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Eyyub ve

çağatayca Şiirleri

Zuhal Kargı Ölmez
(Ankara)

Karahanlı Türkçesinden gelişen Orta Asya İslamı Türk Yazı Diliyle (Harezm-Kıpçak, çağatayca)

çok sayıda ve önemli eserler yazılmıştır. Bilinen
yazar ve şairlerin belli bir edebı değeri olan eserlerinin yanısıra fazlaca
bilinmeyen kimi şairler tarafından yazılmış irili ufaklı şiirler de bulunmaktadır. Yazımızın konusunu oluşturan şiirler de bilinmeyen bir şaire aittir.
Adını yazdığı şiirlerden belirlediğimiz "Eyyub"un kim olduğu konusunda
kaynaklarda maalesef herhangi bir bilgi bulamadık.
Şiiri, Ebulgazi Bahadır Han'ın şu an üzerindeki çalışmalarımızı hala
sürdürdüğümüz Şecere-i Türk adlı eseri üzerinde yaptığımız bir araştırma
sırasında, Şecere-i Türk'ün nüshalarını toplarken Göttingen Üniversitesi
Kütüphanesinde Numara 8° Cod, Ms. Turc. 46' da kayıtlı olan nüshanın
arkasında bulduk. ı Bu nüshanın ilk sayfasında nüsha hakkında şu bilgiler
verilir: "Şeybani Hanlarının tarihi ve soyağacı. çağatayca. Sonunda Orta
Asya Türk lehçesiyle yazılmış bir şiir (= 144a-159a) var. 159 varak. Siyah
ve kırmızı mürekkep, kahverengimsi açık renk bir kağıt. Kırmızı yarı deri
cilt. 21,3 x 16 cm. Talik. Hicrl 1150-Miladı 1737." Burada verilen bilgilerde
de belirtildiği gibi Şecere-i Türk'ün bu nüshasının arkasında 144a-159a
yapraklan arasında Orta Asya Türk lehçesiyle yazılmış bir şiir vardır. Şiirin
yazıldığı kağıt Şecere-i Türk'ün yazıldığı kağıttan biraz daha incedir.
Kağıdın farklı olması şiirlerin yazmanın arkasına sonradan eklendiği izlenimini vermektedir. Önce şiiri yazan kişinin nüshayı istinsah eden kişiyle aynı
olduğunu düşündük. Bu nedenle Şecere-i Türk metniyle şiiri yazı karakterleri yönünden karşılaştırdık. Yaptığımız karşılaştırma sonucunda iki
Şecere-i Türk'ün nüshaları hakkında geniş bilgi için şu çalışmaya bakılabilir: H. F.
Hofman, Turkish Literature A Bio-Bibliographical Survey,Section III, Part I,
Volume: 1-3, Utrecht 1969, s, 17-32. Hofman, GöttingeI1 Üniversitesi Kütüphanesinde Turc. 22 (orient. 163) numarasıyla kayıtlı tek bir nüsha hakkında bilgi verir.
Arkasında Orta Asya Türk şiirinin bulunduğu elimizdeki bu nüshadan bahsetmez.
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metnin

yazı

karakterleri yönünden tamamiyle

aynı olmadıklannı

gördük.

Örneğin, gayın'ın yazımı tamamen farklıdır, "y" sesinin sondaki yazımı ise,

kimi yerde benzemekle birlikte, kimi yerde çok farklılık göstermektedir.
Aynca kağıdın da farklı olması bizi Şecere-i Türk'ü istinsah edenle şiiri
yazan,kişinin aynı olamayacakları sonucuna götürdü.
Şiirlerin hepsi, biri hariç gazel tarzında yazılmıştır. Beşer dizeden oluşan
bir şikise muhammes-i müzdevic tarzında yazılmıştır. Edebi yönü çok güçlü
olmayan bu şairin kimi sözcükleri yanlış yazdığını görüyoruz. Bu tür
sözcükleri yazıçevri~li metine doğru biçimleriyle aldık. Burada liste halinde
verdiğimiz bu düzeltileri yazıçevrimli metin içinde dipnotlarda da gösterdik:
1) İki yerde geçen Arapça ~ sözcüğü, bir yerde (108. dize, 7. şiir, 6.
beyit) laIJad ya da laIJed okunacak biçimde harekelenmiştir.
2) 103. dizedeki (7. şiir, 4. beyit) eser sözcüğü ise, ı.!.ı şe harfiyle)'
olmalıdır. Aynı sözcük 46. ve 75. dizelerde doğru yazılmıştır. Eşer sözcüğünün bu beyitlerdeki kullanımı 103. dizedeki eşer ile aynıdır.
3) Aynca Farsça nalış sözcüğünün sözlükte (Steingass, s. 1378a) görülen ikili yazım biçimi metnimizde de görülür. 46, 75 ve 103. dizelerde
~u nallş biçiminde yazılan sözcük bir yerde (104. dize) uWu naliş
biçiminde yazılmıştır.
46. dize (4. şiir, 2. beyit): Nalış itse yalbanp yüz til bile IpJmas e§er
75. dize (5. şiir, 6. beyit): Nallşing na-ehI ilige ~ılmadı hergiz e§er
103. dize (7. şiir, 4; beyit): Cebr u ~ulm itseng e§er lplmay garIbler
nalışi

104. dize (7. şiir, 4. beyit): Nalişingga b~may anda köydürürge nar bar
4) 144. dizedeki (9. şiir, 6. beyit) lJTş sözcüğü de Farsça ~~ "kendi"
sözcüğünün yanlış yazımıdır.

5) 86. dizede (6. şiir, 4. beyit) Arapça (mul).al) J~ "mümkün olmayan"
yerine yanlışlıkla mecal yazılmıştır.
6) 198. di:zede (12. şiir, 9. beyit) Arapça tenbıh ~ sözcüğü de
~ biçiminde yazılmıştır,
" 7) 195, dizedeki (12, şiir, 8. beyit) Arapça J~ IJasüd sözcüğü de
~ biçiminde yazılmış ve ~asud okunacak biçimde harekelenmiştir.
8) 62. dizedeki (4. şiir, 10, beyit) şlr.,j ner "erkek arslan" tamlaması da
~ 9 ~ biçiminde yazılmıştır.
9) 14. diıedeki (1. şiir, 7. beyit) gülist4n sözcüğü, gülüstan okunacak
sözcüğü

biçimd~ harekelenmiştir.

10) 132. dizedeki (8. şiir, 9. beyit) zerre sözcüğü de "ze" ile Q.))
biçiminde yazılmıştır.
11) 317. dizedeki (18. şiir, 6. beyit) şırın sözcüğü, şirın biçiminde
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yazılmıştır.

12) Farsçajirü

sözcüğü

143. dizede (9.

şiir,

6. beyit)

9~

biçiminde

yazılmıştır.

13) 136 ve 138. dizelerdeki kiihiş ~LS sözcüğüne dizinde "eksiltme,
küçültme, azalma; tüketim, yok etme" (St. 1011) anlamını verdik. Ancak iki
ayrı yerde geçen bu sözcük için şöyle bir açıklama da yapılabileceğini
düşünüyoruz: 136. dizedeki kahiş sözcüğünün geçtiği bağlam, (kökke yetse
kahişi) burada bir ah sözcüğünün var olduğunu düşündürmektedir. Yani
sözcük ki aheşi'nink' aheşi biçiminde yazımıdır. Sözcüğe eklenen "-eş"
ekini de Farsça 3. tekil kişi iyelik eki diyebileceğimiz bitişik kişi adıh (Alavi,
s. 93), sözcüğün sonundaki -i ekini de Türkçe 3. tekil kişi iyelik eki
biçiminde yorumlayabiliriz. Bu durumda biri Farsça, diğeri Türkçe iki tane
iyelik eki üst üste gelmiş olur. Gramatikal açıdan iki iyelik ekinin üst üste
gelmesi mümkün olmasa da bu durum anlam olarak dizeye şu yorumu
getirmeye olanak sağlar: "ahın göklere yetse (yetişse) kısmetinden fazlası
olmaz".
138. dizedeki kahişi sözcüğünün de Farsça tLS "saray" (St, 1000b)
yerine yanlış yazıldığını kabul edip ekleri de yine yukarıdaki gibi
açıklayabiliriz. Ayrıca kal] sözcüğü dizeye anlam olarak da uymaktadır;
"Eğer kısmet ederse cennet içindeki sarayı görür".
Bunların yanısıra şair vezin kullanma açısından da pek başarılı değildir.
Hemen hemen her beyitte imale, zihaf, med, ulama vardır. Kimi dizelerde
ise hece eksikliği ya da hece fazlalığı görülmektedir. Örneğin, 48. dizede
hece fazladır, 80. dizede ise hece eksikliği vardır. Şair şiirinde sadece şu iki
vezni kullanmıştır: FaeiHitün faeilatün fa(ilaWn m(ilün (Remel); meIa~Iıün
memellün memeIlün memeIlün (Hezec).
Yazım, ses ve biçim özellikleri yönünden bakıldığında şiirin çağatay yazı
dili bir başka deyişle Doğu Türkçesi yazı dili özellikleri taşıdığı görülür.
Yazım özellikleri yönünden bakıldığında çağatayca metinlerde görülen
şu genel özelliklerin metnimizde de yer aldığını görürüz:
1) Türkçe sözcüklerdeki ünlüler gösterilir: ~~ı imes 11; 1.;oI~t;l
yutup 120;.)~ ç*ar 307, vd.
2) Art ünlülü sözcüklerdeki t ve s ünslizlerinin "'.1:;," ve ~'~?? yerine '\;.t
ve "u.u" ile gösterilmesi: ıj...)..jL,w saldı 213; ~L.w salıp 129; [~ s4Ç 75;
cl.ilJ tang 11; ~L:i tanıp 89; vd.
3) Geniz n'si ".!..li" ile gösterilir: (S;t.)).,) derdinge 84; ı.!.l.J~tl,u'J'
isteseng 262; ~~ kitding 314; vd.
4) Türkçe sözcüklerdeki p ve ç ünsüzleri ~\":""''' ve ~'[ ile yazılır: ~
kirip 152; Y9)~ körüp 225; ı.!J~ niçük 238; 0~ çıyan 105; vd. Bu
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örneklerin aksine p ve özellikle ç ünsüzünün "~" ve "Cl ile yazıldığı da
görülür: ~.)~l,j tapmadım 10; 4-;4 barça 233; J. ~.d.q.j4- ça/ç,magıl10S;
vd.
Ses ve biçimbilgisi özellikleri yönünden de çağataycanın özelliklerini
taşıyan metinde diğer çağatayca eserlerde olduğu gibi yer yer Oğuzca
özelliklere de rastlane Metnin sözlük kısmı "analitik dizin" biçiminde
hazırlandığı ve ekler ...... utadgu Bilig dizinindeki gramatikal sıraya göre
verildiği için burada tekrar aynntılı bir biçimsel inceleme verilmemiş sadece
belirgin birkaç özellik gösterilmeye çalışılmıştır:
1) çağataycada görülen -nıl-niilgi durumu eki metnimizde üç yerde
kullanılmıştır:

S6. dize (4. şiir, 7. beyit): Boldı peyda bu ölümni cebridin l}.ali dıger
211. dize (13. şiir, 2. beşlik): Bu felekni cebridin I,<an yaş yıglap zar zar
248. dize (14. şiir, 6. beyit): Bilür kim dünyanı matem-sera irgenlikin
dostlar
2) çağatycada daha çok şiirde görülen iyelik eki almış sözcüklerden
sonra kullanılan -al-e yaklaşma durumu ekinin metnimizdeki örnekleri
şunlardır:

26. dize (2. şiir. 6. beyit): Niçük I,<ılmışıng a !ayıI,< birür tang la ceza
dirler
6S. dize (S. şiir, 1. beyit): Ey köngül her bü'l-hevesni özinge yar eyleme
62. dize (4. şiir, 10. beyit): Bu cüdalıI,< otına !al,<at kitürmes şır-i ner
3) İyelik eklerinden önce gelen bağlama ünlülerinin uyuma girmediği
görülür:
8S. dize (6. şiir, 4. beyit), 13. dize (1. şiir, 7. beyit) (ömring
66. dize (S. şiir, 1. beyit): özing
218: dize (13. şiir, 4. beşlik): (ömrim, vd.
4) Kimi dizelerde bol- yerine ol-'ın kullanılması, belirtme durumu ekinin
bir yerde -i biçiminde eklenmesi, tat- eyleminin dat- biçiminde yazılması da
şiirdeki Oğuzca özelliklerdendir.
27. dize (2. şiir, 7. beyit): Niçe renc olsa Eyyüb sen ijudaga şad olup
şükr it
13. dize (1. şiir, 7. beyit): Ötmey <ömring çarb ilidin bir kün Eyyüb şad
olup
129. dize (8. şiir, 8.beyit): ijudayım yar olup devlet I,<uşı ger I,<onsa
başıngga

131. dize (8. şiir, 9. beyit): Cihanmng ijallp yar olsa birevge bil mum
Eyyüb
S. dize (1. şiir, 3. beyit): Sendin özge ya Rab hıç bir kimse bilmes
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/:ıtilimi

122. dize (8. şiir, 4. beyit): Naşıbing bolmasa belki anıllg tuzın datıp
bolmas
147. dize (10. şiir, ı. beyit): Ecelning şerbetin barça baIay~ar datar bir
kün
Metnin sesbilgisi özellikleri hakkında ise kısaca şu özelliklere değinmek
istiyoruz:
. 1) e > i değişimi: bil "bel" 179, 303 < ET (Uyg.) bel; biş "beş" 256,
266 < ET beş; di- "demek, söylemek"24, 42, 236 ... < ET te-; kimi
sözcüklerde ikili durum görülür: bir- "vermek" 26 < ET ber-; ber- "vermek"
44, 99, 154 ... ; kil- "gelmek" 43, 89, 221 ... < ET kel-; kel- "gelmek" 116,
274 < ET kel-; vd.
2) o > a: ~av- "kovmak" 128 < MK ~ov3) -d-, -d > -y-, -y: ~ayğu "kaygı" 319 < ET (Uyg.) ~adğu; ~oy"koymak" 87, 91, 189 ... < ET ~od4) -p- > -/-: talfun- "çalışmak, çabalamak" 295 < MK talpın5) çağataycada belirli sözcüklerde görülen t- > d- değişimi için
metIlimizde şu örnekler vardır: di- "demek, söylemek"24: 42, 236 ... < ET
te-; dik "gibi" 39, 53, 57 ... < ET teg
6) Kök hecedeki -r- ünsüzunün düşmesi: ~utul- "kurtulmak" 37, 244 ...
< ET (Uyg.) ~urtul-; i- "imek, olmak, var olmak" 11, 81. .. < ET er-o
Metinde i-'in yanısıra ir- de vardır.

