış, içerikle ilgili sorunlarla 
uğraşmamış, sadece "Önsöz" ve "Giriş"te birkaç cümleyle eserin önemi
ni vurgulamıştır. Bu yazının sonunda bu cümleler üzerinde duracağım. 
Akkuş, İmam J>:azI ve eseri hakkında yerli ve yabancı kaynaklarda hiçbir 
bilgi elde edemediğini yazmaktadır. Burada bir tahminimi belirtmeden 
geçmek istemiyorum: 

Doğu ve Batı Türkistan'da yetişmiş fakihlerin karşılaştırmalı fıkıh 
bilgisinin gelişmesinde önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Brockel
mann'ın Arap Edebiyatı Tarihinden öğrendiğimize göre hicrı 7. yy.da 
SadId ad'dIn al-Kaşgarl, ibadet bilgisi üzerine Kitab Munyat al-muşallı 
va gunyat al-mubtadf) başlıklı bir kitap yazmıştır. Bu kitabın birçok 
yazması ve hicri 128S'te İstanbul'da, hicrıl337'de Delhi'de yapılmış bir 
baskısı vardır. Miladi 1870'te Lahor'da Farsça çevirisiyle birlikte, hicrı 
1302'de Bombay'da Arapça terimlerin altına Farsça karşılıklar konarak 
basılmıştır. Bamberg Üniversite Kütüphanesi uzmanlarından Dr. Andreas 
Drechsle'r, son olarak 1980'de Lahor'da yeniden basılmış olduğunu 
belirledi. Bu kitap üzerine yazılmış açımlama ve yorumlar da İslam 
ülkelerinde oldukça yaygınlık kazanmıştır; bunların da birçok yazma, 
basma ve çevirisi bulunmaktadır. Osmanlı medreselerinde okutulmuş olan 
Halebı'nin kitabı da bunlardan biridir. 4 

Hicri 6S8'de (m. 1260) öldüğü bilinen Harezmli Nacmu'd-dIn 
Abu'r-Raca Mul,ıtar ibn-Mal,ımüd az-ZahidI al-GazmInI'nin de {(unyat 
al-Munya li tatmım al-Gunya başlıklı bir kitabı vardır. Brockelmann, bu-

4 C. Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, c. I, ıLeiden 1943, s. 
478-79; aynı yazar, Geschichte der arabischen Litteratur, Erster Supplementband, 
Leiden 1937, s. 659-60. 
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nun. Nacmu'd-dın'in hocası Fagra'd-dın Badıc bin Abü Mansür al
cArabı al-I~.ubaznI'nin Munyat aI1u~aha:J adlı eserinden çıkarılmış bir 
özet olduğunu yazar. Nacmu'd-dIn'in kitabı l24S'te Kalküta'da basılmış
tır; birçok yazması vardır. Bunların bazılarında bir İran dili olan Ha
rezmceye çevrilmiş cümleler de yer alır. 5 

İşte, Kitabu 'l-Gunya ile yukarıda sözü edilen kitaplar ya da bunlar 
üzerinde yazılmış açımlamalar arasında dolaylı bir ilişki olabileceğini 

tahmin ediyorum. çünkü aşağıda kanıtlamaya çalışacağım üzere Kitabu '1-
Gunya, Eski Anadolu Türkçesine Harezm Türkçesinden çevrilmiş bir 
metindir. Bu yayın üzerinde ayrıntılı bir biçimde durmamın nedeni de 
bunu belirlemiş olmamdır. Kitabu 'l-Gunya ile Orta Asya'da önce Arapça 
yazılmış, sonra başka dillere de çevrilmiş olan fıkıh kitapları arasındaki 
ilişkileri derinlemesine araştırmayı ise fıkıh uzmanlarına düşen bir görev 
sayıyorum. Kitabın Harezm Türkçesine Farsçadan çevrildiği kanısında 
olduğumu da ekleyeyim. 

Akkuş, "eser üzerinde yapılan tashihler ve düzeltmelerden anlaşıldı
ğına göre, bu tek nüshanın müellif hattı olma ihtimali daha kuvvetlidir" 
(s. 14) demektedir. Oysa aşağıda göstereceğim gibi metinde pek çok 
çekimlerne yanlışı bulunmaktadır (bkz. aşağıda 2b14 varun virdi, 60b3 
yaru ~ılmış, l02b12 ölmesince, 1 70bl o~ıta; S7aıb gülücek vb. Akkuş 
kendisi de 11SblS'te kiriye yerine çekimlerne yanlışı olarak kirIse 
bulunduğunu göstermiştir). Bu nüshanın "müellif hattı" olmasına en 
küçük bir ihtimalbile yoktur. Ayrıca metinde bazı eksiklikler (atlanmış 
sözcükler) bulunduğu da belirlenebilmektedir (örneğin 38a3 ve 4. satır

larda; l04b12'den sonra; bunlar için aşağıya bkz.). Demek ki metin 
üzerindeki düzeltmeleri çekimleyen (müstensih) yapmış olmalıdır, ancak 
bu düzeltmeler yeterli olmamıştır. 

Yayınlayanın şüphesiz büyük emek vererek hazırladığı "İnceleme" 
bölümü çağdaş dilbilim anlayışına epeyce uzak kalmıştır. Eşsüremli ve 
artsüremli bakış açıları birb~rine karıştırılmış, kimi kez köken açıklama
larıyla dilbilgisi açıklamaları da birbirinden ayrılmamıştır. Akkuş 'un 
incelemesini ayrıntılı biçimde ele almak çok zanıan ve yer gerektirir, 
sadece birkaç notla yetineceğim: 

5 

S. 129: "ulı, u/i ve ü/i değişmesi" başlığı altında verilen örneklerin 

C. Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, c. I, ıLeiden 1943, s. 475; 

aynı yazar, Geschichte der arabischen Litteratur. Erster Supplementband, Leiden 
1937, s. 656. Harezmce dil malzemesi üzerine son çalışma: D.N. MacKenzie, The 
Khwarezmian Element in the Qunyat al-Munya, London 1990. 
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çoğu geçersizdir: 

içün < uçun. Eski Türkçede ve bütün öteki eski Türk dillerinde sadece 
üçün bulunur, uçun yoktur. 

~anı < ~anu. Oysa ~anı "nerede", Orhun Türkçesinde ve Karahanlıcada 
da bulunur. Bu yüzden Batı Türkçesindeki ~anı biçiminin ~anu'dan 
(doğrusu ~afiu olacak) geliştiğini ileri sürmek doğru değildir. (Bu kar
maşık konu için bkz. EPPT 632 ka:fiu: ve Klaus Schönig, "*qa:fio und 
Konsorten", Belak Bitig, yay. M. Erdal - S Tezcan, Wiesbaden 1995, 
177-187). 

bit- < büt-. Eski Anadolu Türkçesi biçim (bit-) daha eskicildir. Öteki 
eski Türk dillerinde dudak ünsüzü yuvarlaklaşmaya yol açmıştır. 

düz-: Bu eylemle diz- eylemi arasında ilişki görülmesi kabul edilemez. 
Eski TÜ.de hem tüz-, hem de tiz- bulunur; bu iki eylem anlarnca da 
birleştirilemez. 

S. 137: azu "azı dişi", azıg'dan gelişmiştir, dolayısıyla 133-134. 
sayfalarda üzerinde durulan "g ve g seslerinin düşmesi sebebiyle" yuvar
laklaşma örnekleri arasında yer almalıydı. 

S. 163: b- > v- , -b > -v değişimlerinin bu metnin incelenmesinde 
yer alması gerekmezdi. 

S. 164: ~onşı sözcüğünün ~o1Jşı' dan geldiği belirtilmiştir. Oysa ge
lişme: ~onuşı > ~onşı > k01Jşı > ~omşu biçiminde olmuştur. 

S. 164 g / fJ değişikliği için verilen örnek bir yanlış okumaya da
yanmaktadır. Aşağıda 170b2 üzerine düzeltmeye bkz. 

S. 170'te adıl n'si ve bağlayıcı ünsüz y'nin "Ortada -n- ve -y- türe
mesi" başlığı altında verilmesi kabul edilemez. 

S. 266 çıkar-, "devamlılık fiilleri (duratif)" arasında gösterilmiş, 

Örnek olarak Sal verilmiştir. Oysa 8a1 'de sözcük asıl anlamıyla kul
lanılmıştır: quyuya it düşse ... dirile Çl~arsalar "kuyuya köpek düşşe, '" 
canlı olara,k çıkarsplar". Bu eylemin süreklilik göstermek için kul
lanıldığınİ gösteren başka bir veri de bulamadım. 

Birçok yerde dikkatsizlikten ileri gelen çekimlerne yanlışları fark 
edilmemiş, bunlar güvenilir biçimler sayılmıştır: örneğin. 135a3 'teki 
ti;zne-dün, açıkça ti;zne-den yerine çekimlerne yanlışıdır. Belki de 
müstensih, bunun "cuma gecesi" anlamına olduğunu sanıp böyle düzelt
mek istemiştir. Bunu ayrılma durumu ekinin yuvarlak ünlülü bir varyantı 
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olarak kabul etmek kesinlikle mümkün değildir. Aşağıda görüleceği gibi 
çekimlerne yanlışlarının fark edilmemesi pek çok yanılgıya yol açmıştır. 

Kitabu 'l-Gunya' da kimi sözcüklerin yazımında, ünsüz yığılmasını 
giderici bir harekeleme dikkati çekmektedir: dört sözcüğü birçok yerde 
dörüt okunacak biçimde harekelenmiş, fakat hiçbir yerde ikinci hece için 
vav yazılmamış, sadece ötre konmuştur. (Akkuş, herhangi bir açıklama 
vermeksizin dörüt değil de dürüt okumuştur . .> Yine bunun gibi örtgil 
yerine 3Sa12'de örütgil; belürtse yerine 130aS'te belürütse; ilk yerine 
birçok veride ilik yazılışIarını buluyoruz. uşsuz yerine 3 veride uşşusuz 
yazılmış olması da dikkat çekmektedir (28a8, 27a12 ve 28b2). Aynı 
harekeleme kimi yabancı sözcüklerde de görülüyor: setir-püş (aşağıda 

3Sb6 üzerine nota bkz.); na~ış (aşağıda 27a10 üzerine nota bkz.); cahid 
(aşağıda 166a2 üzerine nota bkz.), cafvu 147a13, 167b2. Buna karşılık 
buçu~ yerine birçok veride buç~; ~oru~ "olmaınış üzüm" yerine 101a-
12'de ~or~ biçimi vardır. Bunların topluca ele alınıp incelenmesi, bu 
harekelemenin ne derece güvenilir olduğunun ortaya çıkarılması gerekir
di. 

g'nin üç noktah kef ile gösterilmiş olması da önemlidir, ancak buna 
da ne dereceye kadar güvenilebileceği belli değildir. Aşağıdaki notla
nmda Anadolu Türkçesinde bulunmayan (en azından şimdiye değin 

metinlerde geçn1emiş olan) bir sözcüğün de (kül) "cariye") üç noktalı kef 
ile yazılmış olduğuna değindim. Bu yüzden börkine yerine 16b12'de 
börgine; görkidür yerine 3Sbl 1 'de görgidür vb. yazılışlar da şüphelidir. 

Adı "Türk Dil Kurumu" olan kurumun bu yayınında, dizgi yanlışla
nnın giderilmesi ve hece bölünmesinin doğru olması için en ufak özen 
gösterilınemiş. Sanki dizgiyi okuma yazması kıt birisi yapmış, sonra da 
hiç kimse gözden geçirmemiş. Dizgi yanlışlan daha iç kapakta başlıyor: 
Kitabı inceleyenlerden birinin bilimsel unvanı burada Po! Dr. olmuş. 
"Bibliyoğrafya" bölümünde s. 269: sprachs tudien (> Sprachstudien), 
s. 270: Sır Grand (> Sir Gerard), s. 271 Esirinin (> Eserinin); İnglish 
(.; English), Hacı emmioğlu (> Hacıeminoğlu) gibi pek çok esef verici 
yanlış var. 

Metnin çevriyazısında ve dizinde ise dizgi yanlışlan sözcüğün tam 
anlamıyla kaynaşıyor. Birkaç örnek: 4a7 Demge (> Degme): 6b7 öndin 
(> öl)din); 16a3 yı~ınzra~ (> ya~ınzra~), 16a7 cavratar (> cavratlar); 
17a14 sunur (> sınur); 20b 13 rerahiyyet (> kerahiyyet), 21a4 ileri (> 
ilerü), 21b2 farita (> fanie); 28b3 gündem (> günden); 40b2 abdüstlü 
(> abdestlü); 41a12 tekn~ir (> tekblr); 99a9 şavarılmaz (> şuvarıl
maz); 99alO şavurma~ (> şuvarma~); ISObIl kimül) eyise (> kimül)le
yise); 15 la4 ~açı-y-ıla (> ~ıçıyıla); .160a7 ~arşı (> ~arşu); 160all 
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ayansa (> [ayansa); 162alO f5.ur'an-J:ıun (> f5.uran-Ifon; 162b9 daniş
med (> danişmend); 161 bl 4 at (> ot); 162a3 munazara (> muna?,ara); 
s. 450 hassilik (> hasislik); s. 453 fitye (> fidye); 8.654 ~an dutusu (> 
~an dutuşı). 

Dizgi yanlışları kimi kez yazılanları anlaşılmaz hale getirmiş: S. 
803'te palan için şu tanım verilmiş: "ekseriya eşeklere ve bazanda ata 
vurulan kışsız ve yumuşak enli bir nevi eyer, semer". (bazanda> bazan 
da; kışsız ??; yumuşak enli ?? belki > yumuşak, enli). S. 490 çeşte 
"uzun saplı büyük tenekeli bir çeşit musiki aleti". (tenekeli > ~ekneli). 

S. 817 şagu şagma~ "ölünün iyileklerini acıyla sapıp dökme" .S. 837'de 
şüfi için şu karşılık var: "tasavvuf ahli, safu". Arap harfleriyle diziimiş 
sözcüklerde de birçok dizgi yanlışı var, örneğin s. 533 'te ebe'nin karşı-

sında ~, bulunuyor. 