1
Vezin:
- '- / - . - - / -. - - / -. ı [286] 1.
Bolmışam gam ~ulmetide Uil ü Qayran men ğadb
OL sebebdindür l,a.lur men ah u efgan men gadb

5

2.

MübteIa bolgan l,cafesde bülbül-i bı-çare dik
Kiçe kündüz nale ey lep dıde giryan men gadb

3.

Sendin özge ya Rab hıç bir kimse bilmes Qalimi
I:Iasret otı birle dayim bagn biryan men gadb

4.

MiQnet ü derd ü elem gam guşşa birle mübtela
Menzil-i vrrane içre köngli vıran men gadb

~
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5.

Közlerimdin ~an töküp ah ursam yıglap (ayb imes
Tapmadım (alemde men derdimga derman men ganb

10

6.
[287]
7.

Tang imes (alemni ger köydürse Mecnün ~şşası
Bu felekning ilgidin kör kim ne dastan men garIb
Ötmey (ömring çarb ilidin bir kün Eyyüb şad olup
J>:ılmadım (alemde bir seyr-i gül-istan2 men ganb

2

15

---/.---/.---/.Vezin:
1.
Kiter sen dünyadın 3 yalguz yetüşse ger ~aza dirler
B olur Imamng hem-rah ger nza bolsa Ijuda dirler
2.

-3.

Bu dünyada ogul ~z mal u mülk ü banümamilgdın
Bolur sen niçe 'boIsmg mihriban agir cüda dirler
(İbadet ~ılm~a dünyaga kiltürdi seni macbüd

J>:ıla kör l).~ yolında sen cazız camng feda dirler

20

4.

Tamamı ötse cömring ma(şiyetde tevbesiz canm

J>:ıyamet kün beİalarga bolur sen mübtela dirler

[288]

5.

ijurla dergaluda ~lgan günahıngmng yamamdın
Eger yalgan diseng bolgan tamam a(za güya dirler

25

6.

Bilip bilmey bu dühyada yaman yabşı (amel ~lsallg
Niçük ~lmışınga lay~ birür tallgla ceza dirler

7.

Nİçe renc olsa Eyyüb sen Ijudaga şad olup şükr it
Bu tanı dünyada4 her niçe köp körseng ıza dirler

2

3
4

Metinde gülüstiin okunacak biçimde harekelenmiştir.
Vezin gereği dünya okunmuştur.
Vezin gereği dünya okunmuştur.
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3

3o

Vezin: . - - - / . - - - / . - - - / .
ı.
Köyer (alem fe1ek cebrin yaranlar men beyan itsem
Felekning ral).mı kilmes men köyüp yüz ming figan itsem

2.

Köyüben kül bolur men bul köngülde bar derdimni
Felekning cebridin köygen köngüllerge beyan itsem

3.

Keme1mes könglüm içre mesken itken derd-i bı-derman
Niçe kim kün-be-kün tmmay yazıp men dastan itsem

4.

Meni (ayb eylemeng derdin J..a.lur dip (aleme i?har
Bu könglüm şehrine sıgmas bu derdimni nihan itsem

5.

Bela miry.net bu gamlardm l,cutulgay men ~ü ey dostlar
çıJ..a.p Mecnun kibi çöllerde hem menzil mekan itsem

6.

İşitse ehl-i derd derdimni seyl dik yagdurur yaşm

[289]

35

Inanmas bı-gam aldıda yürek bagnmnı l,can itsem

40

7.

Bolup sen garl,c derya-yı gam içre na-tüvan Eyyub
Bu deryanıng kenan yol,c 'çıl,car men dip güman itsem

4
Vezin:

- .- - / - .- - / - .- - / -

[290]

ı.

Bu ölüm tuydul,csızm bir kün kilür berrney baber
Bir zaman l,coymas egerberseng boyungça sım ü zer

45

2.

~abızu'l-ervaQ.

kilip ursa bu cana çengalin

Naı1ş itse yalbanp yüz til bile J..a.lmas e§er

3.

5

Mevt şarabıdm kişining ger tolup peymanesi
Yetse nevbet her kime bvah na-bvah5 bu şerbetdin içer

Metinde bVlih nli-bvlihl biçiminde yazılmıştır. Ancak bu dizede iki hece fazladır.
Bu nedenle dizenin vezne uygunluğunun sağlanması amacıyla sözcük bVlih nli-bvlih
okunmuştur, fakat buna rağmen dizede bir hece fazladır.
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4.

Emr-i I:I~ birle senillg tüşdi bu sevda başıllga
Yetti anıllg tugmagan dik boldı ey can u ciger

5.

Çün mining dik köllgli .kernleming yüreki boldı1,can
FanI öydin köz yumup baI,cI öye lpldıllg sefer

6.

ı:Iasretingdin

örtenip köz yaşını seyl dik töküp
ijam 1,cılıp 1,caddin gamıngdm 1,caldı zar yıglap be-der

7.

Yüz hevesler birle tüzgen kar barıngga senillg
Boldı peyda bu ölümni cebridin !:ıfili dıger

8.

Talib-i dIdar dik bir köllgli kem köp na-murad
Tapmadı <alemde sendin belki bir peşşe zarar.

9.

Barça amIn ding ilahı imdi anda !:ıaline
Güşe-i çeşm-i' <inayet barçaga 1,cılgay nazar

10.

Ayralı1,c otıga tözmey naly 1,cılm~ <ayb imes
Bu cüdalı1,c otma taI,cat kitürmes şIr-i ner6

11.

Bildi Eyyüb dostlanm yo1,ctur vefası dünyanıng7
Yar u dostdm özge bI-ferzendni kim yad iter

50

[291]
55

60

5

.-

.

.-

-/- --/Vezin: - .. - - / --'
. Ey köllgül her bü'l-hevesni özinge yar eyleme
65[292] 1.
Öz özillg gam tIgı Difle könglüng azar eyleme

70

2.

Her vefasızdm vefa istep yohnda can çekip
N*.d-ı <ömrillg şarf itip sultan başıng bar eyleme

3.

Ey köllgüI sen şayd itey dip bI-vefalar könglini
Can 1,cuşm dam-ı belalarga giriftar eyleme

6

şlr-i ner: Metinde şlr u ner yazılmış. Doğrusu şlr-i ner "erkek arslan"olduğu için

7

böyle okuduk.
Vezin gereği düny"

'
okunmuştur.
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4.

Pendim algıl na-tüvan mil).net-zede gamgIn köngül
Her yeter yetmesni dost dip sımng i~har eyleme

5.

Dosthg va(de lp.hp tursa eger merdane-var
Düşmening hem bolsa andın terk-i dIdar eyleme

6.

Nallşing na-ehl ili ge lp.lmadı hergiz e§er
TutI J..<:uş dik yalbanp yüzing bile zar eyleme

[293]

7.

113

Körseng Eyyub her kimni könglige layıJ..<: könglini
bolup lomllıJ..<: lp.hp (ar eyleme

İşikinde J..<:ul

6
Vezin:

Nige gafıl çıJ..<:armas sen köngüldin bam bayalingni
Saç u saJ..<:I.<:al ~ardı tüz almas sen vebalingni

2.

I:I~ emridin boyun burma ki tende bar ise 1:;ıaling
Başıng yastuJ..<:ga yetse ger alur tendin bu camngm

3.

Ü züp (alemdin ümmIding yeter bolsang bolup na-çar
Tapalmay 8 derdinge derman baJ..<:arlar künde tahngm

4.

Öler vaJ..<:tıngda bilgey sen ki (ömring ötkenin zayi(
Ne süd itkey bilip anda (abe§ fıkr-i mu1:;ıalingni 9

5.

Teningdin çıJ..<:sa can iltip J..<:oyarlar yar u yaramng
ijudadın özge bilmes gurda körgen J..<:il u J..<:ahngm

6.

Tamp varişlering sendin kilürler yıglaşıp pervaz
Bolup J..<:assam J..<:açlIıer bölürler mülk ü mahngm

80

85

[294]

90

8

---/.---/.---/.-

ı.

tapalmay: Metindeki yazım sözcüğü tapalmay okutturmaktadıf. Anlam ve yapı
tapa almayolması gereken sözcüğü vezin gereği yazıma uygun olarak
~apalmay okuduk: tap-a aZmay ~ tapalma)'
Metinde mecaZ biçiminde yazılmıştır, ancak anlam açısından uygun olmadığı için

bakımından

9

sözcüğün mu/:ıaı

yerine yanlış yazıldığını kabul ettik.
http://www.turkdilleri.org
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7.

Niçe yıllar bolup münis ki bir yastu~da baş ~oygan
FüIankes ki münasib dip yaraglarlar ~elalingni

8.

(Ameldin ~almay ötken song seni yad itmegey hıç kim
Ne ~aşıl yad itip ger sanagaylar mah-ı sahngm

9.

IJudaya (aşı Eyyübıııng ~hp ta~ı1dini t~
İlahı ruzı ~lg11 ruz-ı m~şerde cemalingnİ

7

Vezİn: [295]

1.

- - / - . - - / - . - - / - . - (- -)
Gam yime ey bende sen gam yegüçi gam~.g.var bar
Bı-neva bı-kes garlb bı-çarelerga yar bar

2.

Her kişi bir bendening könglige azarı berür
Munda bir azar barsa anda yüz azar bar

3.

Cebr u ~ulm itme ganb bı-çarelerga zınhar
Cebr u ~ulm itseng sanga cebr itküçi cebbar bar

100

4.

Cebr u ~ulm itseng e~er10 ~lmay garıbler naı1şi
anda köydürürge nar bar

Nalişingga b~may

105

5.

Ç~agıl azürde-dillemi Çı yan dik zinhar
Munda sen ç~sang seni anda ç~arga mar bar

6.

Bu ne men menlik turur ötmey şıratdın ademl
Tangla aldıngda l~d 11 athg kirerge gar bar

7.

Ey biraderler uşol dünyada bolmang bı-.g.aber
Dostm düşmen ~lgUÇl ortada bir (ayyar bar

[296]

110

10

)'

eş.er sözcüğü (ji.i

satırlardaki

11

sin ile,,)-I-IJI eser biçiminde yazılmıştır.
(46. ve 75. satırlar) kullanımlardan da yola

Sözcüğü, geçtiği diğer
çıkarak eş.er

biçiminde
düzelttik.
Metinde iki kez geçen laf:ıd sözcüğü burada yanlışlıkla laf:ıad ya da laf:ıed okunacak
biçimde harekelenmiştir.
http://www.turkdilleri.org
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8.

Sen kirip düşmen sözine bolma düşmen tengriga
Düşmene türlük (a~ablar dostlara dldar bar .

9.

Terk-r tevbe lp.lmagıl :ovar bolsallg Eyyub bal1ş.: ara
lj:Vardur her ~ayda körseng sen kesI blmar bar

8

115

Vezin:
L.

Eger her çend kişide kim (Alıdin bolsa köp gayret
ijudadın bolmasa bil ~ul ayagın tepretip bolmas

3.

Eger könglüng esip alsa birevdin bir agız nanm
Salıp agzıngga çaynar sen buyurmasa yutup bolınas

4.

Ta(amı bı-nihayet köp ki yer men dip ümıd itseng
Naşlbing bolmasa belki amllg tuzın datıp bolmas

5.

ijuda b vahlagan iş bolur ki imdi çenlemek ni sud
Kişi öz ibtiyan birle bir iş obşatıp bolmas

6.

ijuda her ne lp.lıp dur bayr şer barça özidindür
ijudamng lp.ıgamga bende bolgan ~ul ~aytıp bolınas

7.

ijudamng emri birle ~açsa sendin babt hem devlet
Cedel atın minip ~avm~ bile am tutıp bolmas

8.

ijudayım yar olup devlet ~uşı ger ~onsa başıllgga

120

[298]

ijaıayı~

130

9.

12

öz m~şadınça bVahlagan dik iş itip bolmas
ijuda bVahlamasa köngli digen iş kelip bolmas

2.
[297]

125

---/.---/.---/.
Kişi

bolsa düşmen lp.lsa gavga ürkütip bolmas

Cihanmng balIp. yar olsa birevge bil mum Eyyub
ijuda yar bolmasa bir ı;erre 12 payda yetkürüp bolınas

Sözcük ~ "zel" ile yazılması gerekirken j "ze" ile yazılmıştır.
http://www.turkdilleri.org
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9
Vezin: - - / - . - - / - . - - / - . 1.
Bendege ni 4ad l,ulurga 4~ l,ulur barça işi
Bende bolmas yayr şerge bolmagan razı kişi
135

2.

~ısmet itmiş
~ısmetindin

[299]

3.

Barsa mi4netdin ~açıp ol raQat ister cennete
Ger naşIb İtse körer ol cennet içre kahişi

4.

Her kişi ruz-ı ezelde bolsa ger babtı ~ara
Külmes ol dayim köyüp yıglap öter yaz u l,uşı

5.

Bende-i bI-çaredür yo~tur biling hıç çaresi
Her ne mi4net kilse ~ayildür ~atıg13 adem başı

6.

I:I~

7.