Dizindeki yanlış, bozuk, eksik ya da gereksiz karşılıkların bir kıs
mına aşağıda bu bölüm üzerine düzeltmelerde değindim. Burada sadece 
bir örnek vermekle yetineceğiın: S. 598'de badım için (badim olmalıydı) 
şu karşılık verilmiş: "tenasül aleti kesilmiş erkek, hadım". Bilindiği üzıe 
iğdiş etme (ya da eneme) erkeklik bezleri çıkartılarak ya da burularak 
yapılır. 

Metnin çevriyazısı Üzerine Notlar ve Düzeltrneler 

1b9 nedür? Soru işareti gereksiz, çünkü soru cümlesi değil, yan cümle. 
Bu gibi durumlarda koyulan bütün soru işaretleri çıkartılmalı ve çoğu 
kez bunlar dolayısıyla ortaya çıkmış olan yanlış cümle bölünmeleri 
düzeltilmelidir. 

2b4 ögrenmiş > ögrenmişin. 
2bl1 elüm >. elem. Çekimlerne yanlışı, aşağıda dizin s. 540 üzerine nota 

bkz. 

2b14 varun virdi > ve rüz[ı] verdi "ve nzk verdi". Çekimlerne yanlış!. 
Yazılış biraz gariptir: Akkuş'un nün okuduğu harf z, fakat noktası 
yan tarafta. Bundan sonra yazılması gereken ye harfi ~nutuımuş. 

5a5, 44b1ı. (ve birçok başka yerde) yalın> yalıl)o 

5b2 ol su murdar olur > ol su murdar [olmaz]. Burada olur'u yayınla
yan eklemiş, fakat bunun bir ekleme olduğunu belirtmemiştir. Metin
de sayfa kenarında bir düzeltme bulunmakta ise de okunamıyor. 
Yapılan ekleme yanlıştır; [olmaz] eklenmeli ve metnin söz konusu 
kısmı şöyle anlaşılmalıdır: Akar suya murdar nesne (= hayvan leşi) 
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düşerse, o suyun rengi, kokusu ve tadı değişmediği takdirde 
(azma-yınai) murdar olmaz, eğer bunlar değişirse (azsa), murdar 
olur, 

5b 1 5 /:taif > IJiilı. 

6a8 ~olay, okunuşu şüphelidir; aşağıda dizin s. 707 üzerine nota bkz. 

6b 10 agzı yarın· > agız yarın. 
7a1 bulmayınca> bolmayınca. Harezm Türkçesi belirtisi! 

8a1 sfse > siyse. 

8a4 yeIJesinden > ym)asından. 

8b 10 irin > iriIJ· 

9a7 Soru işar~ti gereksiz. çünkü soru cümlesi değil, yan cümle! 

9a6 çur ten> çörten "oluk;', Ermeniceden alıntı sözcük, bkz. R. Dan
koff, Annenian Loanwords in Turkish, Wiesbaden 1995, s. 130, no. 
645, < Ermenice frordan - fordan. Dankoff, TarS. 956 çörlelJ'i 
göstermemiştir. 

9b15 igrenüp (tıpkıbasım iyi okunamıyor) > imrenüp yerine çekimlerne 
yanlışı. 

10a12 içinden > ucından. 
10a13 baş üç delük olsa> baş ucı delük olsa. Çekimlerne yanlış!. 

10b4 yini > yi1Ji. 

11a2 özü> özi. Aşağıda dizin s. 803 özi yöri- "ishalalmak" üzerine 
nota bkz . 

. 12b6 olsa ve: Burada ve kesinlikle yanlış çekimlerne sonucu metne gir-
miştir, metni bozmaktadır. Bu belirtilmeliydi. 

14a1 cigini > çigini. 

15a11 düşeyü> döşeyü; aşağıda dizin s. 532 üzerine nota bkz. 

16b11 saçın dögüp > saçın dügüp "saçını burup, kıvırıp". Namaz kılan 
kişinin namaz esnasında alnına dökülen saçlarını toplamasının mekruh 
olduğu anlatılmaktadır. 

ı 7b3 gelice ve s. 569'da gelice için gösterilen bütün öteki veriler > 
geled olarak düzeltilmelidir; harekenin tam yerine konmamış oln1ası 
sözcüğün büsbütün başka okunmasıni gerektirmez. 
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1 8b 11 bucagında > buçugında. 

19a1 qaranurag-iken > qara1]urag-iken. 

19a3 tizerek > tezirek. 

19a1O va~atda > va~tda. Sadece basit bir çekimlerne yanlışı, fakat bu 
veriye göre dizine de (s. 885) va~at alınmış. 

19b4 seferleyü > seferlıeyü. Çekimlerne yanlışı. 

20a5 üç gün> üç ögün. Çekimlerne yanlışl. Metnin söz konusu kısmı 
şöyle anlaşılmalıdır: Gece ve gündüz içerisinde üç vakit (ögün) vardır 
ki, o vakitler içinde namaz kılmak hiç reva değildir. 20b6 ve 14'te 
ise aynı anlamda üç va~t kullanılmıştır. 

20a9 IJaber de > baberde. 

20a 15 Birgün > bir gün. 

23al konut> kunüt. . . 

23a5 konut> kunüt. . . 

24a8 Çevriyazıda eksiklik vardır: Türkmenler gibi ya Hind ü cAcemler 
gibi ya tersalardan (9) gelenler gibi ... 

25b14 dökise> dakısa. 

26a4 batıl > batıl. 

26bl getürmelj, büyük bir olasılıkla> getürmek (?). Burada getürmek' 
ten sonra bir ya da birkaç sözcüğün atlanmış olması mümkündür. 
Metinde Arapçası verilmemiş olan hadis, herhalde "Murdar nesnenin 
(hayvanın) derisinden yararlanmak (menfaCate getürmek) yasak değiİ
dir ve kalıntısı onun ölmesiyle murdar olmaz, çünkü onun (yani: 
kalıntının, hayvap derisinin) üzerinde ölmek görüntüsü kalmaz" 
anlamındadır. Bundan önce (26a14 ve dev.) murdar sayılan hayvan
dan arta kalan şeyin (murdar nesne ŞOljl) Ebu . Hanife 'ye göre mismil 
olduğu belirtilmiştir. Aynı görüş, 104b15-105al 'de de tekrar edil
miştir. 

26b7 ljorasan ~adıları > ljorasan ~arlleri; ~arl için aşağıda dizin s. 
612 ve s. 658 üzerine notlara bkz. 

26b7-8 cIrak Karıları> cIrak karlıeri. 

27a4 götüre > götürse. 
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27a10 na~ş-ı şüretler > na~ış şüretlu -,lij~ Lf-A~ "res-im görünüşlü, 
resim gibi görünen". Burada na~ış yanlış fıarekelenmiştir; ünsüz 
yığılması olan durumlarda bugünkü Türkiye Türkçesinde olduğu gibi 
araya bir ünlü' ekleniyor, bu' yüzden na~ş yerine na~ş; krş. 35b6 
setr-püş yerine setir-püş; 166a2 cahd yerine Cahid. 

27b4 ve 6 ~oyu > ~uyu "aşağı". 
27b11 dolanur> dölenür; (dölen- "eğilim göstermek"; başka yerlerde, 

örn. 29b8' de ~artir ~ll- aynı anlamda kullanılıyor.) 

28a8 uşsuz > uşşusuz. 27a12 ve 28b 2'de de böyle harekelenmiş. Çe
kimlerne yanlışı olmasa gerek. Buna karşılık 50a15'te uşşuz olarak 
harekelenmiştir. 

35b6 setr-i puş > setir-püş (böyle harekelenmiş!). 

35b7 daşında > dişinde. Çekimlerne yanlış!. Ölü yıkayıcı, ölünün ağzı
na, burnuna su doldurmayacak, ancak dişlerinde siyahlık vb. varsa 
bir fitille temizleyecek. 

35b 11 dirilere görgdür > piriler görgidür. İkinci ket in altında bulunma-
sı gereken esre konmamış; çekimlerne yanlışı. 

35b13 ~oya > ~uya; (~uy- "dökmek" eyleminden ulaç). 

36b4 kezbuJ:ı > gerbüç "kerpiç". 

36all dutuzmayalar> dütüzmeyeler. 

37b 9've 10 gÖfj > kÜfj "cariye"; aşağıda dizin s. 583 üzerine nota bkz. 

38a 3 ve 4. satırlarda metinde eksiklikler olduğu sezilmektedir. Çünkü 
seyahat sırasında bir ıVadının ölmesi ve orada başka hiçbir kadın 
bulunmaması durumundan söz edilirken, mantığa uygun düşmeyen 
biçimde "kadınlar yıkamasın, kocası yıkasın" denilmiş, daha sonra 
hiç ilişkisi yokken "baldızIa evlenme"nin hel al olduğuna değinil
miştir. 

38a4 ölücek> ölicek. 

40a10 üçüncinde > üçüncide. 

43b2 difjSüz > dlfjSUZ. 

!46a9 dolanur-ısa > dölenür-ise "meyl ederse". 

46b6 bet (büyük bir olasılıkla) > bitti; (aşağıda dizin s. 461 üzerine 
düzeltme?,e bkz.) 
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47b5 gürelüm> görelüm. 

48b7 ve 9 ~a1Jsa > şansa. 

49b6 giç bayram> giçi bayram. Çekimlerne yanlışl. 

49b 11 iki-evlesi, bence kesinlikle ikevlesi yerine çekimlerne yanlışıdır. 
İstinsah sırasında ikevlesi biçimini tanımayan müstensih düzeltme 
amacıyla bu sözcüğü ikiye bölüp yazmış olsa gerek. Akkuş, düzelt
meden iki-evlesi okumakla birlikte s. 624'te "her ikisi" olarak doğru 
anlamlandırmıştır. Ancak İnceleme bölümünde Anadolu Türkçesine 
yabancı olan bu biçim hakkında bir açıklama bulamadım. 

51b6 yarın; metinde yarik okunacak biçimde (kefle) yazılmış olan bu 
sözcüğü yarın okumak mümkün değildir. Bence bu tank yerine bir 
çekimlerne yanlışı olmalıdır. Hemen aşağıda, 51 b7' de şaba~ rüşen 
olınca denmiş olması da bu tahminimi güçlendirmektedir. Bu tahmi
nim doğruysa, 51b5 ve devamı şöyle yorumlanmalıdır: Eğer birisi 
sahur yediği sırada "Yoksa karanlık bulut mu?" (tank bulutmı) diye 
şüpheye düşerse (yani: "acaba havanın karanlık olması, buluttan 
dolayı mı?" derse), şunu doğru sayarız: Şayet o şüphe üzerine bir 
şey yemezse, ona bir şey (yani kaza ya da kefaret) gerekmez. 

51b6 yarın (düzelt > tarık)- bulutmıdur? Diyü; Soru işareti ve büyük 
harf gereksiz, çünkü yan cümle! 

52alO seng-i sar, burada ve öteki verilerde sengisar olarak düzeltilmeli
dir.· 

57alO gülücek ~o~ular > gökcek ~o~ular. Çekimlerne yanlış!. TarS. 
1735 'te gösterilen bir tanıkta gökçek ~okulu bulunmaktadır. 

58a6 gereksiz (herhalde) > gerek size kim yerine çekimlerne yanlışı! 

58b4 degmeIJüz > degme-gez "her defasında" _ 

59a14 katı> kaH "halı". . . 

60a13 birez gine > birezgine "birazcık" _ 

60b3 yaru ~ılmış olsa> yavu ~llinıŞ olsa "kaybetmiş olsa". Çekimlerne 
yanlışl. 

64a8 agrır cö!ıi > agır cö?ri. Çekimlerne yanlışı. 

64b5 açup > acup "acıkıp". Metinde dm ile yazılmıştır. Esasen Eski 
Anadolu Türkçesinde açup olması, ses kuralları bakımından mümkün 
değildir, çünkü ç, uzun ünlü yanında tonlulaşarak c olur. Dizine 
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doğru olarak ac- biçimiyle alınmıştır. 

64b 10 yagmasa > yıgmasa. 

67b2, 4, 5, 6, 9, 12 a1Ja > ana. 

181 

68b4 de1Jituşı > de1Ji {uşı. Bunun sadece bir dizgi yanlışı olmadığı, 
dizinde (s. 500) de de1Ji{uşı biçiminde bitişik yazılarak maddebaşı 
yapılmış olmasından belli oluyor. 

74b 1 3 muhrubanlı~ > mihrübdnlı~. 

75a9 emzüke > emzüge. 

80b6 erü > er. 

82a4't.eki kim bunda yo~ durur belki çevirenin ya da metni çekimleyen 
kişinin metindeki eksikliğe dikkati çekmek üzre yaptığı bir eklemedir; 
gerçekten burada Hz. Ömer'den nakledilen bir hadisin bulunması 
gerekirdi, fakat yoktur. 

83al1 hoca dapmış > baça {apmış. 

84a5 a1Ja > ana. 

87b14 birdem art* > birden artu~. 
;; 

90a2 ayda> eyde "söyleye". Gerçekten elifüzerinde med bulunmakta-
dır. Akkuş, herhalde bu yüzden ayda okumuştur. Ancak bu bir 
çekimlerne yanlışıdır; buna .karşılık, dizin s. 550'ye göre 18 yerde 
medsiz olarak eyde yazılmıştır. Öte yandan ay "ay" birçok yerde med 
ile yazılmıştır. Bu durumda müstensihin 90a2' deki sözcüğü de dalgın
lıkla ay'ın bulunma durumu (ay+da) sanıp elifüzerine med koymuş 
olduğunu kabul etmeliyiz. 

90a2 Tengri (3) laCneti sa1Ja gelsün. Eger Cavratu1Ja eyitdügü1J yaldn-ısa 
> Ta1Jrı laCneti sa1Ja gelsün eger Cavratu1Ja eyitdügülJ yalanısa. 

94a2 Bdbü ':;.-,?ihdr, metinde :;.ihdr sözcüğü burada, 94b8 ve 9' da :;.ihdri 
olarak harekelenmiştir. Buna göre 94b8 ve 9'da :;.ihdr-ı keffdreti içün 
değil, :;.ihdrı keffdretiçün okumak gerekmektedir. 

94b8 (satır arasına yazılmış olan sözcük) mehan, bu okuyuş şüphelidir; 
aşağıda dizin s. 721 üzerine nota bkz. 

95b5 keffdret-çün > keffdretiçün (bitişik yazılmış ve ye'nin noktal,!-fl 
eksik; bu veri, Farsça çün'e ait olarak gösterilmiş, bkz s. 493). 

96a5 agılu > {agılu. 
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97 a4 rab (5) . olur > rap olur; 

98a5 oturası > otarası yerine çekimlerne yanlışı olsa gerek. Dizinde 
otur- eylemine ait veriler arasına girmiş olan veri, metinde şöyle 
geçiyor: 98a5· amma eger oturası ot olsa kimsenenü1J emegiyile (6) 
bitmiş olmasa ... Burada oturası ot'u "oturacak, yerinde kalacak ot" 
olarak anlamak bana makul gelmiyor, bu yüzden bunun otarası ot 
"hayvan otlatacak ot, otlaktaki ot" yerine bir çekimlerne yanlışı 
olarak kabul etmeyi öneriyorum. 

98a7 ~ırma~ reva olur > ~orıma~ reva olur. Çekimlerne yanlışı; krş. 
buraya koşut olan 98b4: ~orıma~ reva olur. Burada 98a5 'ten başla
yarak metin şöyle yorumlanmalı: "(hayvan) otlatacak ot olsa, onu hiç 
kimsenin zorla geri alması reva değildir (kimsenenü1J yöni olmaz yul
ma~lıga). Eğer biçilmiş ya da emek verilmiş ot ise onu korumak 
(yani karşılığını istemek) revadır". Müstensih, Harezm Türkçesi yul
"geri almak" eylemini anı amamı Ş olabilir. 

98b4 gerüd (büyük bir olasılıkla) > gerüz belki de geriz yerine çekimle-
rne yanlışı; aşağıda dizin s. 572 üzerine nota bkz. 

99a9 aru~ > ıra~ (sadece yanlış harekelenmiş) 

IOlb5-6 şarab içüiı > şarab içen. 

I02b8 süciyisin > sücisin. 

I02bl2 ölmesince> ölmeyesince "ölmeyecek kadar". Açıkça çekimlerne 
yanlışı. 

I03b2 şesse > şeşse. 
I03b7 mug (8) ögrenmiş' it > mug ögretmiş it "ateşperest tarafından 

eğitilmiş köpek". Çekimleme yanlışı. 

I04bll eger kişi> eger bir kişi. 

I04bll geyik > geyigi. Çekimlerne yanlış1. 

l05a8 başı ~oyu > ba~ı ~uyu "tepeüstü". 

l05a8-9 boguzlayaca~ biri> boguzlayacak yeri (metinde açıkça ye ile). 

l05a9 içinde > ~uyı içinde. 

I05al2 adamı > ademl "insan, insanoğlu". 

I05bl3 sabsuz > sapsuz (metinde pe ile). 

i 06a8 reve > reva. 
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107a14 itlik niyyetin > etlik niyyetin ~ılsa. 

l07b9 işe serse> işe sürse. Çekimlerne yanlışı, fakat metinde düzeltil
miş gibi görülüyor; krş 107b11 ve 108a 13 işine sürse. 

lllall dang nlm, belki dting-i nlm, yerine çekimlerne yanlışı, fakat 
aslında nlm-dang "yarım tenge" olması beklenirdi. 

111b3 dümir (Akkuş, demür olarak düzeltmeyi önermiştir) > dumrı 

"tef". 

1 13a1 gamusı and (Akkuş, bunu ~amusı and olarak düzeltmeyi öner
miştir, bu kabul edil~mez) > gamüsl and "uğursuz ant". 

1 13b4 gölge, oysa sözcüğün sonunda he harfi yok (~rr ) metnin ge 
lişine göre de gölge olması mümkün değil, düzelt> gÖ1Jlek; çekimle-
rne yanlışı. . 

113b5 diz ton, büyük bir olasılıkla> diz tanı (bkz. TarS. 1192.) 

114b2 ve başka yerlerde eriş > arış "(dokumada) boy ipliği". 

1 15a3 bugma~ > bogma~. Krş. DerS. 729 boğmak 11,3 "gerdan1ık", 

DerS. 781 buğmuk "kadınların takındıkları altın" bir dizgi yanlışı 
olsa gerek. 

1 16b8'deki çerti büyük bir olasılıkla çert aleti yerine çekimlerne yanlışı
dır. 

1 16b1 1 sermayede artu~ (12) olsalar> sermayede orta~ olsalar. Çekim-
lerne yanlışı. 

116b12 sermayiler > sermayeleri. 

120a3 kesi biçi-çün > kesi biçiyiçün. 

120b1 dileseler> deseler. 

121b8 varımlu> verimlü. Çekimleme yanlışı, çünkü "verecekli, borç 
ödeyecek olan" anlamında; krş 144b3 verümlü. 

122a7, 10, ıı, 14; 122b1 ve 3 eled bu okuyuş kabul edilemez. Sözcük, 

gösterilen bütün verilerde açıkça elek okunacak biçimde ~J' yazıl
mıştır. Akkuş, dizin s. 539'da eled < alad "peşin" olarak açıkla
maktadır . Verdiği anlam uygundur; ancak eled < alad açıklamasın
dan ne kastettiği anlaşılmamaktadır. Sözlüklerde "peşin" anlamına 
gelen eled, alad ya da benim okuyuşumla elek diye bir sözcük bulun
mamaktadır. Bu durumda burada yine bir çekimlerne yanlışı karşı-
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sında bulunduğumuzu kabul etmek gerekir. Benim açıklama önerim 

şudur: Orijinal nüshada jJ\ elel bulunmuş olsa gerek. Bir çekimlerne 

sırasında müstensih, anlayamadığı bu sözcüğü her yerde ~J\ elek 

biçimine sokmuştur. TarS. 1429 ve devamı: el el "elden, el ile, doğ
rudan doğruya". Oradaki 5 veriden en azından birinde (Gülzar-ı 

Tennürl188'den gösterilen veride) sözcük "peşin" anlamınadır. M. 
Ergin, Kadı Burhaneddin Divanı, İstanbul 1980, s. 302, 769 no.lu 
şiirin 2. beytinde de el el'i "peşin" anlamıyla bulmaktayız: 

dünya vü a!Jireti hıçe da!Jı almamışam 
can u gÖ1)ül verüben cışqu1)l el el alalı 

elel'in Farsça dest-be-dest'in Türkçe karşılığı olduğu bellidir. Bu 
Farsça deyim "peşin" anlamıyla Kitabu'l-Gunya 127b6'da geçmekte
dir. 

122a3 terazu ya tartılan nesne > terazüya (yönelme durumu) tartılan 

nesne. 

122a13 mutlanu1), gerçekten metinde böyle yazılmış, Türkçenin dil yapısı 
bakımından imkansız olan bu biçim kabul edilip dizine de böylece 
alınmıştır (mutlan- "ölçülmek, tartılmak" maddesinde, s. 731). Oysa 
basit bir çekimlerne yanlışı söz konusudur, mutlaru1) olarak düzel
tilmeliydi. 

122a15 na-viresiye (büyük bir olasılıkla) > ta veresiye; çekimlerne yan-
lışı, aşağıda dizin s. 741 üzerine nota bkz. 

125b2 surlu> sürev; (aşağıda dizin s. 838 üzerine düzeltm"eye bkz.). 

126b8 şatun ala> şatun alsa. 

129a6 yapratsa> yıpratsa. 

129b15 şatı > şatl. 

130b7 barıya> büriya "hasır". Metindeki büriya ger- herhalde "yere 
hasır döşemek" anlamında kullanılmıştır. 

131a11 bu çoban ~ımar ~ıluriken. Son derecede tuhaf, bence anlam ver
miyor, Akkuş'un anlamlandırma önerisi (dizin s. 697)~ımar "oyun, 
kumar", ~ımar ~ıl-"oyun oynamak, eğlenmek, ilgilenmemek" kabul 
edilemez Bir çekimlerne yanlışı, olabilir. Bence çekimleyen kişi tam 
bir dal&~lıkla namaz yerine ~ımar yazmış. 

131b9 ayar-ıla> eyerile; ayarın> eyerin. 
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140a10 (Metinde bütün satır eksiktir): ne ~adar ki dedük idi ol ~adara 
aldum vellkin benden. 

132a13 J:ıavla bitürgil > J:ıalva bişürgil. 

137b8 zaman içinden > zindan içinden. Çekimlerne yanlışı. 

138a5'te herhalde eksiklik vardır: Burada yoksul, orta hall i ve zenginle
rin vermesi gereken baş J:ıaracı belirtildiğine göre ya miyane' den 
sonra birkaç sözcük atlanmıştır ya da miyane [ve] baylarına "orta 
halli ve zenginlerine" olarak metni onarmak gerekmektedir. 

138b2 göygil > güygil. S. 588'de göy- "yanmak; beklemek, sabretmek" 
olarak verilmiş. Anlaşıldığına göre Akkuş, göy- "yanmak" ile güy
beklemek eylemlerini tek bir eylem olarak kabul ediyor. Bu doğru 
değildir: göy-, Eski Tü. köfi- eyleminin; güy- ise Eski TÜ.küd
eyleminin Eski Anadolu Türkçesindeki karşılığıdır. -

140a12 (bu satır şöyle olacaktır:) andıla ve a1)a ödemeklik lazım olmaz ve 
eger lazım olur dese: 140a13 (bütün satır eksik:) a1)a yapışur olur ve 
eger lazım olur dese yapışmaz dese olur. 

141 a3 daCvıyı içün > dacvl içün. 

142b4 ve 5 qıldugın > qıldugına. Çekimlerne yanlışı. 

142b9 ad dutanu1) > ev dutanu1). Çekimlerne yanlış!. 

145b6, 7 doli > döli. 

147b15 alet-i çeng-ile > alet-i cengile. 

148a7 çeng aletile> ceng aletiyile. Burada çeng'in sadece bir dizgi yan
lışı olmadığı, dizinde (s. 489) verilmiş olan yanlış anlamla ortaya çık
maktadır; oysa 148a1 'de ceng aleti olarak doğru okunmuştur. 

148a3 ve gişi, 84b3 ile karşılaştırılıp ve [delü] gişi olarak metin onarımı 
yapılmalıdır. 

154a8 ulusın> ülüsin; 154a10 ulusı > ülüsi; ülü burada "miras hissesi, 
mirastan düşecek pay" anlamında. Akrabaların miras hisseleri üzerine 
Kuran, Nisa suresi 11. ve 12. ayetlerde hükümler bulunur. Eski 
Anadolu Türkçesi Kuran çevirilerinde Nisa suresi 11. ayette geçen 
J:ıa;:{. "hisse, pay" sözcüğü ülü ile çevrilir, örn. Ahmet Topaloğlu, 
MuJ:ıammed bin Hamza - XV. Yüzyıl başlarında yapılmış Kur'an 
Tercümesi, i (Giriş ve Metin), İstanbul 1976, s. 58: erkegü1)dür iki 
dişi ülüsi gibi. 
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162a6 ol cil}anda zal}mete girifiar (7) olmaz. Metinde cihana bulun
maktadır. Y apılan dü~eltme doğrudur, fakat bir düzeltme yapıldığı 
belirtilmeliydi. 

161 a6 gişi > gişiyi. 

163a2 sevdegini > sevdügini. Bu basit çekimlerne yanlışı düzeltilmeli ve 
düzeltme gösteriln:eliydi. Oysa sevdegini dizine de (s. 828) alınmış
tır. 

161blO işidesice> işidesince, sadece (nün'un noktası unutulmuş). 

164aa agrısa > agarsa "ağarsa, beyazlaşsa'.'. Çekimlerne yanlışı; metnin 
gelişine göre böyle olmalı. Eğer darbe sonucu zedelenen ve rengi 
değişen diş bir yıl sonra yenirlen ağarırsa vurana ceza verilmiyor, 
sararırsa, kızarırsa, kararırsa ya da pembeleşirse diş bahası ödettiri-
liyor. ' 

166al yazugda > yacju1Jda. 

166a2 Cahdı > Cahid; ünsüz yığılmasını önlemek üzere araya ünlü getiril
miş'; 1UŞ. 27alO na~ş yerine na~ış; 35b6 setr-püş yerine setir-püş. 

166a2 yazugda varmıdur? OL Cahdı kim bu cihandan anu1J-ıla çılçdu1J > 
yatlu1Jda varmıdur ol cahid kim bu cihandan anu1Jıla ç*du1J. Soru 
işareti ve büyük harf gereksiz; yan cümle! 

168b4 gişi > gişiyi. 

169a12IJaber de > IJaberde 

169b6 irin > iri1J. 

1 70al O ni-edeb > bl-edeb. 

1 70bl o~ıta > o~ıya. Çekimlerne yanlış!. Metin şöyle anlaşılmalı: ve 
eve o~ıya varma~ gerek "ve eğer eve davet ederse gitmek gerekir". 

1 70b2 aIJru (ana) a1Ja > aIJsurana "aksırana"; sın ile yazılmış, fakat 
sın'in dişleri konmamış, yine de açık biçimde aIJsurana okunuyor. 

Dizin Üzerine Notlar ve Düzeltmeler 

Dizinde şu düzeltmelerin yapılması gereklidir: 

S. 407 ad dut- "iddia etmek, iddiada bulunmak" (?) 142b9. Yukanda ev 
dut- yerine bir çekimlerne yanlışı olduğunu gösterdim. Dolayısıyla bu 
madde çıkartılıp veri, dizinde bulunan ev dut- maddesine ak-
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tarılacaktır. Ancak 142b9'daki ev dut-' "ev kiralamak" anlamında 
değil, "bir evde ikamet etmekte olmak, yerleşik olmak" an
lamındadır . 

S. 407 ada- eyleminin metindeki anlamı "nezr etmek, adamak" de
ğil, "adını söylemek"tir. 

S. 408 agaç sözcüğünün 167b7'deki "1200 adımlık uzunluk ölçüsü" an
lamı dizinde gösterilmemiştir. 

S. 410 abır- "aksırmak, yapşurmak" maddesi yerine absur- girecektir; 
yukarıda 170b2 üzerine düzeltmeye bkz. 

S. 417 alet maddesi verileri arasındaki alet-i çengi (14 7b 1 5) için verilen 
"çengi aleti, bir çeşit çalgı aleti" doğru değildir; okunuş alet-i cengi 
olarak düzeltilmelidir. Metinde ceng aleti de bulunmaktadır (148a7). 
Doğalolarak her ikisi de "silah" olarak anlaşılmalıdır. 