Dostlarım Eyyub kim boldı be-t~dIr.-i ijuda

140

145

her kime bu neye ~assam-ı ezel
bolmas artu~ kökke yetse kahişi

eaziz itse bolur şahlar gedalar firuyı 14
Kimni yar itse amng bI-ganedür yayli yIşi 15

Barça tabi e ~uşlandm manga uçdı dip ~uşı

10

[300]

Vezİn:

.---/.---/.---/.---

1.

Ecelnillg şerbetin barça yaıayı~ar datar bir kün
ZemanI bolma kim gafil ecel oJpn atar bir kün

2.

~oyup yak astıda tenni eazız camng kiter bir kün
~ara

150

3.

13

yer ejdehadur barçam abir yutar bir kün

Ogull,uzıllg ~alur na-çar barur yalguz başıllg anda
Kirip Münkir Neklr ol dem sorag su) al iter bir kün

Metinde "t"nin üstünde şedde var, ama vezin gereği açık hece gerektiği için sözcüğü
biçiminde okuduk.
Farsçajirü sözcüğü metinde ~ biçiminde yazılmıştır.
Farsça bV[Ş sözcüğü bış biçiminde yazılmış.
~atığ

14
15

http://www.turkdilleri.org
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155

4.

Yaman yalJ.şı bu dünyada ne kim ı,a.ıganlanng sendin
ijuda ~açlı bolup bir bir cevab ber dip tutar bir kün

5.

Cehennem üstidin çekken şırat atlıg güzergahdm
Kiter düzalJ.ga kafirler müsü1manlar öter bir kün

6.

Budünyadm kiçip candm ijudanı eylegen boşnüd
Bolup dıdanna vaşıl muradıga yeter bir kün

117

ijudall1llg emrini tutmay (ibadetdin bolup gafil
Güneh-kar (aşı cafIler peşımanlar iter bir kün

7.
160 [301]

ijudavenda kerem birlen ki ı,a.ıgıl müşkilim asan
Rezar erman bile Eyyüb la1).d içre yatar bir kün

8.

11

Vezİn:

165

1.

- / . - - - / . - - - / .
ijudavenda teraJ:ıl?um ı,a.ı mening bu ah u zanmga
Ki sen nidin meni ya Rab yetürmey inti~anmga

2.

Reva vü lp.rşlar birle bu könglüm boldı bı-aram
Ki sen şabr u ~ana(atsız bu köngl-i bı-medanmga

3.

~ılalmay16 ~Uııı~ (ömr ötdi ki boldım men sallga (aşı
Meni bu nefs-i şeytan ~oymadı öz ibtiyanmga

4.
170 [302]

16

ijalayı~ ~llgall1n tangla sorar bolsallg bolup ~açlı
(Acab 1.ıayran men a1dıllgda ne yüz birle baranmga

5.

Cihanda niçe köp ı,a.ıgan günah-ı bı-şumanmnı
Eger (afv itmesellg ya Rab güman yo~tur yananmga

6.

Müsülmanlar bolullg şahid men imdi ötken işlerdin
Peşıman men ~lıp tevbe sıgmdım bir ü banmga

/f-ılalmay: Doğru biçimi /f-ıla almay' dır, ancak vezin gereği ve yazımdan dolayı
/f-ılalmay

okundu.
http://www.turkdilleri.org

118

175

ZUHAL KARGI ÖLMEZ

7.

Meni körgen birader yar u dost ~avm u ~anndaşım
O~unglar ratil).a kim közingiz tüşse mezanmga

8.

Du (a- yı baynngızdm ta ki ~lgay I:I~ kerem şayed
Diding her çend encam yo~ bu menzilde duranmga

9.

Biling baglap kiterge yol yaragıng ~lmadıng Eyyüb
Garlb bı-çare rul).-ı sayil-i ümmldvanmga

180

12

[303]

185

Vezin:
-/.---/.---/.
Sening dik (alem içre körmedim men bir yaman Eyyüb
1.
Yaman~da yamanlardm yaman sen bı-güman Eyyüb
2.

Yaman irmes mü sen bolsallg hemlşe nefs ile güm-rah
Ki sendin özgeler nefsige sen dik mihriban Eyyüb

3.

~oyar bolsang ~adem Ral).man yolıga yörmeking müşkil
Yörür bolsang şeyarın yohga men dik revan Eyyüb

4.

Müsülman oghda yo~tur sening dik hıç bı-perhız
Eger aldıngga kilse yip içer sen bolsa ~an Eyyüb

5.

Ki düşmen dip ~oyar sen ança amma dünyaga 17 mihring
Körünmes közünge bir ful yanında banüman Eyyüb

6.

Müsülmanlı~ yolında sen özingni ança şad~ it

190

Jjaıayı~

[304]
7.

Tamam-ı
Jjaıayı~

195

17
18

8.

içre l).aling barçaga bir dik yaman Eyyüb
(ömring ötdi körmedi bir kimse sendin süd
barçasmdm körgeni dayim ziyan Eyyüb

Tilingning l).aşılı gıybet l)asüd 18 işing bu l)alingde
Ötürmes sen kişige bermey azar bir zaman Eyyüb

Vezin gereği dünya okunmuştur.
Arapça J:ıasüd sözcüğü de "vav"sız

J:ıasud

biçiminde

yazılmış,

gösterilmiştir.

http://www.turkdilleri.org
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119

9.

I:Ia~er I.al dünyadın 19 bolma beter l}:ayta bu l)alingde
Bu söz tenbIh20 bolsun l}:ıldım (aybıngm taş Eyyüb

10.

Yetalmay21 menzile yolda l}:alur sen yol yaragıng tut
Kiterseng köp uza!}: yolga at arıl}:dur yol giran Eyyüb

11.

Kil imdi tevbe I.al talib bolsallg yangıl yaman işdin
Kerem birle (ata I.aıgay abir demde ıman Eyyüb

200

Muhammes-i Müzdevic

13

[305]
205

Vezin: - . - - / - . - - / - . - - / - . 1.
Dostlar dünya bize I.almadı devran va ding
"Can l}:uşı uçtı yogaldıl}:aldı aşyan va ding
Bolmas irgen dogn kilgen derde derman va ding
Bolmadı ma!}:bül amllg du(ası I.aıgan va ding
~aldı bu külgen yürekde yüz millg erman va ding

2.

Ni sebebdin bilmedim men l}:ahr I.aldı bir ü bar
Urdı bir demde bazan çün boldı güya ıaıe-zar
Bu niçük otdur yetüşkeç boldıl)alim bı-l}:arar
Bu felekni cebridin l}:an yaş yıglap zar zar
Deşt-i hicran içre boldu!}: lal ü l)ayran va ding

3.

Bu felek cammga ot saldı köyer imdi müdam
Zar yıglap közlerimdin l}:an töker men subl) şam
Bu ölümnillg şerbeti bizlerni I.aldı telb-kam
Ta ölünçe dünyamllg 22 (ıyşın manga l}:ıldı l)aram
Bu felek sınemge l}:oydı dag-ı hicran va ding

210

[306]
215

19
20
21
22

Vezin gereği dünya okunmuştur.
. Sözcük metinde tenbi/:ı ~ biçiminde yanlış yazılmıştır.
yetalmay: Doğru biçim yete almay' dır, ancak vezin gereği ve
yetalmay okundu.
Vezin gereği dünya okunmuştur.
http://www.turkdilleri.org
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120

4.

(Ömrim içre ol idi körgen közimning 4aşılı
OL idi can gül-şenining yekke yalguz bülbüli
Bag-ı (ömr içre açılmay ming gülidin bir güli
I;Iükm birle nagehan kildi esip ecel yeli
J>..ıldı bir demde anı yer birle yeksan va ding

5.

J>..ıldı rayımça felek devran dip itmellg i(timad
Dayima çın ikkimizni eyledi bir niçe şad
Tüşde körgen dik körüp I.a-ld~ iki üç kün murad
Türlük otlar bar içimde birbirisidin ziyad
Uşbu otlar birle bagnm boldı biryan va ding

6.

Büse şerbetdür ki men içdim ölümdil} açır~
Bizni bu Şabir üçün dayim y~ar derd u firaJ.c
Yalguzıdın ayra tüşkenning işidür yıglam~
Bolsa destün ki anıng birle ölgen yabşır~
Munda 1$:algannıng işidür ah u efgan va ding

7.

Bu ölümning ilgidin barça I.a-lur ah u figan
Dldelemi su 1$:ılıp bagnnı hem eyledi 1$:an
BI-vefa mihman irür bir ikki kün tende bu can
Bu sözim bolgay mu kan şayed diben sendin nişan
Örtenip Eyyüb anıllg -çün I.a-ldı dastan va ding

220

[307]
225

230

[308]
235

14
Vezin:

240

ı.

Niçük adem vefa istep bu dünya bı-vefa bolsa
Vefa her kiçe istep kör k' anı mundın cefa bolsa

2.

Vefa istep cefa körgenler ölse yıglap (ayb itmeng
Ne 1$:ılsun yıglamay dayim köyüp (ömri ara bolsa

3.

Pelek ral)m itmes al)val-i perIşanın körüp hergiz
derdni derman bilen mübtela bolsa

Devasız

[309]

4.
245

---/.---/.---/.---

Bela mi4net meş~atdın 1$:açıp hergiz 1$:utulmas ol
Eger ol bendening babtı ez el künde 1$:ara bolsa

http://www.turkdilleri.org
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250

5.

Tiler gamgln köngül bir şadl~ yoI.<.tur köngül gamsız
Kişi şadl~ tiler mü cay kim matem-sera bolsa

6.

Bilür kim dünyanı 23 matem-sera irgenlikin dostlar
Bilür kimge ogul I.<.ız banümanıdm cüda bolsa

7.

J$:.utulmas dünyaga24 kilgen ölüm çengalidin Eyyüb
Ecel ger dogn kilse I.<.almagay şah u geda bolsa

15

[310]

Vezin: - - - / - • - - / - • - - / 1.
I:Ial.<. nzasm isteseng ey dil-i sil;ır bıdar bol
ŞıdI.<. ile l;ıaJ.<.nı tilep meşgül-ı istigrar bol
2.

J$:.op sel;ıerler tevbe I.<.ıl I.<.ııgan günahıng yad itip
Yıgla I.<.orI.<.up I.<.ahndm ra1;ımıdm ümmıd-var bol

3.

Bolma bu biş künlik <ömring içre dünya talibi
Kiç <azız can u cihandm talib-i dıdar bol

4.

OL ijudaga I.<.ul bolup bolsang Mul;ıammed ümmeti
(Akıl
. irseng bolma dil-azar .bı-azar bol

5.

Bendesin razı I.<.azaga bol belaga şabr itip
ijayr u şer aldıngga kilse l;ıal.<.dm minnet-dar bol

6.

İkki

7.

Dünyadm 2S kiçmes burun kiç imdi Eyyüb dünyadm26
<Ömr ötüp kildi kiter val.<.tıng yaI.<.ı n tayyar bol

255

260

[311]
265

23
24

25
26

<alem afetidin isteseng bolmal.<. aman
ijaII.<. ara kem tut özing tersinde-i cebbar bol

Vezin gereği dünY4
Vezin gereği dünya
Vezin gereği dünya
Vezİn gereği dünya

okunmuştur.

okunmuştur.
okunmuştur.

okunmuştur.
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122

16
Vezin:
- / . - - - / . - - - / .
1.
BireYler dünya27 içre biş kün barçaga mihmandur
Kiter barça bu dünyadm biling aniri vIrandur

270

[312]

2.

Öter dünyada adem oglı iımes barçası bir dik
Birey kim şad u burrem bir niçeler dil-perIşandur

3.

Bolup bu dünyaga28 magrur köring men men digenlemi
Anadm tugmagan dik bir kün ol yer birle yeksandur

4.

Tefekkür 1p.lmang hıç işni budur riiz-ı ezel t~dlr
Birey kim der-beder sayil birey tabt üzre sultandur

5.

Bu dünyaga kelip ral).at naşıb boldı bireylerge
BireYler miQnet astıda hemışe zar u giryandur

6.

BireYler naz-ı ni (met yip yüfekdür kiygeni gülgün
Birey büre~-i başak Qasretide lal ü I:ıayrandur

7,

Köring Adem bile adem arasmda tefiiyütni
BireYler yer bile dengdür birey güya Süleymandur

8.

Bu dünyadm kiter bir kün heme ermanlı ermansız
Eger erman bilen ölseng sallga Eyyüb ne ermandur

275

280

17

[313]

1,

Garıb bolsa kişi barçaga yaman bolgay
Kişi ki bolsa ganı barça mihriban bolgay

2.

GarIb birle ganı arasında far~ bu kim
GarIbni közge ilmesler ganı dogan bolgay

3.

OarIbler miQnet endühdın ~utulmas hıç
Garlb gam o~na dayim ol nişan bolgay

285

27

28

Vezin gereği dünya
Vezin gereğ,i dünya

okunmuştur.

okunmuştur.
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290

4.

Garıbni bir kişi kim til bilen -'9lur azar
Ganıni körse alar turfe boş-zeban bolgay

5.

Ganb her niçe köp dise bu sözimdür çın
Ganı· yanında anıllg sözleri yalgan bolgay
"
Ganb ademı-zad bolsa hem özi dana
Ganı yanında anıllg diklere ni şan bolgay

6.

7.

Ganb ~adr tama( -'9lsa iksülür ~adri
Ganı talfunuban barça pas-ban bolgay

8.

Garlb her kişige gerçi can-nisar itse
Ganı yanıda anıllg ~adri bir saman bolgay

9.

Garlb her niçe kim izlese ~açar devlet
Her işde istese süd kördüki ziyan bolgay

10.

Ganbler ölse kelip bir kişi dimes ay vay
GanIler ölse (acab-nak figan bolgay

11.

Ganb~ afeti her kimge yetse ger nagah
Bilillg elif dik anıllg ~addi çün keman bolgay

12.

Ganblı-'9llgnı bilip yol ijuda bilen Eyyüb
Ganbler I:ıaliga faI:ım itküçi ijuda bolgay

295 [314]

300

305

18

[315]

Vezin:
... - ... / . ... .. ... / . ... .. .., / .
Yaranlar yad itip men yıglasam ferzend canımm
1.
Çı~ar agzımdın ot ol-dem yal}ar rul}.-ı revanımm
2.

Yetüşti Şabirim yüz gam bu gaıngln könglü1U@ senclin
Fir~ı1g otı köydürdi bu köygen üstünYanılTInı

310

3.

MenHig dik dag-ı ferzend her kişi körgen bol~a dostlar
Cem tlgı bile bagnm tilip ol tökse ~anımnı

http://www.turkdilleri.org

123

ZUHAL KARGI ÖLMEZ

124

4.

Bolup dıvane men Mecnün kibi çöllemi seyr itsem
Tapalman29 yüz yıl istep Şabir atlıg mihribammm

5.

Ümld birle baI.ap nevmıd itip kitding meni abir
Sening yolungda bersem mal u mülk ü banümammm

6.

Körüp künde yüzin yüz 1$:atla şükr itdim 1p.lıp tevbe
Ne fl(limdin ayırdı mendin 01 şınn-zebammm 30

7.

Büküldi bar-ı mil}.netdin elif dik 1$:ametim abir
~arangu l$:ıldı1$:aygung Şabirim yalJ.şı cihammm

8.

Özim öz l}.alime ı.can yıglasam irmes (acab dostlar
Fira]p.nda öler men tIz alıp körmeng ziyammm

9.

Yana bir niçe va1$:t şunday fira]p.ng otma köysem
Kişi izlep tapabilmes mening nam u nişammm

315

[316]

320

10.

Du(a l$:ılma1$: ı.colungdm müstecab itmek irür sendin
İlabl1$:oymagıl baI1 bu menzil bu mekammm

325

11.

Men ganb Eyyüb du(asm l$:ı11$:abül ya Rab özing
~ılgay sen hem-rab özing a:g.ir demde ımanıınnı

Temmetü'l-kitab

29
30

Burada da yine vezin gereği sözcüğün tapalman biçiminde okunması gerekmektedir.
Ancak burada sözcük diğerlerinin aksine tapa alman okunacak biçimde yazılmıştır.
Sözcük metinde u-ı~ biçiminde yazılmıştır.
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Dizin
(acab

< Ar.

~

tuhaf,

garip,

anİaşılmaz: (a. /:layrlin men 170; irmes

(a. dostlar 320

(acab-nak < Ar.

~

ve Far. I!JLJ

şaşırtıcı, acayip: (a. figan bolgay 301
açıl- açılmak

< ET

açıl--

< aç-ı-l-: a.-

may ... bir güli 220
daha acı « açıg+ra~ < açı-g:
ölümdin a. 228
A.dem < Ar. ,0.)1 ı.Adem peygamber,
semavı dinlere göre dünyada ilk
yaratılan kişi: A. birle lidem arasında
278; 2. kişi, insan: li. başı 142; li. vefli
istep 238; li. oglı 268; Adem ile li.
arasında 278
ademI < Ar. ~.)i ademoğlu, insanoğlu:
ötmey şıra.{dın li. 107
ademI-zad < Ar. ~.,)i ve Far. .)Ij
insanoğlu, insan: garıb a. bolsa 292
afet < Ar. ..::...,jl afet, felaket: ikki (alem
li.-idin 262; garlblı~ a.-i 302
(afv < Ar. ~ af, suçu bağışlama: (afv
it- "affetmek": eger (a. i. -meseng ya
Rab 172
ağ(ı)z ağız < ET (Uyg.) agız: bir a.
nlinm 119; çı~ar a.-ımdın ot 307; salıp
a.-ıngga 120
ah < Ar., Far. ol ah!, yazık: li. u efgan 2,
232; li. ufigan 233; li. u zlirımga 163;
lih ur- "ah etmek" li. u.-sam yıglap 9
aIJir < Ar. .;->1 sonunda, en son: a. cüdli
dirler 18; barçanı li. yutar 150; a. demde
202, 327; kitding ... li. 314; büküldi
... ~limetim a. 318; li.-i vlrandur 267
al,ıval < Ar. Jlp--I haller, durumlar: a.-i
perlşlinın körüp 242
açıra~

a~ar- ağarmak, beyazlaşmak

*li~:

< a~+ar- <

saç u sa~~l a.-dı 80
(a~ıl < Ar. J..9Lc. akıllı kimse: (li. irseng
259
al- almak < ET al-: a.-ur tendin bu
camngm 82; pendim a.-gı/71; esip a.-

AT

sa 119; tız a.-ıp 321; tüz a.-mas sen 80

alar onlar: a. {urfe lJoş-zeblin bolgay 289
aldıda önünde < al/ıda < *lilıda < *lil
"ön": bl-gam a. 40
aldıng da (senin) önünde
*lilıngda

< al/ıng da <
< *lil "ön" la/:ld atlıg kirerge a .

... glir bar 108; (acab /:layrlin men a. 170
aldıngğa önüne < allıngga < *alıngga <

*al "ön": a. kilse 188, 261

(alem < Ar. ~Lc. alem, dünya: köyer (li.
29; (li. içre 181; (li. lifetidin 262; li. -ni
ger köydürse ll; ~ılur dip cli._e ir-hlir 35;
tapmadım cli.-de 10; ~ılmadım (li.-de 14;
tapmadı cli.-de 58; üzüp (a. -din
ünımlding 83
(Ali < Ar. ~ Muhammed peygamberin
damadı, 4. haIife: CA. -din bolsa köp
gayret 117
aman < Ar. "LoI eminIik: isteseng
bolnıa~ a. 262
(amel < Ar. J..q..e. amel, iş: ca. ~ılsang 25;
ca. -din ~lnıay 93
amın < Ar. ~j amin, öyle olsun, ya
Rab duamızı kabul eyle: barça li. ding
59
amma < Ar. LoI ama, fakat: ~oyar sen
ança a. dünyaga mihring 189
ana anne < ET (Uyg.) ana: a. -dın
tugmagan dik 271
ança o kadar, öyle < *an+ça: ~oyar sen a.
189; özingni a. şlidı~ it ı 9 1
anda orada < *an+da: imdi a. /:lliline 59;
bilip a. cabe~ fikr-i nıu/:llilingni 86; a.
yüz lizlir bar 100; a. köydürürge nlir bar
104; a. ça~arga mlir bar 106; barur
yalguz başıng a. 151
andın ondan, oradan < *an+dın: a. terk-i
dldlir eyleme 74
anı onu <: *,an+ı: a. tutıp bolmas 128;
~ıldı ... a. yer birle yeksan 222
anıng onun < *an+ıng: a. tugmagan dik
50; a. tuzın 122; a. bl- ganedür bayli
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b[şi 144; a. du'ası 206; a. birle 231; a.-

çün ~ıldı dasfan 237; a. -sözleri 291; a.
diklere 293; a. ~dri 297; a. ~addi 303.
'ar < Ar. )l.c utanma, ar: 'ar eyle"utanmak": ~ullı~ ~ılıp 'a. e.-me 78
ara ara, arasında < ET ara < AT *hara:
bal~ a. 113; (ömr~ a. bolsa 241; ba/~ a.
263; adem a.-sında 278; garlb birle ganl
a. -sında 284
arlIF yorgun < ET aru~ < ar-: at a.-dur
200
artuIF artık, fazla < ET arfu~: ~ısmefindin
bolmas a. 136
asan < Far. 0L.wT kolay: asan ~ıl
"kolay laştırmak": ~. -g ıl müşkilim
a.161
'aşı < Ar. ~l.c asi, isyankar: budaya 'a.
Eyyubnıng 95; güneh-kar (a. cafrzer
160; boldım men sanga (a. 167
ast alt (Çağ., Har. ast ED 242): bak a.ıda 149; miJ:ınet a.-ıda 275
aşyan < Far. 0~T kuş yuvası: ~aldı a.
va dirıg 204
at,at at< ET at: a. arıWur 200; cedel a.-ın
minip 128
at- atmak < ET (Uyg.) at-: ece! o~ın a.-ar
148
'ata < Ar. ;Lb,ı:. bağışlama, bahşiş: 'ata
~ıl- "b~ğışlamak": kerem birle Ca. ~.-gay
202
atlığ adlı, adında < ET at+lıg: laJ:ıd a.
108; şırat a. 155; Şabir a. 313
ay ay! < ET (Uyg.) ay (ED 265b): dimes
a. vay 300
ayağ ayak < ET ada~: a.-ın tepretip
. bolmas 1f8
(ayb < Ar. ~ ayıp, kusur: Ca. im es 9,
61; 'ayb eyle- "ayıplamak": meni Ca. e.meng 35; 'ayb it<- "ayıplamak": yıglap
(a. i. -meng 240; ~ıldım Ca. -ıng nı faş
198.
,ayır- ayırmak < ET (Uyg.) adır-: a.-dı
mendin 317
ayra ayrı < ET (Uyg.) adır- ve -a; adıra
(UW 54a): yalguzıdın a. .tüşkenning 230

ayralılF ayrılık

< ayra+lı~: a. otıga
tözmey 61
(ayyar < Ar. )4-c. hilekar, dolandırıcı:
'ayyar b. 110
a'za < Ar. ~, organlar, üyeler: tamam
a.24
(a~ab < Ar. ,,:-,'~ azap, işkence, keder:
türlük Ca. -lar 112
azar < Far. ;I) incitme, kırma, tekdir:
azar eyle- "incitmek, kırmak": könglüng
a. e. -me 66; munda bir a. barsa anda
yüz a. bar 100; bermey a. 196; azar ~ıl
"incitmek, kırmak": til bilen ~. -ur a.
288
azari < Far. ıS),) incitmiş olma, kırma:
azarl ber- "incitmek": könglige azarı
b.-ür 99
(aziz < Ar. j.J.J.L sevgili, saygı değer:
'azlz it- "değer vermek": J:ıa~ Ca. i.-se
143; Ca. can 257; Ca. canıng 20, 149
a zürde-dil < Far. J,) Q~)) gönlü
kırılmış, mahzun: ça~magıl a. -lemi 105

< Far. e..4
'ömr içre 220

bağ

bağ,

büyük bahçe:

bag(ı)r karaciğer

b.-ı

< ET (Uyg.) bagır: b.-ı
biryan men 6; b.-ım boldı biryiin 227;
b. -ım tilip 311; b. -ımnı ~an itsem 40;
b. -ını hem eyledi ~an 234
bağla- baglamak < ET (Uyg.) bag+la-:
biling b.-p 179
babt < Far. ~ talih, kader, kısrnet:
~açsa sendin b. 127; b.-ı ~ara 139; ol
bendening b.-ı 245
baIF- bakmak < ET (Uyg.) ba~-: b.-arlar
künde falıngnı 84; ümw birle b. -ıp 314;
niilişingga b. -may 104
baIF1 < Ar. ~4 ebedı, ölümsüz: b. öye
~ıldıng sefer 52
bar var, mevcut; -dır < ET bar: b.
derdimni 3 ı; b. ise J:ıiiling 81; gam-b var
b. 97; yar b. 98; yüz azar b. 100;
cebbar b. 102; nar b. ı 04; mar b. 106;
gar b. 108; 'ayyar b. 110; d[dar b. 112;
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bımar b. 114; bir ü b. 208; türlük otlar
b. içimde 226; bir ü b. -ımg a 174;
tüzgen kar b.-ıngga 55; bir azar b.-sa
100;
bar- gitmek, varmak < ET bar-: b.-ur
yalguz başıng 151; b.-sa mi/:ınetdin
lç,açıp 137; ne yüz birle b.-arımga 170
b ar < Far. )4 yük: büküldi b .-ı
miJ:ınetdin 318
barça bütün, hep < ET (Uyg.)bar+ça: b.
amın ding 59; b. özidindür 125; b. işi
133; b .. tabt lç,uşlarıdın 146; b.
baıayılç,lar 147; b. lç,ılur ah ufigan 233;
kiter b. bu dünyadın 267; b. mihriban
bolgay 283; b. pas-ban bolgay 295; b.nı abir yutar 150; b.-ga lç,ılgay naiar 60;
b.-ga bir dik yaman 192; b.-ga
mihmandur 266; b. -ga yaman bolgay
282; b.-sı bir dik 268; b.-sındın körgeni
194
baş baş < ET baş: b. lç,oygan 91; adem
b.-ı 142; sultan b.-ıng 68; b.-ıng
yastulç,ga yetse 82; yalguz b.-ıng 151;
tüşdi bu sevda b. -ınga 49; ger lç,onsa b.ıngga 129
be-der < Far. )~ dışarıda, dışarıya: lç,aldı
zar yıglap b. 54
bela < Ar. ~ bela: b. miJ:ınet 37, 244;
b.-ga şabr itip 260; b.-larga bolur sen
mübteıa 22; dam-ı b.-larga giriftar
eyleme 70
belki < Ar., Far. ~ belki: tapmadı
... belki bir peşşe iarar 58; b. anıng
tuzın datıp bolmas 122
bende < Far. o~ kul, köle: ey b. 97;
b. bolgan 126; b. bolmas 134; b.-i blçaredür 141; b. -sin rö.iı lç,aiaga bol 260;
b.-ning könglige 99; b.-ning babtı 245;
b.-ge ni J:ıad lç,ılurga 133
ber- vermek < ET ber-: azarı b.-ür 99;
154; sening yolungda b.-sem 315; b.seng boyungça sım ü zer 44; b. -mey
bab er 43; b.-mey azar 196
be-ta~dir < Far. ~ ve Ar. )-:!..ü.:i
takdirine: b. -i ljuda ı 45