S. 421 came A. "amca, teyze". Arapçası camme; ancak metinde şeddesiz 
yazıldığı için böyle okunmuştur. Ancak camme Arapçada "amca, 
teyze" değil, "hala" demektir. Metinde de bu anlamdadır; "teyze" 
yerine ise yine Arapçada olduğu gibi bale' geçmektedir, (67b13, 
69b15). 

S. 422 andan'ın birçok veride "sonra" anlamına geldiği gösterilmeliydi. 

S. 426 anbar, Arapçadeğil, Farsçadır. 

S. 426 ancasa "öylece, o şekilde" karşılıkları yerine "öyleyse; bu takdir
de" daha uygun olurdu. 

S. 431 ar~ara "çapraz, aykırı; arkadan". Verilen bu karşılıklarla ar~urı 
"aykırı" ile ar~a'nın birleştirilmek istendiği sanısı doğmaktadır. Oysa 
Akkuş, inceleme s. 187'de ar~ara'yı ar~a + yön gösterme eki +ra 
olarak doğru açıklamıştır. Metinde ar~ara "sırt üzerine" anlamınadır. 

S. 435 aşl*, metindeki kullanılışına göre "yemeklik" değil, "buğday" 
anlamındadır. Oğuzların "buğday" a aşl* dediğini Kaşgarlı Mahmut, 
Dlvanu lugiiti 't-turk'te iki yerde yazmıştır (bkz. B. Atalay çevirisi c. 
I, 114 ve 373). Kitabu 'l-idrtik li lisanu 'l-atriik'te de bu anlam bulun
maktadır, bkz. ED PT 261. Sözcük Harezm Türkçesinde "hububat" 
anlamıyla bulunur: NF 337/13 ve 15 ve ~ışaş. s. 653. 

S. 442 ayar maddesi çıkartılıp eyer maddesi eklenecektir, 

S" 445 az "az" maddesindeki verilerden 5b5, az- "bozulmak, değişmek". 
maddesine aittir; azsa "değişirse", yukarıda 5b2 üzerine düzeltmeye 
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O",.l. 

S. 446 azarla- "azarlamak, paylamak" > azarla-; Farsçadan alıntı azar' 
dan türemiş olduğu da belirtilmemiştir. 

S. 447 azman "cins ve nevinin icabından fazla büyümüş, pek iri" karşı
lıkları yerine herhalde "iğdiş edildiği halde erkekliğini kaybetmemiş 
(koç)" (krş. DerS. 442) girmelidir. 

S. 448 bag'ın Farsçadan alıntı olduğu belirtilmemiştir. 

S. 45 1 ba~la'nın Arapçadan alıntı olduğu belirtilmemiştir. 

S. 451 bang'ın Farsçadan alıntı olduğu belirtilmemiştir. 

S. 453 baş maddesinde başına "sadece, tek başına" gösterilmeliydi (krş. 
TarS. 434). Akkuş, bunu ~ac başına ~ll- "sadece hacca niyet etmek" 
olarak vermiştir. 

S. 453 baş "yara" değil, "çıban" anlamındadır. Ayrıca baş "baş" ve baş 
"çıban" (Ana Türkçe baş) iki ayrı sözcüktür; bunlar dizine iki ayrı 
madde olarak girmeliydi. 

S. 454 başıbart maddesi (9b5 başı bartı) çıkartılıp buradaki veri baş "çı
ban" ve bart "yara, çıban" maddelerine baş bart eşanlamlı ikilemesi
ne ait bir veri olarak baş + ı bart + ı biçiminde eklenmelidir. Bkz. 
TarS. 421, orada: bart baş yanında baş bört ve bart baş ikilemeleri 
için de veriler gösterilmiştir. -

S. 456 ba'{.am Arapçadan değil, Farsçadan alıntıdır. 

S. 457 bekle- 1. "beklemek". Bu karşılık yerine "gözetmek, muhafaza 
etmek" daha uygun olurdu: 58b 12 bu şumar üzre beklemiş gerek "bu 
sayıyı (hesabı) gözetmek gerekir". 

S. 457 bekle- 2. "sakınmak, çekinmek" karşılığı "korumak" olarak de
ğiştirilmelidir: 2a1 Tangrı ( ... ) batadan beklesün "Tanrı, (beni) 
yanlış yapmaktan korusun" . 

S. 457 belfz maddesi beıi'{., Farsçası da peli'{. olarak düzeltilecektir. Ta
bii beli'{. ol- "temizlenmek, arınmak" değil, "murdar olmak" an
lamına gelir. 

S. 461 bet (F. ~) "kötü, fena; kadınların hayz halinden sonra tam 
temizlenememe hali" 46b6. Farsça sözcük bed olduğuna göre metin
de geçen sözcük buna bağlanamaz. Ayrıca verilen anlam da metnin 
gelişine hiç uygun düşmüyor: 46b5: eger bir Cavratul) degme (6) ayda 
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on gün cadeti va rı dı imdi ay başında bet arındı. Bence burada yine 
bir çekimlerne yanlışı karşısındayız. Herhalde kopyesi çıkartılan 

nüshada ~ bit~i bulunmaktaydı (krş. 134a1 şatdı yerine: şattı). 

Buna göre metnin bu kısmı şöyle anlaşılmalı: .,. şimdi ay başında 
bitti, temi-zlendi. 

S. 462 bl-hoş "kendinden geçme, bayılma" > bl-hüş "baygın". 
S. 464 bilgelik "bilgili, alim" yerine "akıl hocalığı>, akıl öğreticilik" 

girecektir. 

S. 486 cihan maddesinde ol cihan (162a 6 ve 8) "öbür dünya" gösteril
meliydi. 

S. 475 borı "boru" maddesi çıkacak, bunun yerine büriya « Farsça) 
"hasır" maddesi eklenecektir, (yukarıda 130b7 üzerine nota bkz.). 

S. 483 buyur- "emretmek, buyurmak". Bazı verilerde "lehinde hüküm 
vermek" anlamındadır, örn. 142b4, 5, 9, 14. 

S. 487 culaha (F C:U)~) "çulha". Fakat Farsça sözcük culaha değil, 

culla~'dır ve sondaki +a her iki veride de yönelme durumu ekidir: 
129a13 culaha Jç,oya "dokumacıya bıraksın", 132b4 culaha seza 
müzdi vacib olur "dokumacının uygun bir ücret vermesi gerekir". 

S. 488 çaç Farsçadan alıntı olduğu belirtilmeliydi. Burada verilen çaç < 
çeç açıklaması da doğru değildir. 

S. 488 çağana'nın Farsçadan alıntı olduğu belirtilmemiştir. 

S. 489 çeng (F.) "harp denen bir musiki aleti". Bu maddede gösterilen 
veriler ceng aleti ve alet-i ceng "silah" anlamıyla ceng maddesine 
aktarılacaktır. Buna karşılık "müzik aleti" olan çeng' İn söz konusu 
olduğu tek veri (111b3) dizinde eksiktir. 

S. 489 çert. Bu maddenin dizine çert aleti olarak alınması daha uygun 
olurdu; (116b8'deki çerti büyük bir olasılıkla çert aleti için çekimle
me yanlışıdır.) "eşya, malzeme" olarak verilen karşılık: "çerçinin 
s attığı şeyler" olarak belirginleştirilmelidir. TarS. 869'da verilen 
anla~ da tam değildir. 

S. 490 çeşte "uzun saplı büyük tenekeli (düzelt: tekneli) bir çeşit musiki 
aleti". Farsçadan bir alıntıdır: şeşta > şeşte > çeŞfe. 

S. 493 çoğan Farsça değildi!. 

S'. 493 çur "erkeklik organı, tenasül" çıkacak, bunun yerine çörten 
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"oluk" girecektir, yukarıda 9a6 üzerine düzeltmeye bkz. 

S. 493 çün (F) "için, mademki". Bu maddede toplanan üç veriden ikisi 
Türkçe içün ilgecine aittir; yukarıda 95b5 ve 120a3 üzerine düzelt
melere bkz. 

S. 496 dacvılma~ "şikayet etme, şikayette bulunina". Maddebaşı dacvıla
ma~ (daha doğrusu: dacvilama~) olarak düzeltilmelidir. 

S. 499 dek "kadar; sessiz, rahat, sus". Tek bir veri bulunuyor, onun da 
satır sayısı yanlış verilmiş: 43a8 değil, 43a9 olacak. Bu veride 
"kadar" anlamı söz konusu değil, dolayısıyla bu karşıhk çıkartılma
lıdır. 

S. 500 deIJiruşı "dengi, emsali" 68b4. Oysa yazmada deIJi ruşı olarak 
ayrı yazılmıştır. Bu madde yerine dizine deIJ "denk, yakışan, uygun 
olan", maddesi eklenip deIJ+i ruş+ı eşanlamlı ikilemesi oraya ak
tarılmalıdır. 

S. 511 doğ- maddesinde 37b15'teki doğdu~ ana deyiminin "öz ana" an
lamına geldiği gösterilebilirdi. 

S. 512 doli "deve yavrusu" maddesi çıkacak, buradaki veri, dizine ek
lenmesi gereken döl "nesil" maddesine aktarılacaktır; döl+i (iyelik). 

S. 512 dög- 2 .. "çözmek, dağıtmak" çıkartılacak, buradaki veri, dizine 
eklenmesi gereken düg- "bükmek, burmak" maddesine aktarılacaktır; 
yukarıda 16bll üzerine düzeltmeye bkz. 

S. 513 dö~i- "çalmak, vurmak" çıkartılıp buradaki veriler do~ı- maddesi
ne aktarılmahdır. 

S. 526 dutuz- "sırmak, kullanmak"; cod dutuz- "güzel kokular saçmak" 
("sırm~k" ne demek?). Bunların hepsi çıkartılıp madde şöyle düzen
lenecektir: dütüz- "tüttürmek, tütsü yakmak"; cöd dütüz- "öd ağacıyla 
tütsü yapmak" . 

S. 529 dürüt "dört" > dörüt. Akkuş'un niçin dürüt okuduğunu belirten 
bir açıklamaya rastlayamadım. 

S. 532 düşeyü "yer çekimi istikametinde olan". (Bu karşılıktan dil devri
mi sırasında türetilmiş düşey'in anlamının göz önünde tutulduğu 
anlaşılmaktadır.) Bu madde çıkacak, dizine qöşe- maddesi eklenecek, 
veri döşe-y-ü olarak oraya girecektir. 15al1 şağ ayağın dike duta ve 
şol ayağın döşeyü ( ... ) duta "sağ ayağını dik tutsun, sol ayağını yere 
döşeyerek (= yere yapışık olarak, yatık) tutsun". 
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S. 533 ebrişüm - ebrlşüm, Farsçadan alıntı olduğu belirtilmemiştir . 

. S. 539 eled maddesi çıkartılarak bunun yerine "peşin" anlamıyla eıeı 
girecektir; yukarıda 127a üzerine nota bkz. 

S. 540 elüm "elem, üzüntü, keder" 2b11. Arapça elem'in elüm bi~imine 
girmiş olabileceğini· kabul etmek mümkün değildir. Buna benzer 
hiçbir yuvarlakIaşma yoktur. Sözcük gerçekten elüm o~arak hareke
lenmiştir ve ölüm ile secili kullanılmış gibidir: 2b10 hergiz (11) a1Ja 
elüm yo~ ve ölüm yo~. Fakat metnin bundan önceki ve sonraki kıs
mında seci yoktur. Burada elüm yerine alum okumak ve "hiçbir 
zaman onun (Tanrı 'nın) üzerinde hak yoktur ve ona ölüm· yoktur" 
diye anlamak mümkündür. Ancak "alacak, hak" anlamına gelen 
sözcük metinde birçok kez alım biçiminde geçtiği için bu çözüm 
uygun değildir. Bence bir çekimlerne yanlışı olduğunu kabul edip 
elem olarak düzeltmek gerekiyor. 

S. 541 emınlik "emniyet içinde,. güvenilme" karşılıklan yerine "emin, 
güvenilir" girecektir, çünkü bu sözcük metinde bır sıfat olarak kul
lanılmıştır . 

S. 552 eyle- verileri arasında 2. "işlemek, kullanılır hale getirmek" 
anlamıyla yer alan iki veri eyle-"sepilemek, tabaklamak" karşılığıyla 
ayrı bir maddede verilmeliydi. Gerçi eyle- "yapmak, eylemek" ve ey- • 
le- "sepilemek" sözcükleri arasında köken birliği olduğu tahmin 
edilir (bkz. EDPT 57 erjle-). Ancak oldukça erken bir dönemde 
anlam farklılaşması ortaya çıkmıştır; bu yüzden eğer doğrudan doğ
ruya kökenbilgisi üzerinde bir çalışma söz konusu değilse, bu iki 
eylemi ~ynı maddede toplamak uygun değildir. 

S. 560 feiile "lamba fitili, örgü". Bu karşılıklar yerine "(ölünündişlerini 
temizlemek için) fitil" girecektir. 

S. 560 fitr "Ramazan Bayramında verilen miktarı belli sadaka". l\1adde 
şöyle düzenlenmelidir: fitr "oruca son verme, orucu bitirme", fitr 
bayramı "şeker bayramı, ramazan bayramı" 41a5. 

S. 56 ~ gamu "tamamı, hepsi" maddesi çıkartılıp bunun yerine gamüsl 
(Arapça) "uğursuz, felaket getiren" girecek, veri olarak ı 13a1 
gamüsl and "uğursuz ant" eklenecektir. 

• S. 569 geliee "söz,. lakırdı, dedikodu" maddesindeki bütün veriler geleci 
maddesine aktarılmalıdır. . 

S. 570 gene maddesinin karşılığı "genç, delikanlı" değil "pek küçük 
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yaşta, aklı ermez yaşta" olmalıydı, 7a 14: gene oğlan elin ya ayağın 
şulu ~aba şokşa .. , Büyük bir olasılıkİa bu sözcük İran dillerinden 
eski bir alıntıdır. 