127

beter < Far. ~ daha fena, beter: bolma
'b. 197
beyan < Ar. u~ anlatma, bildirme:
beyan it- "anlatmak, bildirmek"; felek
cebrin ... b. i.-sem 29; köygen
köngüllerge b. i.-sem 32
bI-aram < Far. ,'Ii} ır. durup dinlenmeyen, rahatsız: bl-aram bol"rahatsız olmak": bu könglüm b.-dı b.
165
bl-azar < Far.;I} ır. zararsız, zarar
vermeyen: bolma diı-azar b. bol! 259
bi-çare < Far. 0)4-. ır. çaresiz, zavallı:
bülbül-i b. 3; garıb b. 180; bende-i b.dür 141; garıb b.-lerga 98, 101
bl-dar < Far.;I~ uyanık, uyumayan
bıdar bol- "uyanık olmak": ey dil-i siJ:ır
b. bl 252
bI-derman < Far.0Lo),.) ır. dermansız:
mesken itken derd-i b. 33
bI-ferzend < Far. ,,).jj;-9 ır. çocuksuz:
b.-ni kim yad iter 64
bI-gam < Far. ır. ve Ar.~ gamsız: b.
aldıda40

bI-gane < Far. 4..i~ kayıtsız, ilgisiz:
b.-dür bayli blşi 144
bI-güman < Far. u~ ır. şüphesiz:
yaman sen b. 182
b i-b aber < Far. ır. ve Ar. ~
habersiz: bolmang b. 109
bI-~arar < Far. ır. ve Ar.;I.,ri kararsız,
rahatsız: boldı J:ıalim b. 210
bl-kes < Far. ~ kimsesiz: bı-neva
b.98
bil bel < ET (Uyg.) bel: b.-ing baglap
179; b. -ing elif dik 303
bil- bilmek < ET bil-: b.-ür kim 248; b.ür kimge 249; b.-di Eyyı7.b 63; öler
valç,tıngda b.-gey sen 85; bl lç,ul ayagın
. tepretip bolmas 118; bl munı Eyyı7.b
131; yolç,tur b.-ing hlç çaresi 141; b.-ing
abiri vırandur 267; b. -ip bilmey ...
yaman yabşı (amel lç,ılsang 25; b.-ip
anda 86; garıblılç,ıngnı b. -ip 304; devasız
derdni derman b. -en 243; b. -mes J:ıalimi
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128

ZUHAL KARGI ÖLMEZ

5; lJudiidın özge b.-mes 88; ni sebebdin
b.-medim men 208; bilip b.-mey 25
bile ile, birlikte < ET birle: yüz til b.
46; yüzing b. 76; I).avmal). b. ı 28;
ermiin b. ı 62; Adem b. 278; yer b. 279;
cefii tıgı b. 31 1
bilen ile, birlikte < ET birle+n: ermiin
b. 281; til b. 288; ljudii b. 304;
birlen'le krş.
bimar < Far. )~ hasta: b. bar 114
bi-medar < Far. 4T. ve Ar. ;f..l...O kararsız:
köngl-i b.-ımğa 166
bi-neva < Far. i~ 4T. çaresiz, nasipsiz:
b. bı-kes 98
bi-nihayet < Far. 4T. ve Ar. ~L&J
nihayetsiz, sonsuz: {damı b. köp 121
bi-perhIz < Far.~..H 4T. kendine
hakim olamayan: sening dik hıç b. 187
bir bir < ET bir < AT *bır: b. kimse 5,
193; b. kün 13, 43, 147, 148, 149,
150, 152, 154, 156, 158, 160, 162,
271, 280; b. seyr-i gülistiin 14; b.
zamiin 44; b. köng li kem 57; b. peşşe
zarar 58; b. yastul).da 91; b. bendening
99; b. iiziir 100; b. 'ayyiir 110; b. ağız
niinnı 119; b. iş 124; b. ?,erre 132; b.
b. ceviib ber 154;slgındım b. ü
barımga 174; b. yaman Eyyüb 181; b.
fu1190; b. dik 192, 268; b. zamiin 196;
b. ü bar 208; b. demde 209, 222; b.
güli 220; b. niçe 224, 322; b. ikki kün
235; b. şiidlıl). 246; b. niçeler 269; b.
kişi 288, 300; b. saman 297
bir- vermek < ET ber-: niçük I).ılmışınga
liiyıl). b.-ür 26
birader < Far. ).)I.,H erkek kardeş,
birader: meni körgen b. 175; ey b.-ler
109
birbirisi birbirisi: b.-din ziyiid 226
birev biri, birisi < ET (Uyg.) biregü <
bir+egü: b. kim 269, 273; b. lJürek-i
lJiişiik /Jasretide 277; yiir olsa b.-ge 13 1;
esip alsa b.-din 119; b.-Ier
mihmiindur 266; b.-ler niiz-ı ni'met yip
276; b.-ler yer bile dengdür b. güyii

Süleymiindur 279; b.-ler niiz-ı ni'met
yip 275; naşıb boldı b.-lerge 274
birle ile, birlikte < ET birle: /Jasret atı
b. 6; guşşa b. 7; emr-i /Jal). b. 49; yüz'
hevesler b. 55; gam ılgı b. 66; öz
ilJtiyiirı b. 124; ljudiinıng emri b. 127;
hevii vü /Jırşlar b. 165; ne yüz b. 170;
kerem b. 202; /Jükm b. 221; yer b. 222,
271; otlar b. 227; anıng b. 231; ğarıb
b. 284; ümıd b. 314
birhm ile, birlikte < ET birle+n: kerem
b. 161
biryan < Far. ÖL..,H tava, tepsi gibi
şeylerde susuz veya az suda pişirildikten
sonra kızartılan et kebabı: bağrı b. 6;
bağrım boldı b. 227
biş beş < ET beş: b. künlik 256; biş k.
266
bi-şumar

<

Far.)~

güniih-ı b.-ımnı

4T. sayısız:

171
bi-vefa < Far. ü9 4T. vefasız: b.
mihmiin irür 235; dünyii b. bolsa 238;
b.-lar könglini 69
bize bize < biz+e (yaklaşma durumu eki)
< ET biz: b. I).ılmadı devriin 203
bizler bizler < ET biz+ler (çokluk eki):
b.-ni I).ıldı tellJ-kiim
215
bizni bizi < biz+ni:(belirtme durumu
eki): b. '" yaJı-ar 229
bol- olmak < ET bol-: lJiinümiinıngdın
b.-ur sen 18; kül b.-ur men 31; b.-ur
sen mübtelii 22; b.-ur ımiinıng hem-riih
16; iş b.-ur 123; 'aZız itse b.-ur 143; b.mışam '" lal ü /Jayriin 1; b.-up sen ğarl).
41; b.-dım men sanga'iişı 167;
tugmağan dik b. -dı 50; yüreki b. -dı I).an
51; b. -dı peydii 56; b. -dı be-tal).dır-i
ljudii 145; könglüm b.-dı bı-iiriim 165;
b. -dı güyii liile-zar 209; b. -dı /Jiilim bı
I).ariir 210; bagrım b.-dı biryiin 227;
rii/Jat naşıb b.-dı 274; b. -dul). liil ü
/Jayriin 212; b.-gay mu kan 236; yaman
b.-ğay 282; mihribiin b.-gay 283; doğan
b. -gay 285; nişiin b.-gay 287; lJoş
zebiin b.-gay 289; yalgan b.-gay 291;
http://www.turkdilleri.org
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b.-gay 293; pas-ban b.-gay 295;
saman b.-gay 297; ziyan b.-gay 299;
figan b.-gay 301; keman b.-gay 303;
ljuda b.-gay 305; bı-dar bl 252;
meşgiil-ı istiiifar bl 253; ümmıd-var bl
255; ıalib-i dıdar bl 257; bı-azar bl
259; raiı lça,iaga bl 260; minnet-dar bl
261; tersinde-i cebbar bl 2~; ıayyar bl
265; tenbıh b.-sun 198; b.-ung şahid
173; niçe b.-sang 18; yeter b.-sang 83;
bVar b.-sang 113; sorar b.-sang 169; b.sang '" güm-rah 183; /f-oyar b.-sang
/f-adem 185; yörür b.-sang 186; ıalib b.sang .201; b. -sang Mu/:ıammed ümmeti
258; rıza b.-sa 16; düşmening hem b.sa 74; b.-sa köp gayret 117; baıayı/f- b.sa 130; b.-sa ger babtı /f-ara 139; b.-sa
/f-an Eyyiib 188; b.-sa destiirı 231; bı
vefa b. -sa 238; cefa b.-sa 239; (ömri
ara b.-sa 241; mübteıa b.-sa 243; /f-ara
b.-sa 245; matem-sera b.-sa 247; cüda
b.-sa 249; şah u geda b.-sa 251; garıb
b.-sa 282; b.-sa ganı 283; ademı-zad
b.-sa 292; körgen b.-sa dostlar 310; b.up /f-assam 90; /f-ul b.-up 78; b.-up naÇar 83; b.-up miinis 91; /f-a"l b.-up 154;
b.-up dıdarına vaşıl159; /f-ul b.-up 258;
b.-up bu dünyaga magrar 270; b.-up
dıvane 312; mübteıa b.-gan /f-afesde 3;
b.-gan tamam a'ia 24; bende b.-gan /f-ul
126; iş itip b.-mas 115; iş kelip b.-mas
116; ayagın tepretip b.-mas 118; yutup
b.-mas 120; da tıp b.-mas 122; obşatıp
b.-mas 124; /f-aytıp b.-mas 126; tutıp
b. -mas 128; ürkütip b. -mas 130;
yetkürüp b. -mas 132; bende b. -mas
134; b.-mas artu/f- 136; b.-madı ma/f-biil
206; b.-ma düşmen teng riga 111;
zemanl b.-ma 148; b.-ma beter 197; b.ma ... dünya ıalibi 256; b. -ma dil-azar
259; b.-mang bl-baber 109; ljudiidın b.masa 118; naşıbing b.-masa 122; yar
b.-masa 132; b.-magan raiı kişi 134;
b.-mas irgen 205; isteseng b. -ma/familn 262

129

boy boy < ET (Uyg.) bod: b. -ungça sım
• üzer44
boyun boyun < ET (Uyg.) boyın: b.
burma 81
böl- bölmek < ET (Uyg.) böl·: b.-ürler
mülk ü malıngnı 90
bu ı. bu (işaret sıfatı) < ET b u: b.
felekning 12; b. dünyada 17; b. dünyada
25, 153; b. fanı dünyada 28; b.
köfiglüm 36, 165; b. gamlardın 37; b.
deryanıng 42; b. ölüm 43; b. cana 45;
b. şerbetdin 48; b. sevda 49; b. ölümni
56; b. cüdalı/f- otına 62; b. canıilgnı 82;
b. nev( lça,ssam-ı l!zel 135; b. dünyadm
157; b. ah u zarımga 163; b. köngl-i
bl-mt:darımga 166; b. nefs-i şeyıan
168; b. menzilde 178; b. /:ıalingde 195,
197; b. söz 19,8; b. külgen yürekde 207;
b. felekni cebridin 211; b. felek 213,
217; b. ölümning şerbeti 215; b. Şabir
229; b. ölümning ilgidin 233; b. can
235; b. sözim 236; b. dünya 238; b.
biş künlik 256; b. dünyadm 267, 280;
b. dünyaga 270; b. dünyaga 274; b.
sözimdür çın 290; b. gamgln könglüme
308; b. köygen üstübVanımnı 309; b.
menzil b. mekanımnı ; 2. bu (işaret
adılı): b. ne men menZik turur 107; b.
niçük otdur 210; b.-dur riiz-ı ezel ta/f-dlr
272; far/f- b. kim 284
bul- bulmak < ET (Uyg.) bul-: b i
köngülde bar derdimni 31
bii 'I-heves < Far. ~~i~ « Ar.
ebü' I-heves: Lex. 410b ve 390b; St.
205a) herşeye istekli, isteği çok olan
kimse: b.-ni özinge yareyleme 65
bur- burmak, bükmek = MK bür- (kr~.
Öıb. bur-, Trkm., Kzk., Kırg. bür- ED
355a): boyun b.-ma 81
burun önce < ET (Uyg.) burun:
dünyadın kiçmes b. 264
biise < Far. 4....w~ öpme, öpücük: b.
şerbetdür 228
buyur- buyurmak, emretmek < MK
buyur-: b.-masa yutup bolmas 120
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bükül- bükülmek < MK bükül- < bükül-b. -di ... /ç,iimetim 318
bülbül < Far. ~ bülbüı: b. -i bl-çiire
3; yekke yalguz b.-i 219

/ç,ılgan

171; ciin u C. -dın 257; yabşı C.319
cüda < Far. i~ ayrı, ayrı düşmüş,
ayrılmış: iibir C. dirler 18; cüdii bolımnı

"ayrılmak": ogul/ç,ız biinümiinıdın C.

carI < Ar.~~ cefa eden, eziyet eden:
'iisl c.-ler 160
can < Far. u~ can, ruh: ey C. u ciger 50;
C. çekip 67; c./ç,uşın 70; C. iltip 87; C.
/ç,uşı 204; C. gülşenining 219; bu c.
235; 'azız C. 257; tevbesiz c.-nı 21; bu
c.-a 45; kiçip c.-dın 157;ferzend c.-ımnı
306; c.-ımga ot saldı 213; 'azız c.-ıng
20, 149; bu c.-ıngnı 82
can-nisar < Far. ~Lw u~ canını feda
eden: ciin-nisiir it- "canını feda etmek":
garıb her kişige gerçi C. i. -se 296
cay < Far. 1S~ yer: C. kim miitem-serii
bolsa 247
cebbar < Ar.)4 cebredici, zorlayıcı,
zorba: cebr itküçi C. bar 102; tersinde-i
C. bol 263
cebr < Ar. ~ zor, zorlama: C. u :ıulm
101, 102, 103; felek c.-in ... beyiin
itsem 29; felekning C. -idin 35; b u
ölümni c.-idin 56; bu felekni c.-idin
211
cedel < Ar. J~ kavga, tartışma: C. atın
minip 128
cefa < Ar. l...ı4- cefa: C. bolsa 239; C.
körgenler 240; C. tlgı bile 311
cehennem < Ar. ~ cehennem: C.
üstidin 155
cemal < Ar. J~ yüz güzelliği: rüzı
/ç,ııgıL. .. c.-ingni 96
cennet < Ar. ~ cennet: c. içre 138;
riiJ:ıat ister c.-e 137
cevab < Ar. ı..:-ı'p. cevap, yanıt: bir C. ber
154
ceZa < Ar. ~i~ ceza: tangla C. dirler 26
ciger < Far. A ci ğer, bağlI:-ey ciin it
C. 50
cihan < Far. u~ dünya, ~l.lem: c.-nıng
bal/ç,ı 13 ı; C. -da niçe köp

bolsa 249
cüdah~ < Far.
bu C. otına 62

i~

ve Tü.

ça~-

+lı/ç, ayrılık:

sokmak (yılan, akrep, vb.
incitmek < ET (Uyg.) ça/ç,: munda sen ç.-sang seni anda ç.-arga
miir bar 106; ç. -magıl iizürde-dillerni
105
çare < Far. o;l.~ çare, deva: yo/ç,tur biling
hlç ç.-si 141
çarb < Far. ~ gök, felek: ç. ilidin 13
çay na- çiynemek (EW 95b, ayrıca Kırg.
çaynÇl-, Yeni Uyg. çaynimak, Özb.
çayna-, Trkm. çayna- ile krş.): salıp
agzıngga ç.-r sen 120
çek .. çekmek < MK çek-: yoZında ciin ç.ip 6,1; cehennem üstidin ç.-ken 155
çend < Far. ~ birkaç: her ç. kişide
117; her ç. enciim 178
çengal < Far.J~ ,~ çengel:
ursa bu ciina ç.-in 45; ölüm ç.-idin 250
çenle- tahmin etmek, tahminde
bulunmak (Trkm. çenle- "tahminen
belirlemek" ile krş.): imdi ç.-mek ni süd
123
çeşm < Far. ~ göz: güşe-i ç.-i
, 'iniiyet 60
'
Çl~- çıkmak < MK çı/ç,- « ET taşıfç,- <
taş+ı/ç,-: ç.-ar mendip 42; ç.-ar agzımdın
ot 307; teningdin ç.-sa 87; ç.-ıp Mecnün
kibi çöllerde 38; nige giifil ç.-armas sen
79
çın gerçek, doğru < ET (Uyg.) çın < Çin.
• zhen: çın: çın ikkimizni eyledi bir
niçe şiid 224; bu sözimdür ç. 290
çıyan (? çayan, Abuşka 231) çıyan <
çayan < MK çadan: ç. dik 105
çöl çöl: ç.-lerni seyr itsem 312; ç.-lerde
hayvanların);
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'" mekan itsem 38
u~ çünkü, zira, mademki:
51, 209, 237, 303 51

çün < Far.

içre 41;

d.-nıng kenarı

131
42

destür < Far. J~~ izin, ruhsat: d. -ı ki
anıng

birle 231

< Far. ~~ çöl: d.-i hicran içre 212
devasız < Ar. '9~ ve Tü. +sız devasız,
deşt
dağ

< Far.

e~ yara izi, insanın ve
vücuduna vurulan damga:
sınemge If,oydı d.-ı hicran 217; mening
dik d.-ı ferzend 310
dam < Far. pb tuzak: d.-ı beıalarga
giriftar eyleme 70
dana < Far. ub bilen, bilici: hem özi d.
292
dastan < Far. ul.:i...w'~ destan; şöhret, ün:
ne d. men 12; yazıp men d. itsem 34;
anıng-çün If,ıldı d. 237
dat- tatmak < ET (Uyg.) tat-: barça
baıayı/f,lar d.-ar 147; tuzın d.-ıp bolmas
dayim < Ar. ~b devamlı, sürekli: d.
bagrı biryan 6; külmes ol d. 140; d.
ziyan Eyyüb194; d. yalf,ar 229; d. köyüp
241; d. ol nişan bolgay 287
dayima < Ar. w,~ daima, devamlı: d.
'" eyledi bir niçe şad 224
dem < Far. p~ an, vakit, zaman; soluk:
abir d.-de 202, 327; bird.- de 209, 222
deng denk, eşit < ET (Uyg.) teng « ?
Çin. ~ deng TMEN II § 941 ile krş.):
yer bile d. -dür 279
der-beder < Far. J.l..J.)~ derbeder, serseri,
perişan: birev kim d. sayil 273
derd < Far. ~J~ dert, gam, keder: miJ:ınet
ü d. 7; ehl-i d. 39; d. ü firaif, 229; d.-i
bl-derman 33; devasız d.-ni 243; d.-e
derman 205; bul ... bar d.-imni 31; bu
d.-imni nihan itsem 36; işitse ... d.imni 39; tapmadım '" d.-imga derman
10; tapalmay d.-inge derman 84; d.-in
If,ılur... i:r.har 35
dergah < Far. ol..!J~ dergah, tekke; kapı:
{Juda d. -ıda 23
derman < Far. uLoJ~ derman, ilaç, çare,
takat, güç: derdimga d. 10; derdinge d.
. 84; derde d. 205; derdni d. bilen 243
derya < Far. ~.)~, deniz. derya: d.-yı gam
hayvanın

çözümsüz:d.derdni243
ı.:..J9~ baht, talih, büyük
zenginlik, büyük rütbe ve mevki: babt
hem d. 127; d. If,uşı 129; If,açar d. 298
devran < Ar. U'J9~ zaman,. devran:
If,ılmadı d. 203; If,ıldı rayımça felek d.
223
di- demek, söylemek < ET te- < AT *te-:
: If,aia d.-rler 15; {Juda d .... rler 16; cüda
d.-rler 18;feda d.-rler 20; mübteıa d.rler 22; güva d.-rler 24; ceza d.-rler 26;
ha d.-rler 28; d.-ding her çend en cam
yolf, 178; barça amın d.-ng 59; yalgan
d. -seng 24; her niçe köp d.-se 290;
derdin If,ılur d.-p (aleme iıhar 35; çılf,ar
men d.-p 42; şayd itey d.-p 69; dost d.-p
72; münasib d.-p 92; yer men d.-p 121;
manga uçdı d.-p 146; cevab ber d.-p
154; düşmen d.-p 189; devran d.-p 223;
d.-ben sendin nişan 236; köffgli d.-gen
iş 116; men men d.-genlerni 270; bir
kişi d. -mes ay vay 300
didar < Far. J'~~ yüz, çehre: ralib-i d.
57; terk-i d. eyleme 74; dostlara d. bar
112; ralib-i d. bol 257; bolup d.-ına

devlet < Ar.

vaşıl158

dide < Far. o~~ göz: d. giryan men
garlb 4; d.-lerni su If,ılıp 234

diger < Far. ~~ diğer, başka, öteki:
boldı ... J:ıali

d. 56

dik gibi < ET teg: bülbül-i bl-çare d. 3;
seyl d. 39, 53; tugmagan d. 50, 271;
mining d. 51; talib-i dldar d. 57; If,uş d.
76; çıyan d. 105; bVahlagan d. 115;
sening d. 181; sen d. 184; men d. 186;
sening d. 187; bir d. 192, 268; tüşde
körgen d. 225; elif d. 303, 318; mening
d. 310; anıng d.-lere 293
dil < Far. J~ gönül, yürek, kalp: ey d.-i
siJ:ır 252
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dil-azar < Far.)) J.) gönül inciten,
hatır kıran, kalp kıran 259
dil-perişan < Far. uLiu..,H J,) gönlü
perişan, perişan gönüllü: bir niçeler d.dur 269
dirig < Far. ~..).) esi!geme, eyvah, aman,
yazık: va d. 203, 204, 205, 206, 207,
212,217,222,227,232,237
dIvane < Far. 4.il~.) deli, budala, alık:
bolup d. men 312
dogan doğan < IB togan (ED 470b): ganı
d. bolgay 285
dogrı doğru < ET togru: d. kilgen 205; d.
kilse 251
dost < Far. ~g.) dost: d. dip 72; yar u
d. 175; d.-nı düşmen Jr-ılguçı 110; yar u
d.-dın 64; ey d.-lar 37; d.-lar dünya bize
Jr-ılmadı devran 203; bilür kim ... d -lar
248; körgen bolsa d.-lar 310; irmes
(acab d.-lar 320; d-lara dldar bar 112; dlarım yoJr-tur vefası dünyanıng 63; d.larım Eyyüb kim boldı 145
dosthg < Far. ~g.) ve Tü. +lıg < «
+lıJr-) dostluk: d. vdde Jr-ılıp tursa 73
du (a < Ar. L:,.) dua:, niyaz, Allah' a
yalvarma: d.-yı bayrıng ızdın 177;
bolmadı maJr-bül anıng d. -sı 206; d. -sın
Jr-ılJr-abül 326; du(a Jr-zl- "dua etmek" d.
Jr-.-maJr- 324
dur- durmak, olmak; yaşamak < ET tur-:
eneam yol), bu menzilde d.-arımga 178
düzab < Far. [Jg.) cehennem: kiter d. -ga
kafirler 156
dünya, dünya < Ar. ~.) dünya: d. bize
Jr-ılmadı devran 203; bu d. bl-vefa bolsa
238; (ömring içre d. talibi 256; d. içre
266; yoJr-tur vefası d.-nıng 63; d.-nıng
(ıyşın 216; d.-nı matem-sera irgenlikin
248; d.-ga kiltürdi seni 19; I),oyar sen ...
d.-ga mihring 189; d.-ga kilgen 250;
bolup bu d.-ga magrür 270; bu d.-ga
kelip 274; bu d-da 17,25, 153; bufanl
d -da 28; uşol d. -da 109; öter d -da Adem
oglı 268; kitersen d.-dın 15; bu d.-dın
kiçip 157; !:ıa!:er Jr-ıl d.-dın 197; d.-dın

kiçmes burun 264; kiç imdi Eyyüb d.264; kiter barça bu d.-dm 267; bu
d. -dın kiter bir kün 280
düşmen < Far. ~.) düşman: dostnı d.
Jr-ılguçı 110; d. sözine 111; bolma d.
tengriga lll; d. Jr-ılsa gavga 130; d. dip
Jr-oyar sen 189; d. -ing hem bolsa 74; d.-e
türlük (ag,ablar 112
dın

ecel < Ar. ~i ecel: e. oJr-m atar 148; e.
yeli 221; e. ger dogrı kilse 251; e.-ning
şerbetin 147
efgan < Far. uLüI ızdırap ile bağırıp
çağırma: Jr-ılur men ah u e. 2; ah u e.
232
eger < Far. ..rfl eğer, şayet: e. yalgan
diseng 24; e. berseng 44; tursa e.
merdane-var 73; e. ... bolsa 117; e.
könglüng esip alsa 119; e. (afv itmeseng
172; e. aldıngga kilse 188; e: ... babtı
... I),ara bolsa 245; e. erman bilen ölseng
281
ehI < Ar. ~i meharetli, usta, yetenekli;
sahip; bir görüşün taraftarı: işitse e.-i
derd derdimni 39
ejdeha < Far.laı.)jl büyük yılan, ejder,
ejderha: lr-ara yer e. -dur 150
elem < Ar. ~i ağrı, acı, keder, dert:
mi!:ınet ü derd ü e. 7
elif < Ar. ~i elif, Arap alfabesinin ilk
harfi: e. dik 303, 318
emr < Ar..,r')I emir, buyruk: e.-i !:ıaJr- birle
49; Ijudanıng e.-i 127; Ijudanıng e.-ini
tutmay 159; !:ıaJr- e.-idin 81
encam < Far. f4-1 nihayet, son: her
çend e. yoJr- ı 78
endüh < Far. og...I..JI gam, keder, tasa,
kaygı: mi!:ınet-i e. -dın Jr-utulmas 286
erman < Far. ul..o) (erman, 01..0;1 ın şiirde
kullanılan biçimi Lex.: 73a) arzu, istek:
hezar e. bile 162; yüz ming e. 207; e.
bilen ölseng 28 ı; ne e. -dur 281
ermanh < Far. ul..o."ı ve Tü. +Zı istekli,
arzulu: bu dünyadın kiter ... e. ermlinsız
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faş

280
ermansız

< Far. uLo) ve Tü.