S. 570 gene "hazine". Farsçadan alıntı olduğu belirtilmemiştir. 

S. 571 gelJsüzin "aniden, birdenbire; istemiyerek". Bu karşılıklardan ilk 
ikisi çıkartılmalıdır. Bunların yerine "elinde olmadan" eklenebilir. ' 

S. 571 ger, Farsçadan alıntı olduğu belirtilmemiştir. 

S. 571 gere maddesi çıkacak, buradaki veri (l05b13), dizine eklenmesi 
gereken gerey"ustura" maddesine aktarılacaktır. TarS.nde yer al
mamış olan gerey, Kellle ve Dimne'nin mensur Eski Anadolu Türk
çesi çevirisinde "neşter" anlamıyla geçer (bkz. A. Zajaczkowski, 
Studja nadjezykiem staroosmanskim, Krakow 1934, s. 16, 8. ve 9. 
satırlar). Öteki eski Türk dillerine ise "ustura" anlamına gelmiştir; 
bkz. ED PT 748. 

S. 572 gerpüç, Farsça' dan alıntı olarak gösterilmesi yanlıştır. Fars
çada yoktur. Türkçede yabancı bir sözcük olduğu tahmin edilmişse de 
(bkz. EDPT 737) Türkçe olması olasılığı da vardır. 

S. 572 gerüd .< gered (F. j:J ) "toprak;'. Verilen anlam ve yapılan 

açıklama yanlıştır. Farsçada "toprak" anlamına gelen sözcük j:J 
gerüd değil, ~ ~ gerd'dir. 98b4'te geçen sözcüğün' "yer altı sularını 
toplayıp akıtmak için yapılan sistem, yer altı kanalları" anlamına 

gelen Farsça kahrlz'in Türkçede aldığı bir biçim olduğu açıktır. An
cak ses gelişmesini tanı. olarak açıklayamıyorum. Bir çekimleme 
yanlışı olduğunu kabul ederek gerüz okumak mümkün ve kolay ol
makla birlikte yuvarlaklaşmayı açıklamak güçtür. Farsça sözcük, öte
ki Türk dillerinde de bulunmaktadır: Azerb. Tü. kehriz, Halaçça 
kerlz, Türkmen keriz, Özbekçe kariz. Türkiye ağızlarında da yaygın
dır: DerS. 2003 geriz (1) "kireç, çimento ya da demirden yapılan su . 
yolu, boru"; (U) 1. "kuyu, gölcük" 2. "çeşme" 3. "baraj". (Türkiye
de Halk Ağzından Söz Derleme Dergisi, c. 2, İstanbul 1940, 602 ve 
DerS. 1967'de yer almış olan gediz "su birikintisi, gölcük" de aynı 
sözcük olmalıdır; herhalde eski yazıyla alınmış notun yeni yazıya 
aktarılması sırasında geriz sözcüğü gediz okunmuştur.) DerS. 2006 
gers (geriz, gert, gerz, giriz) "kanalizasyon"; DerS. 2007 gerz (II) 2. 
"yollarda olan üstü açık su yolu". 

S. 574 gey "iyi, hoş, çok, pek çok; doğru, doğrusu". Bu karşılıklardan 
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"doğru, doğrusu" gösterilen verilerin hiçbirine uyguIl: düşmediği için 
gereksizdir. Sözcük, büyük bir olasılıkla Sogdcadan eski bir alıntıdır. 

S. 574 geyik "geyik". Bu sözcük, Eski Uygurcada olduğu gibi Eski 
Anadolu Türkçesinde de yalnız "geyik" için değil, her türlü "eti 
yenir dört ayaklı av hayvanı" için kullanılmıştır. 

S. 576 giç "geç, geciktirme" maddesinde verilmiş olan giç bayram, 
yukarıda 49b6 'ya ilişkin düzeltmeye göre giçi maddesine aktarılıp 
giçi bayram olarak verilmelidir, bkz. TarS. 2555. 

S. 576 git "çamur, balçık". Farsçadan alıntı olduğu belirtilmemiş olan bu 
sözcüğün metindeki anlamı "çamaşır kili" dir." . 

S. 582 gölge maddesindeki veri gÖ1Jlek maddesine aktarılacaktır; yuka
rıda 1 13b4 üzerine nota bkz. 

S. 584 görelüm verilerine 31b7, 48a6, 47b5 eklenmelidir. 

S. 583 gÖ1J < gi1J "boş, boşanmış ve ayrılmış olan kadın", gÖ1J 01- "bo
şanmak, ayrılmak". Bunlar çıkartılıp veriler (37b9 ve 10) dizine 
eklenmesi gereken kÜ1J "cariye" maddesine aktarılacaktır. Bildiğim 
kadarıyla bugüne değin Anadolu Türkçesinde ortaya çıkmamış olan 
bu sözcük için bkz. ED PT 726. Üç noktalı kef ile gÜ1J okunacak 
biçimde yazılmış ise de kÜ1J okumak daha doğru olur. Metni Anadolu 
Türkçesine aktaran kişi, ya da müstensih, sözcüğü g ile yazarak 
Anadolu Türkçesine uydurmaya çalışmış olsa gerek. 

S. 590 gül Farsçadan alıntı olduğu belirtilmemiştir. 

S. 590 gülücek maddesi çıkartılıp buradaki veri "hoş, güzel" anlamıyla 
gökcek maddesi olarak dizine eklenmelidir. Yukarıda 57a10 üzerine 
düzeltmeye bkz. 

S. 594 güzdf "boş manasız iş, amel; karşılığı kesin belli olmayan, bedel
siz" yer,ine gÜZdfa maddebaşı yapılmalıydl. Çünkü her ne kadar güzd
fa 'daki +a aslında yönelme durumu eki ise de burada yapım eki 
işlevi taşımaktadır (veresiye'deki -e gibi). güzafa Farsça be-güzdfın 
(bkz. Steingass 1088) harfi harfine çevirisi yani bir calque linguisti
que'tir, anlamı da buna göre "toptan, kabala, kesin sayı belirtilme
den" olarak daha belirginleştirilebilir. 

S. 594 günlü "günü olan" maddebaşı olarak dizine alınmamalı, gün 
maddesinde verilmeliydi. dünlü günlü "gece ve gündüz". 

S. 595 baber, kimi verilerde "hadis" anlamına olduğu gösterilmeliydi 
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(örn. 54b8). 

S. 600 IJala (IJale okunması daha doğru olur). bu metinde "babanın kız 
kardeşi" değil, Arapçada olduğu gibi "teyze" olarak anlaşılmalıdır. 
Yukarıda s. 421 Çame üzerine nota bkz. 

S. 60 1 ~1aliya > f}aliya. 

S. 602 IJane > IJane, Farsçası da yanlış yazılmıştır. 

S. 604 IJaş maddesinin karşılığı "hususiyet, özellik" değil, "en halis 
olan, en iyi olan" olacaktır: 66a14 erenler lJaşı oldur kim ... 

S. 604 IJaşzm "düşman". Bu maddeye ait olarak gösterilen tek bir veri 
(l49a8) vardır; fakat metnin gelişinden anlaşıldığına göre bu da 
J:ıaşım "akraba" maddesine aktarılmalı, metnin bu kısmı şöyle an
laşılmalıdır: Ölmek üzere olan bir kişi kendisini vuran akrabasını 
affederse ... 

S. 604 !Jaşzm "akraba ve yakınlardan olan kimse". Arapça olarak göste
rilmiştir. Aynı sözcük metinde IJlşım biçiminde harekelenmiş olarak 
da geçmektedir, (bkz. s. 610) Akkuş, iki madde arasında gönderme 
yapmıştır. Ne var ki Arapçada bu anlamda bir sözcük yoktur. Metin
de "akraba" anlamına olup IJaşlm olarak harekelenmiş bütün verilerin 
IJlşlm yerine çekimlerne yanlışı olduğunu kabul etmek güçtür. çünkü 
bu sözcük IJaşlm biçimiyle ve "akraba" anlamıyla 14. yy.dan günü
ınüze kalmış bir başka fıkıh kitabında da geçer: M. Adamovic, Die 
Rechtslehre des Imam an-Nasajl in türkischer Bearbeitung vom Jahre 
1332, Stuttgart 1990, Nr. 576 (s. 222) ve Nİ". 623 (s. 236). Öte 
yandan J:ıışım, Türk dillerinden yalnızca Anadolu ve Kırım Türkçele
rinde bulunur. Ayrıca Kürtçede de xızm olarak bulunmaktadır. Bu 
sözcüğün Türkçeye hangi dilden girdiğini belirleyemiyorum. Farsça 
IJI'lŞ "kendi; akraba" ile ilişkili olması da pek mümkün görünmüyor. 

S. 609 heva-dar "taraftar, taraf tutan". Sözcüğün sözlüklerde yer alan ve 
buraya uygun anlamı "arkadaş "tır. Akkuş 'un verdiği anlam bir 
yorumlamadır . 

S. 611 hice "mezar". Bu sözcüğün doğrudan doğruya "mezar" 
değil, "mezar üstü kaplaması, mezar çerçevesi" anlamına geldiği 
metinden anlaşılmaktdır. Gerek 36b7'de, gerekse 97b14'te kadınların 
gömüldüğü kabir toprakla doldurulduktan sonra hice örtülünceye 
kadar geçici olarak üzerine bir şey örtrnek gerektiği söylenmektedir. 
TarS. 1908'de hece - /üce taşı "mezar taşı", DerS. 2325'te hece taşı 
"mezar taşı" deyimlerini bulmaktayız. 
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S. 611 Hind "Hindliler". Karşılığın anlaşılır olması için bu verinin Hind 
u cAcemler diye gösterilmesi gerekirdi. Bu verinin geçtiği satır çevri
yazıda eksiktir! 

S. 612 ljorasan {(adıları yerine ljorasan ~arlleri girecektir, yukarıda 
26b7 üzerine nota ve aşağıda s. 658 üzerine düzeltmeye bkz. 

S. 618 iç maddesine "iç organları" anlamı da eklenmelidir; bu anlam 
1 07b2' de geçen iç içegü eşanlamlı ikilemesinde söz konusudur; aynı 
eşanlamlı çift Eski Uygurcada ve başka Türk dillerinde de vardır 
(bkz. Drevnetyurkski slovar', Leningrad 1969, s. 201). 

S. 622 igren- "şehvete gelmek, doyuma ulaşmak" maddesi çıkartılıp bu
radaki veri imren- maddesine aktarılacaktır. 

S. 624 iki-evlesi, maddebaşı ikevlesi olarak düzeltilmelidir (yukarıda 
49b11 üzerine notabkz.). A. Bodrogligeti, A fourteenth Century 
Turkic Translation of SaCdf's Gulistan, Budapest 1969, s. 272 ikeü 

"both", yazılışı: iki-ü ).JL 

S. 625 ilerülü mad~esi çıkartılarak buradaki veri ilerü maddesine aktarıl
malıdır (ilerülü gerülü "hem önce hem sonFa"). 

S. 627 iltü "elti, kardeş hanımları". Sözcüğün doğru okunuşu eltü'dür. 
Bu metinde Türkiye Türkçesindeki anlamından bütünüyle farklı 

olarak "sahibe, hanım" anlamına kullanılmıştır, (krş. İbn Muhanna 
Sözlüğü eltü "hanım"). Metnin bu kısmı (90bll ve dev.) şöyle 

anlaşılmalıdır: Eğer bir kimse kendi kölesine "sen benim efendimsin" 
(çelebimsin) , ya da cariyesine "sen benim hanımımsın" (eltümsin) 
derse, o köle (ya da cariye) azat olur. 

S. 629'a dizinde eksik olan in "kimin malı olduğunu belli etmek üzere 
hayvanın kulağına yapılan işaret" (l07a1) maddesinin eklenıtlesi 

gt?rekiyor. 

S. 631 irdememek, gösterilen verinin sayfa ve satır sayısı yanlıştır, 3b12 
olacaktır. 

S. 632 irkeklü maddesindeki veri, irkek maddesine aktarılacaktır, irkeklü 
dişilü "erkek ve kadın" . 

S. 632 irkil- maddesindeki karşılıklardan "tereddüt etmek, duraklamak" 
yanlıştır, çıkartılmalıdır. 

S. 635 ton işi" elbise ile birlikte verilen, elbise eşi" ve s. 867 "elbise ile 
birlikte verilen, iç çamaşırı". Bu karşılıklar yerine "(paçalı) kadın 
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donu" girecektir. Akkuş 'un bu deyimdeki ikinci s6zcüğüeş "eş" 
olarak anladığı görülüyor. Oysa burada söz konusu olan iç sözcüğü
dür; iç kimi birleşik sözcüklerde ç > Ş değişimiyle görülür. Söz 
konusu deyimin ton içi ya da ton işi biçimlerini kaynaklarda doğru
dan doğruya bulamadım. Fakat Anadolu'da kullanılan şu biçimler 
yukarıdaki açıklamamın doğruluğunu kanıtlamaktadır: DerS. 399 
ayak içi, ayak işi (aynı anlamda başka sözcükler: ayaf) gabı, ayak 
kabı, ayalj kabi. ayak kapı. ayak eskisi) "kadın donu, don". Başka 
Türk dillerinde ise içton, işton sözcükleri "don" anlamıyla yaygındır: 
EDPT 2la, M. Rasanen, Versuch eines etymologischen Wörterbuchs 
der Türksprachen, HeIsinki 1969, s. 168. Bu sözcük ştam "pantolon" 
olarak Rusçaya da girmiştir, bkz. Max Vasmer, Russisches etymo
logisches Wörterbuch, Heidelberg 1955, c. 3, 429. 

S. 646 !çaba "hafif olduğu halde hacmi büyük" karşılığı yerine "yüksek" 
girecektir. 

S. 646 kabin Arapçadan değil, Farsçadan alıntıdır. 

S. 649!çadem-gah maddesinde verilen karşılıklardan "ulu yol" çıkartıla
caktır. 

S. 648 !çadar, Arapçadan alıntı olduğu belirtilmemiştir. 

S. 649 ka! getür- "tekrarlamak" (?). Bu deyim 120a7'de geçiyor ve an
lamı kesinlikle belirlenemiyor. Arapça, Farsça sözlüklerde ve yayın
lanmış Harezm Türkçesi metinlerinde böyle bir deyim bulamadım. 
Akkuş 'un tahminini soru işaretiyle vermesi isabetli olmuştur. 