+sız

isteksiz: bu dünyiidm kiter ... ermiinlı
e. 280
e~er < Ar. ~i etki, eser, tesir: eşer /f,ıl
"tesir etmek, etkilemek": yüz til bile /f,.mas e. 46; /f,.-madı hergiz e. 75; e. /f,.may garlbler niillşi 103
es- esmek < MK es-: könglüng e.-ip alsa
119; kildi e.-ip ecel yeli 221
ey ey! : e! dostlar 37; e! ciin u ciger 50;
e! köng ül 65, 69; de! bende 97; e!
biriiderler 109; e! dil-i siJ:ır 252
eyle- etmek, eylemek < ET (Uyg.) edle"işlemek, kullanmak, kullanılır hale
getirmek" (UW 357a): hem e. -di /f,an
234; ljudiinı e.-gen boşnüd 157; yiir e.me! 65; biir e:-me! 68; terk-i dldiir e.me! 74; şiid eyle- "sevindirmek": e.-di
bir niçe şiid 224; niile eyle- "inlemek":
niile e.-p 4; iiziir eyle- "azarlamak": iiziir
e. -me! 66; giriftiir eyle- "yakalatmak":
giriltiir e.-me! 70; iıhiir eyle"açıklamak": iıhiir e.-me! 72; ziir eyle"ağlamak": ziir e.-me! 76; (iif eyle"utanmak": (iir e.-me! 78; (ayb eyle"ayıplamak": (ayb e.-meng 35
Eyyüb < Ar. ı.:-ı~1 özel ad (şairin adı):
13,27,41,63,77, 113, 131, 145, 162,
179, 181, 182, '184, 186, 188, 190,
192, 194, 196, 198, 200, 202, 237,
250, 264, 281, 304, 326; E. -nıng /f,ılıp
ta/f,lldini taMl/f, 95
ez el < Ar. Jjl ezel, başlangıcı olmayan,
öncesizlik: bu nev( /f,assiim-ı e. 135; e.
künde 245; budur rı'iz-ı e. 272; rüz-ı e.de 139

raı

< AL J1..9 fal; talih: ba/f,arlar künde f-

ıngnı 84
'.
fani < Ar. ~ü fani, ölümlü: bu f.
dünyada 28;f. öydin 52
< Ar. ~ fark, ayrılık: .. , f b u
kim 284

far~

133

< Far. Ji1..9 meydana

çıkma: liiş /ç,ıl-

çıkma, açığa

"meydana

çıkarmak,

açığa

vurmak": /f,.-dım (aybıngnıf 198
fa tiL} a < Ar. 4l.1..9 Fatiha suresi:
0/f,unglarl·176
feda < Ar. ~ı..u feda, gözden çıkarma:
(azlz ciinıng f dirier, 20
felek < Ar. CLI..9 felek, gökyüzü, sema:
f cebrin ... beyiin itsem 29; bu f 213,
217; /f, ı ldı riiyımça f devriin 223; f.
raJ:ım itmes 242; bu f-ning ilgidin 12;
f. -ning raJ:ımi kilmes 30; f. -ning
cebridin 32; buf-ni cebridin 211
ferzend < .wj;-9 çocuk, oğul: f ciinımnı
306; diig-ıf 310 '
figan < Far. 0W figan, bağırıp'
çağırma: (acab-niik f bolgay 301; figiin
it- "bağırmak, çağırmak": ligiin i. -se
30; ligiin /f,ıl- "bağırmak, çağırmak":
barça /f,. -ur iih u f 233
fikr < Ar.;-S-S fikir, düşünce: bilip ...
f -i muJ:ıiilingni 86
fi(ı < Ar. J..U iş, mı, amel: ne f -imdin
ayırdı 317 '
fira~ < Ar. ';1;-9 ayrılık, ayrılma; hüzün,
keder: ya/ç,ar derd u f 229; f -ıng otına
köysem 322;f-ıng otı köydürdi 309;fmda öZer men 321
firü < Far. ~ aşağı, alt, daha aşağı
(Lex. 1380a, St. 923a): şiihlar gediilar
'i-yi? 143
fu! < Far. J~ para: körünmes közünge
bir f 190
fülankes < Ar. ~ ve Far. ~
herhangi bir kimse: f ki müniisib dip
92

gafil < Ar. JJLC. gafil: nige g. çı/f,armas
sen 79; zemiinl bolma kim g. 148;
(ibiidetdin bolup g. 159
gam < Ar. ~ gam, k~der: g. ıulmetide
1; g. guşşa birle 7; deryii-yı g. içre 41;
66; g. tlgı birle 97; g. o/f,ına 287; yüz
g. 308; g. yime 97; g. yegüçi 97; g.-
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ıngdın ~ldı zar 54; bu g.-lardın 37
gam-gin < Ar. ~ ve Far. ~ kederli,
tasalı: g. köngül 71, 246; g. könglüme
308
gam-b var < Ar. ~ ve Far. ;i~ tasalı,
gamlı,
gam yiyen, kederlenen,
tasalanan: gam yegüçi g. bar 97
. gamsız < Ar. ~ ve Tü. +sız gamsız,
kedersiz: yo~tur köngül g. 246
gani < Ar. ~ zengin: kişi ki bolsa g.
283; garlb birle g. arasında 284; g.
dogan bolgay 285; g. yanında 291,293;
g. talfunuban 295; g. yanıda 297; g.-ni
körse 289; g.-ler ölse 301;
gar < Ar. J~ mağara, in: ... kirerge g.
bar ıo8
garlb < Ar. ~..ıJ;. garip, tuhaf, şaşılacak:
ıal ül:ıayran men g. 1; ah u efgan men
g. 2; dlde giryan men g. 4; bagrı biryan
men g. 6; bagrı biryan men g. 8; men
g. 10, 14; dastan men g. 12; g. blçarelerga 98, 101; g. bl-çare 180; g.
bolsa kişi 282; g. birle ganl284; garlb
... nişan bolgay 287; g. her niçe köp
dise 290; g. ademl-zad bolsa 292; g.
~adr rama' ~ılsa 294; g. her kişige gerçi
can-nişar itse 296; g. her niçe kim
izlese 298; g. Eyyüb 326; g. -ni közge
ilmesler 285; g.-ni '" ~ılur azar 288;
eş.er ~ılmay g.-ler nallşi 103; g.-ler ...
~utulmas hlç 286; g. -ler ölse 300; g. -ler
/:ıaliga 305;
gariblı~ < Ar. ~..ıJ;. ve Tü. +lı~:
gariplik: g. afeti 302; g.-ıngnı bilip 304
gar~ < Ar. ~ gark olma, batma: gar~
bol- "batmak": b.-up sen g. derya-yı
gam içre 41
gavga < Ar.~~ kavga: g. ürkütip
bolmas 130
gayret < Ar. ~~ çalışma, çabalarna:
(Alldin bolsa köp g. 117
geda < Far. i~ dilenci, yoksul: şah u g.
251; şahlar g.-lar 143
ger < Far. ~ "eger"in kısaltılmışı: g.
köydürse Mecnün ~ışşası 11; yalguZ"

yetüşse g. 15; g. rıza bolsa 16; g. tolup
peymanesi 47; başıng yastu~ga yetse g.
82; g. sanagaylar mah-ı salıngnı 94; g;
~onsa başıngga 129; g. naşlb itse 138;
bolsa g. babtı ~ara 139; ecel g. dogrı
ki/se 251; yetse g. nagah 302
gıybet < Ar. ~ kaybolma, aleyhinde
bulunma: tilingning /:ıaşılı g. 195
giran < Far. ı.)ı~ ağır: ar arı~dur yol g.
200
giriftar < Far. ;I..ti~ tutulmuş,
yakalanmış, düşkün: giriftar eyle"yakalatmak, düşürmek": can ~uşın
dam-ı beıalarga g. eyleme! 70 .
giryan < Far. ı.)L~ ağlayıcı, ağlayan:
dlde g. men garlb 4; hemışe zar u g. -dur
275
gür < Far. JP mezar, kabir: g.-d a
körgen ~fl u ~alıngnı 88
guşşa < Ar. ~ keder, tasa, kaygı: gam
g. birle mübtela 7
güşe < Far. 4..Jiı p köşe: g .-i çeşm-i
Cinayet 60
güya < Far. 4p güya, sanki: boldı g.
lale-zar 209; birev g. Süleymandur 279
gül < Far. J..! gül: açılmay ming g.-idin
bir g.-i 220
gül-gün < Far. ı.)~ gül renkli,
pembe: kiygeni g. 276
gül-istan < Far. ı.)~ gül bahçesi:
~ılmadım cafemde bir seyr-i g. 14
gül-şen < Far. ~ gül bahçesi: can
g. -ining yekke yalguz bülbüli 219
güman < Far. ı.)~ zan, sanrna: güman
it- "sanmak, şüphe etmek": çı~ar men
dip g. i.-sem 42; g. yo~tur yanarımga
172
güm-rah < Far. cıı~ yolunu şaşırmış,
doğru yoldan ayrılmış: güm-rah bol"yolunu şaşırmak": b.-sang hemlşe nefs
ile g. 183
günah < Far. cıl..ı..t günah: köp ~ılgan g.ı bl-şumarımnı 171; g.-ıng yad itip
254; g. -ıngnıng yamanıdın 23
güneh-kar < Far. J~ günahkar,
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g. (iisı cii/ller
160
gü va < ,Far. i~ tanık (güviih' ı n
hafifletilmişi): tamiim dzii g. dirler 24
gü~ergah < Far. oLfJ~ geçilen yer,
geçit: şıriit atlıg g.-dm 155
günah

işleyen:

peşımiinlar iter bir kün

baber < Ar. ~ haber: bir kün kilür
bermey b. 43
J}.ad(d) < Ar. ~ sınır, derece: ni h·
~ılurga 133 •
b vah-na-b Vah <- Far. ol~ U ol~ ister
istemez: b' bu şerbetdin içer 48
J}.a~(l~) < Ar. &> Allah, Tanrı: h·
yolında 20; emr-i h. birle 49; h·
emridin 81; h. ~ılur barça işi 133; h·
(azlz Use 143; ~ılgay h. kerem şiiyed
177; h. rıziism isteseng 252; şu!~ ile h·nı tilep 253; h.~dm minnet-diir bol 261
bak < Far. cll.> toprak: ~oyup b. astıda
149
J}.aı < Ar. Jl> hal, durum: boldı peydii ...
h.-i dlger 56; boldı h.-im bı-~ariir 210;
bilmes h.~imi 5; öz h.-ime ~a n
yıglasam 320; bar ise h.-ing 81; h.-ing
barçaga bir dik yaman 192; bu h·-ingde
195, 197; 'barça ... anda h.-ine 59;
garlbler h.-iga rahm itküçi 305
baıayı~ « Ar. JJ~yaratıklar,
mahluklar: b. bolsa 130; b. ~ılganın'
169; b. içre 192; b. barçasmdm körgeni
194; barça b.-lar datar 147
baıi < Ar. ~i.> tenha, boş, açık yer:
Iliihı ~oymagıl b. 325
baı~ < Ar. &L> halk, yaradılış: b. ara
113, 263; cihiinnıng b. -ı 131
bam <Far. ,ol.> ham, pişmemiş,
olmamış: b. bayiilingni 79
bam < Far. ~ eğri, bükülmüş: bam ~ıl
"bükmek, eğmek": b. ~.-ıp ~ddin 54
banüman < Far. wl.(ı'> ev bark, ocak:
yanında b. 190; mill u mülk ü b·-ımnı
315; mülk u b.-ıngdın 17; b.-ıdm cüdii
bolsa 249

135

bar < Far. Jı'> diken: sultiin başıng b.
eyleme 68; kimni b. Üse 144
J}.aram < Ar. ,o1J-> haram: hariim ~ıl
"haram etmek": manga ~.-dı h. 216
J}.aşıl < Ar. J-::ıl> meydana gelen, olan,
çıkan: ne h. yiid itip ... 94; tilingning
h.-ı gıybet- 195; tilingning h.-ı gıybet
218
J}.asret < Ar. ı.:J."....u.ı-> hasret: h. otı birle
6; h.-ingdin örtenip 53; büre~-i biişiik
h.-ide 277
J}.asüd < Ar..)~
kıskanç: h. işing
bu halingde 195
başak < Far. clWıI.> çöp, süprüntü:
büre~-i b. /:lasretide 277
bayal < Ar. J4-> hayal: biim b. -ni 79
bay! < Ar. ~ zümre, takım, güruh:
bl-giinedür b.-i bışi 144
bayr < Ar. ~ iyi, faydalı, hayırlı: b.
şer barça özidindür 125; b. şerge
bolmagan riiz ı kişi 134; b. u şer
aldıngga kilse 261; du(ii-yı b.-ıngızdın
177
J}.ayran < Ar. w'~ şaşmış, şaşa kalmış:
lal ü h. 1, 212; (acab h. men 170; ıii! ü
h.-dur277
bazan < Far. wl";"> sonbahar, güz: urdı bir
demde b. 209
J}.a~er < Ar. J.Lı.. sakınma, kaçınma: hag,er
~ıl-

"sakınmak,

kaçınmak":

h.~!

dünyadm 197
J}.eıaı < Ar. J~ h~lal: yaraglarlar /:l.ingni 92
hem < Far. ~ hem, aynı zamanda: h.
menzif mekiin itsem 38; düşmening h.
bolsa 74; ~açsa sendin babt h. devlet
127; bagrını h. eyledi ~an 234; h. özi
diinii 292
heme < Far. 4....qAı cümle, hep, bütün: h.
ermiinlı ermiinsız 280
hemişe < Far. ~ her zaman: h.
nefs ile güm-riih 183; h. ziir u
giryiindur 275
hem-rah < Far. ol~ yoldaş, yol
arkadaşı: bolur ımiinıng h. 16; ~ılgay
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88; H.-dın bolmasa 118;
olup devlet Iç,uşı 129

sen h. 327
her < Far.;A her: h. niçe 28; ye tse nevbet
h. kime 48; h. bü'l-hevesni 65; h.
vefiisızdın 67; h. yeter yetmesni 72; h.
kimni 77; h. kişi 99, 139; h. Iç,ayda
114; h. çend kişide 117; h. ne Iç,ılıp 125;
h. kime 135; h. ne miJ:ınet ki/se 142; h.
çend 178; h. kiçe 239; h. niçe 290; h.
kişige 296; h. niçe 298; lı. işde 299; h.
kimge 302; h. kişi 310
hergiz < Far. ~.)-fb asla: Iç,ılmadı h. eş.er
75; felek raJ:ım itmes ... h. 242; h.

Iç,utulmas ol 244
heva < Ar. ıS9-'b heves, istek, arzu: h. vü
J:ıırşlar birle 165
heves < Ar. U-U~ arzu, istek: yüz h. -ler
birle 55
hezar < Far. .;I.,;..aı bin: h. erman bile 162
I.ıırş < Ar. ~.r> hırs, sonu gelmeyen
arzu, istek: heva vü J:ı. -lar birle 165
hicran < Ar. ı,)1~ ayrılık, hicran: deşt-i
h. içre 212; sınemge Iç,oydı dag-ı h. 217
hiç < Far. ~ hiç: h. bir kimse 5; yad
itmegey h. kim 93; yolç,tur biling h.
çaresi 141; sening dik h. bloperhız 187;
tefekkür Iç,ılmang h. işni 272; miJ:ınet-i

]judavenda < Far.