S. 652 !çalay karşısındaki R kısaltması nedir? Eski Türkçede bulunma
yan, ancak Türk, Mongol, Kafkasya ve İran dillerinde yaygın olan, 
Arapçada da bulunan bu sözcüğün hangi dilden geldiği - benim bil
diğime göre - daha kesin olarak belirlenebiimiş değildir. K. Menges, 
"Etymologika zu den altajischen Bezeichnungen von Metallen, Haus·
tierenund Gewachsen", Ural-altaische Jahrbücher, Neue Folge 3, 
1983, s. 124'te sözcüğün Kafkasya ya da güney-doğu Asya'dan öteki 
bölgelere yayıldığını kabul eder. V. Rybatzki, "Bemerkungen zur 
türkischen und mongolischen Metallterminologie", Studia Orientalia, 
c, 73, 1994, s. 231 'de Menges'in bu görüşüne katılır ve Türk dil
lerine Farsça üzerinden girmiş olduğunu yazar .. 

S. 656!çara 2. "ayıp, ayıplanacak şey" çıkacak, "pislik" karşılığı yanına 
"karartı" eklenecektir, (yukarıda 35b8 üzerine düzeltmeye bkz.). 

S. 657 ((argu maddesindeki veriler, dizinde eksik olan !çarı "yaşlı" mad-
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desine aittir. ~argu "mızrak" sözcüğü 105b10'da geçmektedir. 

S. 658 Bu sayfaya ~drı "abid, zahid, eren" sözcüğünün eklenmesi gerek
mektedir: 26b7 ljordsdn ~drlleri; 26b7-8 clrd~ ~drlleri. Krş. AI:ımed 
cAşım, Ulçydnüs al-basıt fi tarcamat al-{(dmüs al-muJ:ı1r, c. 1, İstan
bul 1305/1887, 44: "al-~drl ve al-muta~arrl bunlar da za:hid ve ca:bid 
kişiye denür". 

S. 659 ~aş "kaş" maddesi içinde yüzük ~aşı "yüzüğün üst kısmı, yüzük 
tümseği" de yer almıştır. Bu karşılık yanlıştır, yüzük ~aşı "yüzük 
taşı" demektir ve bunun gözün üstündeki "kaş" ile ilgisi yoktur. 
Dizine ayrı bir maddebaşı olarak alınmalıdır; bkz. ED PT 669 ka:ş 1 
ve'ka:ş 2. 

S. 659 ~at sözcüğünün çeşitli anlamları iki maddede verilmiştir. Farklı
laşma söz konusu olduğu için bu kabul edilebilir. Ancak birinci ~at 
maddesinde 1. anlam ("bir arada bükülüp katlanan elbise vb. ta
kımı") için gösterilen ilk beş veri, buraya değil, aynı maddedeki 2 
anlama aittir. 

S. 661 ~atre Arapçadan alıntı olduğu belirtilmemiştir. 

S. 661 ~avıra~ "daha s evap , daha faziletli". Arapça ~avl' den Türkçe 
karşılaştırma ekiyle türemiş olduğu belirtilmeliydi. 

S. 664 ~ayın sözcüğü itin verilen açıklama uygun değildir. Bu sözcük 
"( erkeğe ve kadına göre) eşin erkek kardeşi '; anlamını taşır. Madde
deki verilerin düzenlenişi de bozuk olup ~ayın ana olarak geçtiği 
belirtilmemiştir. 

S. 670 kezbu~ maddesi çıkartıbp buradaki veri, gerpüç maddesine akta
rılacaktır . 

S. 697 ~ımar maddesi çıkartılıp buradaki veri namdz maddesine aktarıla
- caktır. Yukarıda 13 1a1 1 üzerine düze1tme önerisine bkz. 

S. 697 ~ına- "ayıplamak, ta'zip etmek; bağışlamak". Bu karşılıklardan 
"ayıplamak" ve "bağışlamak" bütünüyle yanlıştır. Sözcüğün metin
deki anlamına bir dereceye kadar yaklaşan "ta'zip etmek" yerine 
"cezalandırmak" daha uygun düşerdi. 

S. 699 ~ıydur- maddesine ait veri, kdbin ~ıydur- olarak verilmeliydi. 

S. 702 ~ızıl ol- sanıyorum metinde "kızılımtırak bir renk almak" anla
mında kullanılmıştır, çünkü bu verinin yer aldığı cümlede ayrıca 
~ızar- "kırmızı renk almak" geçiyor. 
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S. 702 kilidle- "kilitlemek, kilit altına almak" karşılıkları yerine sanıyo
rum "(kapıya) kilit takmak" karşılığı girmelidir. çünkü 130b7'de ki
racının kiraladığı evde yaptığı değişiklikler sayılmaktadır. 

S. 707 Jç,olay "müsait. elverişli kolay". 6a8. Bu karşılıklar metin bağla
mına hiç uygun düşmüyor. Jç,olay sözcüğünün öteki Türk dillerinden 
bilinen anlamları da (Türkmence, Horasan Türkçesi, Halaçça 
"yakın"; Karaçayca. Kumukça '"daha iyi") buraya uymuyor. Ayrıca. 
okunuşunun doğruluğu şüphelidir, vdv okunmuş olan harfin üzerinde 
bir nokta var. Herhalde "sığ" anlamına bir sözcük olmalı. Bir çözüm 
öneremiyorum. 

S. 707 Jç,op- verileri arasına yel Jç,op- "rüzgar esmeye başlamak" (99b10) 
da alınmalıydı. 

S. 709 Jç,oy- maddesinde 5. anlam olarak verilen "dökmek, yıkamak" ve 
buradaki veriler, dizine eklenmesi gereken Jç,uy- maddesinde bir araya 
getirilmelidir. 

S. 710 Jç,oz "ceviz", Farsçadan alıntı olduğu (gauz) belirtilmemiştir. 

S. 710 köy, Farsçadan alıntı olduğu (küy) belirtilmemiştir. 

S. 71 1 köyne- (oku: göyne-) için verilen sayfa ve satır sayıları yanlıştır. 

S. 712 Jç,ulan için verilen "tay, kısrak" karşılıkları çıkartılıp bunların 

yerine "yaban eşeği" (Equus hemionus) girecektir. Anlaşılan Jç,ulan 
ile Jç,ulun karıştırılmıştır. Ancak Jç,ulun "kısrak" değil, "doğumundan 
bir yaşına kadar at yavrusu" anlamına gelir, (bir ile iki yaş 

arasındaki at yavrusuna da tay denir). DerS. 2997'de, kulun ve yan
biçimlerinin pek çok yerden "at ve eşek yavrusu" anlamıyla, sadece 
tek bir yerden "2-3 yaşında kısrak" anlamıyla derlenmiş olduğunu 
görüyoruz. 

TarS. 2610'deki Jç,olan maddesinin de Jç,ulan olarak düzeltilmesi gere
kiyor. 

S. 712 Jç,ullan-, metnin gelişine göre tam karşılığı "kul edinmek" olarak 
belirlenebiliyor. 

S. 713 Jç,umla, kültür tarihi bakımından önemli bir sözcüktür. 102a6 ay
ruJç, şardblar (7) kim bugdaydan ya {arudan eylerler Jç,umla derler 
Türkler alJa; Akkuş da buna ,göre "buğdaydan ve darıdan yapılan bir 
içki" olarak anlamlandırmıştır. Oysa, gerek Dlvdnu lugdti 't-turk'te, 
gerekse Houtsma sözlüğünde (M. Th. Houtsma, Ein Türkisch-Arabi
sches Glossar, Leiden 1894, metin s. 16, dizin s. 93) bu içkinin bal 
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içerisine ~umla~ otu (Humulus lupulus) katılarak yapıldığı bildirilir, 
bkz. EDPT 628 kumla:k. Buna göre ya Kitdbu 'l-Gunya'da verilen 
bilgi doğru değildir ya da sözcük zamanla anlam genişlemesiyle 

başka içkiler için de kullanılmıştır. Anadolu Türkçesiyle yazılmış bir 
metinde ilk defa geçmekte olan bu sözcük, bu eserin Harezm yöresin
de yazıldığı konusundaki tahminimİ desteklemektedir. 

S. 717 küsil- "çevirmek, döndermek" karşılıkları yerine "ayağını top
lamak" girecektir. 

S. 721 mehan "kıyas, oran, miktar". Satırlar arasına eklenmiş olan bu 
sözcüğün (94b8) okunuşu şüphelidir. Sözlüklerde böyle bir sözcük 
yoktur. Metnin gelişine göre anlamlandırılmış olmalı. Bir çözüm 
öneremiyorum. 

S. 726 mismil'in Farsça bismil, bunun da Arapça bi'smi'lldh'dan geldiği 
belirtilmemiştir. 

S. 726 miydne'nin metindeki anlamı herhalde "orta halli"dir; (yukarıda 
135a5'e ilişkin nota bkz.). 

S. 728 mu~anne~ "kuvvetli, sağlam, muhkem" 22a4. Anlaşılan, karı

şıklık olnmş, mu~kem madde~inin karşılığı (22a4'te geçen sözcük 
budur) mu~anne~ maddesine koyulmuştur. 

S. 729 mu~fmle- "ikamet etmek, oturmak". Bu madde yerine mu~imleyü 
"bir yerde ikamet eden gibi" girecektir; + leyü burada belirteç yapım 
ekidir. 

S. 732 müddrd "dost olma] dostluk etme". Bu karşılık, "yumuşak baş
lılık, nezaket", buna göre müddrd ~ll- için verilen karşılık da "saygılı 
ve nazik davranmak" olarak düzeltilmelidir. 

S. 733 mükateb "eskiden tamamlandığı zaman azad edilmek üzere bedele 
bağlanan köle". Düzelt > mükdteb. Bozuk tanım, F. Devellioğlu' 

nun Osmanlıca-Türkçe AnsiklopedikLugat'inden aktarılmış, orada bir 
dizgi yanlışı sonucu bu tanımın başında bulunması gereken "akdi" 
sözcüğünün düşmüş olduğu fark edilmemiş. 

S. 733 mü')minın "iman etmiş, islam dinide (1) inanınış kimse". DeveI
lioğlu sözlüğündeki tanım şöyle: "iman etmiş, İslam dinine inanmış 
olanlar, İslamıar, Müslümanlar". Bu tanım tam olarak aktarılsaydı, 
müJmin'in çoğulu olduğu belirginleşirdi. 

S. 733 münddl, metinde "müezzin" anlamıyla geçmediğine göre bu kar
şılığın çıkartılması gerekiyor. 
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S. 734 müsafir "misafir". Türkiye Türkçesinde "misafir" sadece "ko
nuk" anlamına geldiği için burada uygun değildir; çünkü müsafir, 
bütün verilerde "yolcu; yolda, seyahatte olan" anlamındadır. 

S. 735 müşk > müşg. 
S. 735 mütevatia "tuvalet" olarak dizine girmiş olan sözcük, 83b9'da 

mutavatia okunmuş, bu dizine girmemiştir, eklenmesi gerekiyor. 

S. 737 na~şf "resimli, resimle ilgili olan" maddesi yerine na~ış ~'resim" 
girecektir. Yukarıda 27al0 üzerine nota bkz. 

S. 741 na-viresiye "peşin" i22a15. Verilen açıklama (Farsça na + Türk
çe veresiye) ve anlam bana mümkün görünmüyor. Belki na yerine ta 
okunmalıdır (tıpkıbasırnda iki nokta görülüyor, üstün bunların arasına 
konmuş gibi). Bu okuyuşla şöyle yorumlamayı öneriyorum: 122a13 
iki YalJadın mutlaru1J be1Jdeşi oldu~da ve teraziilaru1J (14) beyzeri 
oldu~da artuq eksük şatma~ ta eıeı ve ta veresiye revadur" iki tarafta 
mut ölçeklerinin tıpkısı olduğunda ve terazilerin benzeri olduğunda 
artık ya da eksik satmak peşin olunca da revadır, veresiye olunca da 
revadır". (eıeı için yukarıda 127a7 üzerine nota bkz.). 

S. 745 nı-edeb maddesi çıkacak, dizine bı-edeb maddesi eklenerek bura
daki veri oraya aktarılacaktır. 

S. 754 01- maddesinde 3. "olgunlaşmak, yetişmek, hasat edilecek hale 
gelmek" anlamıyla verilen eylem ayrı bir maddebaşı yapılmalıydı, 
çünkü bu gerek kökeni gerek anlamıyla 01- « bdl-) eyleminden 
büsbütün ayrıdır. 

S. 793 otur- verileri arasında yer alan oturası, yukarıda. 98a5' e ilişkin 
düzeltme önerisine göre otar- maddesine aktarılmalıdır. 

S. 796'ya 20aS'te geçen ögün "vakit" eklenmelidir; (yukarıda 20a5 üze
rine düzeltmeye bkz.); TarS. 3152 öyün (2), C. Dilçin, Mesciid bin 
AIJmed, Süheyl ü Nev-b{ihar~-Aiikara 1991, s. 631 öyin. 

S. 799 öldüz- maddesi çıkartllıp bu maddedeki veri, öldür- maddesine 
aktarılacaktır. Akkuş, metinde (94b8) öldürdügi okumuş, fakat dizine 
öldüzdügi olarak almış. Tıpkıbasırnda bir nokta görünmekte ise de 
öldüz- eyleminin var olduğu kabul edilemez. 

S. 803 öz maddesine özi yöri- "ishalolmak" eklenmelidir: özi yörise 
l1a2. Bu deyim Houtsma sözlüğünde (M. Th. Houtsma, Ein Tür
kisch-Arabisches Glossar, Leiden 1894, s. 33) öz yöri- biçiminde 
bulunmaktadır; ED PT 278'e de bkz. Ayrıca krş. TarS. 2007 içi 
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yürüt- (oku: içi yörüt-) "liynet vermek, ishal vermek"; Özbekçe iç 
ketiş, Tatarca ıç kitüv "ishal". 

S. 804 panbu~, İran dillerinden. eski bir alıntı olduğu belirtilebilirdi. 

S. 810 renc ~ll- "emek vermek, gayret göstermek" olarak anlaşılmalıdır. 
renc yitmiş 01- "zorlamak, sıkıntıya katlanmak sıkıntı çekmek" çıkar
tılacaktır; 98a7 renc yetmiş olsa "emek verilmiş olsa, emek değmiş 
olsa" . 

S. 812'e 1 19b1 1 'de geçen ribti "aşırı faiz" eklenmelidir. 

S. 812 ribti( "vakfetrne, bağışlama". Bu karşılıklar çıkartılıp bunların 
yerine "kervansaray" girecektir. Tabii, ribti( yap- da "kervansaray 
inşa etmek" demektir. 

S. 812 riJ:ılet > riIJlet. 

S. 819 sandu~, Arapçadan alıntı olduğu belirtilmemiştir. 

S. 825 seferle- "seferden dönmek". Bu madde yerine seferlıeyü "sefer! 
gibi, yolculukta olan gibi" girecektir (yukarıda 19b4 üzerine düzelt
meye bkz.); +leyü burada belirteç yapım ekidir. 

S. 827 senlü "samimi, candan" ve senlü benlü "samimi candan". Mad
debaşı ve karşılıklar çıkartılıp veri, sen ve ben maddelerine ak
tarılacaktır: senlü benlü "sen ve ben". 

S. 827. §eri§ < §erid "et yağı, seris". Bu karşılıklar yerine "tirit; ısla
tılmış ekmek, et ve et suyu ile hazırlanan yemek" girmelidir. (Ak
kuş 'un burada kullandığı seris sözcüğünü Türkiye Türkçesi sözlükle
rinde bulamadım). DerS. 3589'daki serit "et pişerken çıkan yağ ve 
su" şüphesiz aynı Arapça sözcükten gelmektedir. 

S. 828 sermayi maddesi çıkartılıp buradaki veri sermtiye maddesine 
aktarılacaktır . 

S. 828 setir-puş "örtülmüş kısım, örtülü olan yer". Farsça setr-püş bura
da gerçekten setir-püş olarak harekelenmiştir, ancak anlamı "ölü 
yıkayıcının mevtanın göbeğinden dizine kadar örttüğü bez" dir. 

S. 828 setr "avret yeri" (!) için verilen sayfa ve satır sayısı (101a6) yan
lıştır, dizinde Cavret maddesinde eksik olan Cavretlerine verisine aittir. 

S. 829 sı~ın "boy" maddesi çıkacak, buradaki veri "dokumada bezin sık
lığı" anlamıyla s* maddesine aktarılacaktır (s*+ı+n). 

S. 830 sıyubil- "işernek (köpekler için kullanılır)". Bu madde çıkacak, 
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buradaki iki veri sı- maddesine eklenecektir: sıyu bil- "bozabilmek": 
24b5 ve 24b8-9 çavrat imam namazın sıyu bilür "kadın, imarnın 

namazını bozabilir". 

S. 830 sf- "işernek (köpekler için kullanılır)" > siy- (açıkça böyle ha-
rekelenmiştir) . 

S. 830 sil (oku sel) Farsçadan alıntı olduğu belirtilmemiştir. 

S. 831 silk- verilen karşılıklardan "ellerini birbirine vurmak" yanlıştır. 

S. 831 sin "me.zar". Çinceden eski bir alıntı olduğu' belirtilebilirdi. 

S. 831 sirkelü, gösterilen sayfa ve satır sayıları yanlıştır (bir sonraki 
maddeye aittir). 

S. 832 şolJ 26a14 ve 26b2'de "kalıntı" özellikle "ölmüş ya da öldürül
müş hayvanın derisi" anlamıyla geçiyor. Sözcüğün 169a5'teki anla-

• .mı ise "bir kişinin terk ettiği, geride bıraktığı (kişi)" dir. 

S. 833 şor- maddesinde 2. anlam olarak verilen "emmek, emer gibi çek
mek, somurmak" eylemine ait veriler ayrı bir maddede toplanma
lıdır , çünkü bu iki eylem kökence ve anlarnca farklıdır. Yine bu 
maddede verilen şoru ~ıl- ayrı bir maddede verilmeliydi, çünkü şoru 
bir türetme ekiyle kurulmuş sözcüktür ve şor- maddesinde verilemez. 

S. 838 surlu "gösterişli, surlu" 125b2. Madde çıkacak, bunun yerine 
dizine sürev "sürüyle, sürü halinde" maddesi eklenecektir. Bu bir 
Harezm Türkçesi lehçe biçimi olmalıdır; fakat metinlerde rastla
madım, {(ışaş. ve NF'te yalnız sürüg bulunur. Codex Cumanicus 
sürüv, Özbekçe suruv, Karaçayca sürüv, Kumukça sirev, sirü, "sürü 
halinde, sürüyle". Ayrıca krş. DerS. 3718 sürek "satmak için pazara 
götürülen hayvan sürüsü". 

S. 840 sücüd maddesinde sücüd ~ılu- çıkartılacak, bunun yerine sücüd 
~ıluma- girecektir. 

S. 845 şüksüz > şeksüz. 
S. 847 şurb "şurup, kaynatılarak koyuhıştırılmış şerbet" anlamı, metinde 

söz konusu olmadığı için çıkartılmalıdır. Akkuş 'un verdiği öteki 
anlam, "havuz, havuzda Joplanan su" da doğru değildir, şurb (ve 
şirb) "dere, pınar, kuyu ve havuz sularından ekili ve dikili araziyi 
sulamak için bir kimseye düşen pay, kullanım hakkı" anlamında bir 
fıkıh terimidir. 

S. 849 tab (A) "yetme, ka.fi gelme". Arapça değil, Türkçedir: tap, bkz. 
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TarS. 3738. 

S. 849 tab- "ibadet etmek", dizine rap- olarak girmeliydi. 

S. 849 ragılu için verilen sayfa/satır sayısı 96a5 olarak düzeltilmelidir. 

S. 853 ram "ev, dam; çatı". Sözcük, 151a8'de "ahır" anlamıyla geçmek-
tedir, bu anlam bugün de çok yaygındır, bkz. DerS. 1348 dam 7. 

S. 855'e tarik (Farsça) "karanlık" eklenecektir; yukarıda 51b6 üzerine 
düzeltmeye bkz. 

S. 859 rayife « raife) Arapçadan alıntı olduğu gösterilmemiştir. 

S. 861 Tengri "Allah, Tanrı". Metindeki ve dizindeki bütün verilerin 
tangrı okunması gerekir. 

S. 866 (en üst satırda maddebaşı) rogan olacaktır. 

S. 867 ran işi, yukarıda s. 635 üzerine düzeltmeye bkz. 

S. 867 ron- > {01J-. 

S. 867 rumur- > romur-; sayfa/satır sayısı da yanlıştır, 161al olacaktır. 

S. 868 rur- 6. "bırakmak, vermek, koymak" yanlıştır; 116b2 emanet tur-
dugı yer "emanet olarak bulunduğu yer" olarak anlaşılmalıdır. 

S. 868 rur- 7. "koymak, konulmak" yanlıştır: 151a8 tavar turdugı tam 
"hayvanın bulunduğu ahır" olarak anlaşılmalıdır. 

S. 870 Türkmen için verilmiş açıklamaların burada yeri yoktur. Metinde 
i (kitabın yazıldığı yer ile ilgili tahminim doğruysa), Harezm bölgesin

de göçer obalar halinde yaşayan Türk boylarına mensup olanlar için 
kullanılmıştır . 

S. 871 uçma~ İrancadan (Sogdca) eski bir alıntı olduğu belirtilebilirdi. 

S. 873 ulu 2. "hepsi. tamamı" çıkacak, buradaki veriler ülü "mirastan 
düşen hisse" anlamıyla ülü maddesine eklenecektir; yukarıda 154a8-
10 üzerine düzeltmeye bkz. 

S. 877 uzun "uzun, kısa olmayan; tamamen, şüphesiz". Metinde "uzun
luk" anlamına da gelmektedir: 167b6 bu güristanulj (7) uzunı seksen 
agaç olsa; 5b5 eger gölolsa (6) on arşün eni ve on arşün uzunı olsa. 
Ayrıca, bu maddede gösterilen veriler arasında, uzun için Akkuş 'un 
verdiği "şüphesiz" karşılığını tanıklayan bir veriye rastlanmıyor. 

S. 885 va~at, sadece bir çekimlerne yanlışına dayanan bu nıadde (yuka
rıda 19a10 üzerine düzeltmeye bkz.) dizinden çıkartılmalı, buradaki 
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veri vakt maddesine aktarılmalıdır. 

S. 889 varımlu "alacaklı" .. Bu madde de sadece bir çekimlerne yanlışına 
dayanmaktadır. Yukarıda 121b8 üzerine düzeltmeye bkz., buradaki 
veri, verimlü maddesine aktarılacaktır. 

S. 889 varun "varlık, servet, ihtiyacını giderme" maddesi çıkartılarak 
buradaki veri dizine girmesi gereken rüzı (Farsça) "rızk, günlük 
yiyecek" maddesine aktarılacaktır (yukarıda ilgili düzeltmeye bkz.): 
2b14 rüzı verdi "rızk, nasip verdi". 

S. 904 yab- "yapmak, etmek". Bu anlam gösterilen verilerin ikisine de 
uygun düşmemektedir. Türkmencede yap- eyleminin anlamlarından 
biri "günahı, suçu vb. birisinin boynuna yüklemek, üstüne atmak"tır 
(bkz. Türkmen diliniIJ sözlügi, Aşgabat 1962, 851 yap- 4). Sanıyorum 
Kitabu'l-Gunya'da da bu anlam söz konusudur: 90aS'te kadı, ko
casının zina ile suçladığı kadına and içirirken bu er saIJa yabdugı 
yalanmıdur? "Bu adamın sana isnat ettiği suç yalan mıdır?" diye 
soruyor. 108a3 ve devamında ise kendisine bir şeyemanet bırakılan 
kiş~en söz edilmekte ve şöyle denmektedir: eger emanet dutana 
nesne yabsalar, bılaflı~ ve bıyanatlı~ anda bulınmadu~ olsa ... Şöyle 
yorumlamayı öneriyorum: "Eğer emaneti muhafaza edene herhangi 
bir suç isnat etseler, fakat onda yalancılık ve ihanet olmasa ... ". Bu 
yorumlar doğruysa, yap- eyleminin söz konusu anlamının Harezm 
Türkçesinde de bulunmuş olduğunu kabul etmemiz gerekir. Metni 
Anadolu Türkçesine aktaran kişi, ne denmek istendiğini tam olarak 
kavrayamamış, ya da uygun bir karşılık bulamamış, bu yüzden yap
eylemini olduğu gibi bırakmış olabilir. 

S. 904 yabma~ "yapma, etme" 81a10, 90a14 ve s. 908 yapma~ "kabul 
etme, evine götürme; cima etme". 81a4, 82a10, 82a1 1. Yukarıdaki 
karşılıklardan bütün veriler için geçerli olan tek karşılık "kabul 
etme" dir. Bunu da "erkeğin karısının suçunu bağışlayarak onu tekrar 
geri alması, kabul etmesi" biçiminde biraz daha açıklığa kavuşturabi
liriz. Güç olan, yap- eyleminin nasıl bir anlam kaymasıyla bu anlama 
geldiğini açıklamaktır. 

S. 904 yaban "ıssız yer, yabancı, gurbet". Burada "yabancı" ve "gur
bet" karşılıkları uygun değildir; "ıssız yer" için de daha doğru olarak 
"meskun olmayan yer, şehir ve köy dışı, kırsal alan" denmeliydi. 

S. 904 yabanf. Karşılık verilmemiş olan bu sözcüğe "kırsal alanda, yer
leşme merkezleri dışında yaşayanlar" karşılığı eklenmelidir. 
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s. 906 yaluJl "yalnız, sadece". Böyle bir sözcük olamaz; bu veri şüpheli
dir , herhalde bir çekimlerne yanlışı söz konusudur. Çözemiyorum. 

S. 908 yap- "yapmak, etmek" yerine "inşa etmek" girecektir, ribiit yap
için yukarıda s. 812 üzerine düzeltmeye bkz.' 

S. 908 yapıl- "yapılmak, inşa edilmek; kapanmak, örtülmek". Burada ise 
"yapılmak, inşa edilmek" karşılıkları gereksizdir. Gösterilen iki 
veride bu anlam yoktur. 

S. 908 yapış- 1. "tutmak, cima etmek"; ikinci karşılığın yerine "sarıl

mak" girmelidir. 

S. 908 yaprıl- "yapışmak" karşılığını "aralık kalmayacak biçimde üzerini 
örtrnek, üzerine çökmek" olarak belirginleştirmek gerekiyor. Söz
cüğü bu anlamıyla Dlvanu lugati 't-turk'te bulunur, bkz. EDPT 879 

i 
yaprul-; DerS. 4189'daki yarpıl- "yassılmak" da aynı sözcüktür. 

S. 910 yarı (oku: yarı) "yardrm" Farsçadan alıntı olduğu belirtilme
miştir. 

S. 913 yavla~, gösterilen iki veride de "çok" anlamında olduğuna göre 
"kötü, fena" karşılığı gereksizdir. TarS.nde gösterilen birçok veri 
arasında da "kötü, fena" anlamını taşıyan bir veri yoktur. 

S. 915 yelJe maddesi çıkacak, buradaki veri yalJa maddesine aktarılacak
tır. 

S. 915 yıg- 1. "toplamak, biriktirmek, yığmak" maddesi verilerinden 
. 64a8 ve 64b10 buraya değil, yıg- "engelolmak" eylemine, yani yıg

, 2. 'ye aittir. 

S. 915 yıg- 2 .. "bekletmek, vermemek; teslim etmemek" olarak verilen 
eylem için ayrı bir madde açılmahydı. Kökence yıg- "toplamak, 
yığmak" ve yıg- "engelolmak" eylemlerinin birleştirilip bir
leştirilemeyeceği tartışmalıdır. Ancak anlarnca büyük farklılaşma 
vardır. 

S. 916 yıgma~ 1. "biriktirme, yığma" çıkacaktır; çünkü gösterilen veri
lerde (98a4, 98a5) yıgma~ "vermemek, alınmasına engelolmak" an
lamınadır. 

S. 917 yılbaşı "yeni yılın ba~ladığı gün". Bu yazım ve anlam günümüz 
için geçerlidir', fakat. 14. yy. için kabul edilmesi düşünülemez. Bütün 
verilerde yıl başı olarak ayrı yazılması gerektiği gibi verilen karşılık 
da "yılın başlangıcı" olarak düzeltilmelidir. 
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~. 91 7 yıl~ı 2. "yersiz, lüzumsuz" 43a11. Galiba bu anlamlandırma fark
lı bir yoruma dayanıyor: Bence 43a8'den başlayarak metin şöyle an
laşıImalı: Hz. Ömer hutbe verirken birisi. bir başkasına "Sessiz ol!" 
diyor. Hz. Ömer namazdan sonra bu ikaz edene: "Sen arkadaşına 
(eşü1Je) ses çıkarma dedin, o arkadaşın hayvandır (ol eşü1J yı l/ç,ıdu r) " 
diyor. Yani, "sözden anlamaz" demek istiyor. Bu yoruma göre, 
buradaki yıl/ç,ı için başka bir anlamlandırma gerekli değildir. Akkuş 
ise işü1J yıl/ç,ıdur "yaptığın iş lüzumsuzdur" diye anlamış olsa gerek. 

S. 922 ve devamında yer alan yit- (oku: yet-) "yetmek, kafi gelmek" 
maddesinin verileri arasına görünüşte yit- "kaybolmak" eylemine ait 
bir veri karışmıştır: /ç,ıymeti yit- "değerini kaybetmek, kıymetten 

düşmek" llSb2. Ancak bu sadece görünüştedir. Gerçekte ise yanlış 
yorumlama sonucudur: Buradaki eylem de yet- "ulaşmak, erişmek" 

eylemidir. llSalS'ten başlayarak (biraz dolaşık olan) metni şöyle 

yorumlamak gerekiyor: Eğer birisi, değerli elbise ya da hayvan gibi 
emsali bulunmayan bir şey gasp etmişse, o kişinin bunları gasp ettiği 
günde bunların değeri ne kadara ulaşmışsa, o değeri ödemesi gerekir 
(ol nesnenü1J /ç,ıymeti viidb olur kim ol gaşb /ç,ıldugı gün /ç,ıymeti 

yetse). Yani, yit- "kaybolmak" eylemi bu metinde geçmemektedir. 

S. 92S yolma/ç,lı/ç, "yolma, koparma; hasat etme, biriktirme". Bu karşılık
lar çıkartılıp bunun yerine "(zorla) geri almak" girecektir. Belki yul
okumak daha uygundur. Bkz. EDPT 918 yul- (orada da biraz karışık
tır); krş. özellikle Özbekçe yul- "birar şags yaki gal~ mulkidan 
ugirlab, yul~ib alma~" (Uzbek Tilining Izahli lugati, Moskva 1981, 
c. II, 466. yul- 3.). 

• S. 929 yürü- maddesindeki yürür 01- "yürür olmak, hareket etmek; ayıla
mamak" yerine yukarıda öz maddesinde gösterdiğim üzre özi yöri
. "ishalolmak" (lla2) girecektir. 

Harezm Türkçesi Belirtileri 

Kitiibu 'l-Gunya'nın Harezm Türkçesinden Anadolu Türkçesine aktarılmış 
olduğunu gösteren belirtiler vardır, fakat hepsi kesin kanıt sayılamaz. 
Kesinlik derecesine göre bunları şöyle sıralıyorum: 

1) Sadece iki kez de olsa bol- "olmak" geçmektedir: bolmayınca 7a1 
(bunun için yukarıda ilgili düzeltmeye bkz.), boldı l8a6. 

2) eltü "sahibe, hanım" anlamında kullanılmıştır (dizin s. 627 üzerine 
nota bkz.). Sözcük aynı anlamla sadece İbn Muhanna sözlüğünde kayde-
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dilmiştir. İbn Muhanna sözlüğü ise Harezm'de ya da Horasan'da yazıl-
1111ştır. 

3) kÜfj "cariye" geçmektedie (37b9 ve 10; yukarıda dizin s. 583 üzerine 
düzeltmeye bkz.). Anadolu Türkçesinde başka hiçbir ınetinde ve bugünkü 
ağızlarda bulunmaz. Buna karşılık İbn Muhanna sözlüğünde, J.<.ıştiş. ta. 
Codex Cumanicus'ta ve Kutb 'un ljusrev u Şlrın'inde (A. Zajcıczkowski, 
Najstarsza wersja turecka ljusrav u Slrln, c. 3, Warszawa 1961, s. 108) 
bulunur. 

4) ikevlesi "her ikisi" geçmektedir; (49b ll; dizin s. 624 üzerine nota 
bkz.). Anadolu Türkçesinde bulunmayan, fakat Harezm Türkçesine 
yahancı olmayan bir biçimdir. 

5) ihl('!lci "ikinci defa" geçmcktedir: (64a2). Anadolu Türkçesinde bulun
mayan, Harezm Türk~esinde ise hilinen bir biçimdir: Bkz. J.<.ıştiş. s. 663 
ikkiliinCi. 

6) Bir sözcükte yön gösterme eki + garu bulunmaktadır: 25a2 ardgaru 
"arka tarafta". Bu ek Anadolu Türkçesinde yoktur. Akkuş, s. l88'de 
bunu Eski Türkçeden bir kahntı saymıştır. bu kabul edilemez. Harezm 
Türkçesinden çevrilirken karışmıştır. 

7) sürev "sürü halinde, sürüyle" anlamınadır, l25b2. Bunun bir Harezm 
Türkçesi lehçe biçimi olması mümkündür. 

8) aşlı~ "buğday" anlamına kullanılmıştır (s. 435 üzerİne nota bkz.) 

9) yap- "birisine suç isnat etmek" anlanıında da kullanılmıştır (s. 904 
üzerine nota bkz.) 

10) Anadolu Türkçesindeki ikindi yerine, Harezm Türkçesine daha yakın 
olan ilkündü geçmektedir, bkz. J.<.ıştiş. s. 657 ekindü. 

ll) yul- eyleminin 98a6'da "geri almak" anlamına kullanılmış olduğunu 
sanıyorum. Bu eylem Anadolu Türkçesinde yoktur. Harezm Türkçesinde 
ise hiç değilse "fidye vermek, fidye vererek kurtarmak, bir şey verip 
başka bir şeyi geri alnıak" anlamında bulunur. 

12) Hiçbir kesinliği olmasa bile üzerinde durmadan geçilerneyecek bir 
belirti de sıralama sayı sıfatlarıdır: Görünüşte, Kittibu 'l-Gunya'da Anado
lu Türkçesinin + o nci biçimi yanında, her zaman cim ile yazılmış olarak 
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+ one biçimi de geçmektedir. 6 Akkuş, sıra sayı sıfatları üzerinde du
rurken bu konuda herhangi bir açıklama vermemiştir. Akkuş 'un dizinin
den ve kendi notlarımdan şu verileri belirledim: 

ikine 

üçine 

dördine 

beşine 

yedine 

sekizine 

rolfuzıne 

3 kez (39a13, 48a14, 98a2); buna karşılık dizine göre en 
az 17 kez ikinci; 

14 kez (13b1Q, 15a14, 31a15, 39b2, 42a10, 54b13, 
65a12, 79b10, 81a13, 83a14, 90b8, 111b9, 123a4, 
153b4); buna karşılık 31 kez üçinci, 7 kez üçünci. Ak
kuş 'un metinde üçüncinde olarak gösterdiği veri (40a1 O) 
ise bir yanlış okumaya dayanıyor, üçüncide olarak düzel
tilmesi gerektiğini yukarıda gösterdim. 

4 kez (43a1, 48b12, 57al0, ı 19a1); buna karşılık 14 kez 
dördinci. 

1 kez (119a4); buna karşılık 13 kez beşinci. 

3 kez (33a4, 66b15, 70a1); buna karşılık 2 kez yedinci. 

1 kez (33a5); buna karşılık 1 kez sekizinci. 

3 kez (33a5, 47a2, 67al); {olfuzuncı yok. 

Ancak bu yazılışlar metinde + °nc biçimlerinin varlığı için kanıt 
sayılamaz. Çünkü başka Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde olduğu gibi, 
Kitabu 'l-Gunya' da da sözcük sonundaki dar ve düz ünlüler (-ll -i) sadece 
esre ile gösterilebilmekte ve kimi kez hareke unutulmaktadır. Örneğin 
49b6' de giçi bayram yerine çim altında bulunması gereken esre unutula
rak giç bayram yazılmıştır. Dolayısıyla bu biçimlere güvenmek mümkün 
değildir. 

Metinde Ifumla olarak geçen ve Anadolu'da bilinmeyen bir Türk 
içkisinden (102a7), Kuran okumaya dili dönmeyen (24a7) ve sahralarda 
yaşayan (yabanı 106b6) Türkmenlerden söz edilmiş olması ise eserin 
Harezm Türkçesinden çevrilmiş olduğuna kanıt olarak gösterilemez. 
Bunlar ancak kitabın Harezm bölgesinde kaleme alınmış ya da Harezm 
Türkçesine çevrildikten sonra bu bölgede kimi eklemeler yapılmış olabi
leceğini gösterir. 

6 Anadolu Türkçesinde + °nç biçimi yoktur. TarS. 2027'de yer alan ikinç bir okuma 
yanlışıdır; Süheyl ü Nev-bahar'dan gösterilen veri, C. Dilçin, Mescüd bin A~med, 
Süheyl ü Nev-bahar, Ankara 1991, beyit 4410'da doğru olarak ökinç okunmuştur. 
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Yukarıda sıraladığım belirtilerden en azından ilk yedisi, bu metnin 
Harezm Türkçesinden aktarıldığı savı için oldukça kesin kanıtlar oluştur
maktadır. Öte yandan Kitabu 'l-Gunya'nın - kimi yerlerde söz dizimi 
biraz aksamakta ise de - Eski Anadolu Türkçesini iyi bilen birisi ta
rafından çevrilmiş olduğu bellidir. Harezm' den göç etmiş yetişkin bir 
kimsenin Eski Anadolu Türkçesini bu kadar iyi kullanabilmiş olacağını 
sanmam. Çeviriyi Harezm Türkçesini iyi öğrenmiş Anadolulu bir 
Türk'ün yaptığını kabul etmek mümkündür. Fakat o takdirde yukarıda 
sıralanan karışmalan açı~ıamak güç olur. Anadolulu bir Türk 'ün eltü, 
külj, ikevlesi gibi Anadolu Türkçesinde bulunmayan sözcükleri bunların 
Anadolu Türkçesindeki karşılıklarıyla değiştirmesi beklenirdi. Bence bu 
çeviriyi iki dilli olarak yetişmiş, bu yüzden bu iki dili biraz karıştıran 
birisi yapmıştır. Bu da ancak küçük yaşta ailesiyle Harezm' den gelip 
Anadolu'da yetişmiş bir kimse olabilir. 

Kihibu'l-Gunya'nın İçeriği Üzerine 

Akkuş, "Önsöz"de: "Bu eserin Türk kültür ve dili açısından tarihi 
önemi büyük olduğu gibi, fıkhi bilgilerin öğretilmesi bakımından da yeri 
doldurulamayacak bir yapıya sahiptir" diyor (s. 11). Dil bakımından 
Kitabu 'l-Gunya gerçekten önemlidir. Harezm Türkçesinden Anadolu 
Türkçesine çeviriler yapıldığını göstermesi bakımından da önemlidir. 
Ancak Türk halk kültürü, bakımından burada bulabildiğimiz bilgiler pek 
azdır. Fıkıh bilgilerinin öğretilmesi açısından yerinin doldurulamayacağı 
savı ise ölçüsüz bir abartmadır. Bunun gibi birçok kitap yazılmıştır. 

"Giriş"te de şu cümleyi buluyoruz: "İmam IS.azi eserin bölümlerinde 
ilmin öneminden abdeste, mirastan evlenmeye varıncaya kadar her müs
lümanın bilmesi gereken bütün konuları işlemiştir" (s. 15). Bu görüşün 
bugüne değil, kitabın yazıldığı çağa ilişkin olarak dile getirilmiş olduğuna 
inanmak istiyorum. Yoksa, köleliği kabul eden, kadını erkeğe eşit hakla
ra sahip saymayan, "çorbanıza sinek ve arı düşerse, iki kez daldırıp 

çıkarın ve o çorbayı için, çünkü bir kanadinda zehir, bir kanadında 
panzehir vardır" diyen (6b5 ve dev~), "içinde su bulunan kaba ağız suyu 
karışırsa ya da burun suyu damlarsa, o su murdar olmaz" diyen (6b10 ve 
dev.), bunun gibi sağlığa ve bilime aykırı daha nice hükümle dolu bu 
şeriat kitabının içindekilere bir üniversite öğretim üyesi "her müslümanın 
bilmesi gereken konular" demiş olamaz. Bu kitabı inceleyen. üniversite 
öğretim üyeleri de - içerisindeki pek çok bilimsel yanlışı görmeden basıl
masını uygun bulmuş olsalar bile - bu görüşü paylaşmış olamazlar. 
Gerçek "Türk Dil Kurumu" ile adından başka ilgisi olmayan kuruluş da 
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Atatürk mirasından sağladığı gelirle içinde böyle bir görüş yer alan bir 
kitabı yayınlamış olamaz. Şüphesiz Akkuş, "her müslümanın bilmesi 
gereken bütün konular" derken kitabın yazıldığı çağı göz önünde tut
muştur. N e yazık ki bu düşüncesinin o çağa ilişkin olduğunu açık bir 
biçimde belirtmemiştir ... 

Değerlendirme 

Yukarıdaki not ve düzeltmelerden sonra Kitiibu 'l-Gunya yayınının 
başarı derecesi üzerine ayrıca bir değerlendirme yapmak gerekmiyor. 
Övgüye değer olan, metindeki bütün sözcük, birleşik eylem ve deyimle
rin, yanlışıyla, doğrusuyla dizinde ayrıntılı biçimde veriln1esi için göste
rilmiş olan çabadır. Bunda da kimi kez aşırı gidildiği olmuş, bir ad ya da 
sıfattan sonra ol- eylemi geliyorsa, fazla düşünülmeden birleşik eylem 
gibi dizine alınmıştır. Tıpkıbasımın yayınlanması da yararlı olmuştur. Dil 
bakımından önemli bir metnin tanınmasına hizmet etmiş olan Muzaffer 
Akkuş 'un ileride başarılı çalışmalar yapmasını dilerim. 

Kitaptaki çok sayıda biliınsel yanlıştan ve sayısız dizgi yanlışından 
kitabın yazarı kadar kitabı yayınlayan kuruluş da sorumludur. Çünkü bu 
kuruluş, herhangi bir yayınevi değildir, ne de olsa "Türk Dil KurUlnu" 
adını taşımaktadır. 
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