1.lı..i91~

H.-ım

ey

yar

Tanrım!:

H. kerem birlen ki Iç,ılgıl müşkizim
asan 161; H. teraJ:ıJ:ıum Iç,ıl mening bu
ah u zarımga 163
-biirek < Far. cl.Jp. yiyecek: lJ.-i lJaşak
J:ıasretide 277
-burrem < Far. f';-> şen, sevinçli: birev
kim şad u lJ. 269
I.ıükm < Ar. ~ hüküm, emir: J:ı. birle
221
-b v ah < Far. olp. "isteyen, ister"
anlamında sözcüklere eklenir: LJ' n_aLJ vah[ bu şerbetdin içer 48
-bvahla- < Far. olp. ve Tü. +la- istemek:
öz malç,şadınça lJ.-gan dik 115; Hudii lJ.-

gan

iş

bolur 123;Hudli lJ.-Iamasa 116

-b var < Far. .JIp. hor, hakir, aşağı; yiyen,
yiyici: LJ' bolsang Eyyüb lJallç, ara 113;
lJ. -dur her Iç,ayda körseng 114

man- inanmak < ET ınan-: ı. -mas bı

gam aldıda 40
(ıyş < Ar. ~ yeme içme; zevk, sefa:

endühdın Iç,utulmas h. 286
< Far. J.ı..:!p. kendi; akraba, soy sap:
bı-ganedür lJ.-i lJışi 144

dünyanıng (ı.-ın

manga Iç,ıldı J:ıariim 216

-bIş

< Far. .)~g...> razı, memnun:
eyle- "memnun etmek": lJudanı
eylegen lJ. 157;
-boş-zeban < Far. ı,)L~p. tatlı dilli:
alar furfe lJ. bolgay 289
]juda(y) < Far. I~ Tanrı: H. dir/er 16;
H. dergahıda 23; H. lJvahlamasa 116;
H. lJvahlagan iş 123; H. her ne Iç,ılıp
dur 125; H. yar bolmasa 132; be-talç,dır
i H. 145; H. lç,a4lbolup 154; H. bilen
Eyyüb 304; raJ:ım itküçi H. 305; H.nıng Iç,ılgiınıga 126; H. -nıng emri birle
127; H.-nıng emrini tutmay 159; H.-nı
eylegen lJoşnüd 157; H.-ya 'aşı
Eyyübnıng 95 H. -ga şad olup şükr it
27; ol H.-ga Iç,ul bolup 258; H-dın özge
-boşnüd

lJoşnüd

imek, olmak, var olmak < ET er-:
tende bar i.-e J:ıiiling 81; ol i.-di 218,
219; 'ayb i.-mes 9, 61; tang i.-mes 11
'ibadet < Ar. ı.::J.)~ ibadet: (i. Iç,ılmalç,a
dünyiiga kiltürdi 19; 'i.-din holup giifil
İ-

159
iç- içmek < ET (Uyg.) iç-: eger aldıngga
kilse yip i.-er sen 188; bu şerbetdin i.-er

48; büse şerbetdür ki men i.-dim 228
iç iç < ET iç: türlük otlar bar i. -imde 226
içre içinde < ET içre < iç+re: menzil-i
vıriine i. 8; köng lüm i. 33; deryii-yı
gam i. 41; cennet ı. 138; laJ:ıd i. 162;
'iilem i,. 181; lJaliiyılç, i. 192; deşt-i
hicriin i. 212; 'ömrim i. 218; biig-ı
'ömr i. 220; 'ömring i. 256; dünya i.
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266
ibtiyar < Ar. ;4-:A->1 seçme: Iç,oymadı öz
i.-ımga 168; öz i.-ı birle 124
iki iki < ET eki < AT "'eki (krş. ikki):
Iç,ıldulç, i. üç kün murad 225
ikki iki < ET -eki (krş. iki): bir i. kün
235; i. (alem afetidin 262; i. -mizni
eyledi bir niçe şad 224
iksül- eksilmek < ET (Uyg.) egsü-l(ED 117a/b): i.-ür Iç,adri 294
ilI el < ET elig: çarb i.-idin bir kün 13
il II memleket, ülke, halk < ET el < AT
*el: na-ehl i.-ige 75
il- yakalamak, tutmak; dikkate almak <
MK il-: garıbni közge i.-mesler 285
ilah i < Ar. ~i Tanrı ile ilgili,
Tanrısal: barça amın ding i. 59; i. rüzı
lç,ılgıl96; i. Iç,oymagıl balı 325
ile ile, birlikte (krş. bile, bilen, birle,
birlen): nefs i. güm-rah 183; şıdlç, i.
J:ıalç,nı ti/ep 253
il(i)g el < ET elig: bu feleknifig i. -idin
12; bu ölümning i.-idin 233
ilt- göndermek < ET ilt-: teningdin çılç,sa
can i. -ip 87
Iman < Ar. uLo.:!I iman, inanma, inanç:
(ata Iç,ılgay abir demde r. Eyyüb 202;
Iç,ılgay sen hem-rah ... r. -ımm 327;
bolur r. -ıng hem-rah 16
imdi şimdi « ET amtı < *am+tı: barça
a m ın ding i. anda J:ı aline" 59; i.
çenlemek ni süd 123; i. ötken işlerdin
173; kil i. tevbe iç, ıl 201; köyer i.
mUdam 213;kiç i. Eyyüb dünyadın 264
(inayet < Ar. ~u. inayet, ihsan: güşe
i çeşm-i (inayet 60
jnti~ar < Ar. ;l.JQ.:ıJI intizar, bekleme: ya
Rab yetUrmey i. -ımga 164
ir .. imek, olmak < ET er-; bl-vefa
mihman i.-ür 235; müstecab itmek i,ür sendin 324; (alç,ıl i. -seng 259; bolmas
i.-gen dogrı ki/gen derde derman 205;
matem-sera i.-genlikin 248; yaman i.mes mü 183; adem aglı i.-mes 268; i.mes (acab dostlar 320

137

iste- isternek < ET (Uyg.) iste- < iz+de-:
ol raJ:ıat i.-r 137; f:lalç, rızasm i.-seng
252; ikki (alem afetidin i. -seng 262; her
işde i.-se süd 299; vefa i.-p 67, 238,
240; her kiçe i.-p kör 239; yüz yıl i.-p
313
istiğfar < Ar. ;1...4..i..:ı...1 Tanrıdan
günahını bağışlamasını dilerne: meşgül
ı i. bol 253
iş iş < ET iş: b Vahlagan dik i. 115;
köngli digen i. 116; ljudti bVahlagan i.
123; bir i. 124; tefekkür Iç,ılmang hlç i.ni 272; J:ıalç, Iç,ılur barça i.-i 133; heri.-de
299; yaman i.-din 201; J:ıasüd i.-ing bu
J:ıalifigde 195; ayra tüşkenning i.-idür
yıglamalç, 230; i.-idür ah u efgan 232;
ötken i. -lerdin 173
işik kapı < ET (Uyg.) eşik < AT * eşik:
i. -inde Iç,ul bolup 78.
işit- işitmek < ET eşid-: i. -se ehl-i derd
derdimni 39
it- etmek < ET et- < *et-: Iç,ısmet i.-miş
her kime 135; sorag sulal i.-er bir kün
152; peşımanlar i.-er bir kün 160; ança
şadılç, i! 191; yazıp men dastan i.-sem
34; menzil mekan i.-sem 38; yürek
•bagrımnı Iç,an i. -sem 40; ger naşıb i. -se
138; J:ıalç, (azlı i.-se 143; kimni bar i.-se
144; gerçi can-nişar i.-se 296; könglüm
içre mesken i.-ken 33; bVahlagan dik iş
i.-ip 115; nevmld i.-ip kitding 314; şükr
it- "şükretnıek": şükr i.-dim ~ılıp tevbe
316; şad olup ş. i! 27; yad it- "anmak,
hatırlamak": yaranlar y. i.-ip men 306;
bl-ferzendni kim y. i. -er 64; ne J:ıaşıl y.
t.-ip 94; günahıng y. i.-ip 254; seni y.
i. -megey hıç kim 93; süd it· "faydası
olmak"; ne süd i.-key 86; şayd it"avlamak": sen şayd i.-ey dip 69; beyan
it- "açıklamak": felek cebrin ... b. i.sem 29; köngüllerge b. i.-sem 32;figan
it- "bağırmak";. yüz ming f, i. -sem 30;
nihan it- "gizlemek, saklamak": b u
derdimni n. i.-sem 36; g üman it"zannetmek, sanmak": çılç,ar men dip g.
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i.-sem 42; seyr it- "gezmek, dolaşmak":
çöllerni s. i.-sem 312; ıulm it- "eziyet
etmek": cebr u ıulm i.-seng 102, 103;
cebr u ıulm i.-mel 101; Umıd it"beklemek, ummak": yer men dip ü. i.seng 121; niillş it- "ağlamak, inlemek":
n. i.-se yalbarıp 46; şaifit- "harcamak":
naIÇ-d-ı (ömring ş. i.-ip 68; şabr it"sabretmek": beliiğa ş. i. -ip 260; cebr
it- "eziyet etmek, baskı yapmak": c. i.küçi cebbiir bar 102; raJ:ım it- "acımak":
r. i.-küçi lj udii 305; müsteciib it"kabul etmek": m. i. -mek irür sendin
324; i'timiid it- "güvenmek": itmeng i'.
223; 'ayb it- "ayıplamak": yığlap ca. i.meng 240; raJ:ım it- "acımak": felek r.
i. -mes 242; (afv it- "bağışlamak": eger
ca. i. -meseng 172
i(timad <. Ar . .)~' itimad, güven:
i'timad it- "güvenmek": IÇ-ıldı riiyımça
felek devriin dip i. -meng i'. 223
Iza <. Ar. ~'~i iyiliğe karşı iyilik etme,
kedere mihnete uğratma; korkma: köp
körseng L. dir/er 28
i~har <. Ar . .)~' gösterme, açığa
çıkarma: iıhiir Ir-ıl- "açıklamak, açığa

çıkarmak":

derdin Ir-.-ur dip 'iileme i. 35;
eyle- "açıklamak, açığa vurmak":
sırrıng i. e.-me 72
izle- aramak, izlemek <. iz+le-, anlam ve
kuruluş açısından ET (Uyg.) iste- ile
krş.:niçe kim i.-se IÇ-açar rJevlet 298; kişi
i.-p tapabi/mes 323
iıhiir

~abızu'ı-erval}. <.

..

Ar. ~ü C'9J~'
"ruhları kabzeden", ruhları alan, tutan:
Ir-. kilip ursa 45
~abül <. Ar. J~ kabul etme, alma:
IÇ-abül Ir-ıl- "kabul etmek": du'asın IÇ-I Ir-.
yii Rab 326
~aç- kaçmak <. ET (Uyg.) IÇ-aç-: niçe kim
izlese IÇ-.-ar devlet 298; Ir-.-sa sendin babt
127; miJ:ınetdin. IÇ-.-ıp ol riiJ:ıat ister 137;
meşalr-Ir-a~dın IÇ-. -ıp 244

~ad(d) <.

Ar. ,ü boy: anıng IÇ-.-i 303; bam
IÇ-. -in 54;
~adem <. Ar. f',ü ayak, adım: Ir-oyar
bolsang IÇ-. 185
l}a<JI <. Ar. ~U yapan, yerine getiren,
kadı: ljudii IÇ-. bolup 154; tangld sorar
bolsang bolup IÇ-. 169; IÇ-.-ler bölürler
mülk ü miihfignı 90
~adr <. Ar..),ü değer, onur: iksülür Ir-.-i
294; anıng IÇ-. -i 297
~afes <. Far. ~ kafes: mübtelii
bolğan IÇ-. -de 3
kafİr <. Ar. .rilS kafir: k.-ler
müsülmiinlar öter bir kün 156
kahiş <. Far. ~LS eksiltme, küçü1tme,
azalma; tüketim, yok etme? (St. 10l 1,
"Giriş" bölümündeki açıklamaya bkz.):
136, 138
~ahr <. Ar. J-8-i mahvetme, yoketme,
ezme: Ir-ahr IÇ-ıl- "mahvetmek, yok
etmek": Ir-. IÇ-.-dı bir ü bar 208; yığla
lr-orlÇ-up Ir-.-ıdın 255
~aı- kalmak <. ET IÇ-al-: oğul Ir-ızıng Ir-. -ur
nii-çiir 151; yolda Ir-.-ur sen 199;
ğamıngdın IÇ-.-dı ziir yığlap 54; IÇ-.-dı
iişyiin vii dirıg 204; Ir-. -dı ... yüz ming
ermiin vii dirıg 207; munda IÇ-.-ğannıng
işidür 232'; Ir-. -mağay şiih u gedii bolsa
251; cameldin Ir-.-may ötken song 93
~aı <. Ar. Jü söz, laf: gürda körgen IÇ-fl u
Ir-.-ıngm 88
~amet <. Ar. ~ü boy, boypos: büküldi
... elif dik IÇ-. -m iibir 318
~an kan <. ET Ir-an <. AT *kiin: Ir-. töküp
iih ursam 9; yürek bağrımnı Ir-. itsem
40; yüreki boldı Ir-. 51; yip içer sen
bolsa IÇ-. 188; IÇ-. yaş yığlap 211; IÇ-. töker
men subJ:ı şiim 214; bağrını hem eyledi
Ir-. 234; özim öz J:ıiitime Ir-. yığlasam
320; bağrım ti/ip ol tökse IÇ-. -ımm 311
kan <. Far. "lS maden ocağı; bir şeyin
kaynağı: bu sözim bolğay mu k. 236
~ana(atsız <. Ar. 1.:,••d ..i..9 ve Tü. +sız:
şabr u Ir-. 166
k'anı ki onu <. Far. 4.s ve Tü.anı: her
Ir-ılıp
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kiçe istep kör k. 239
iş güç, iş: tüzgen k.
banngga sening 55
Jş.ara kara, siyah < ET ~ara: bolsa ger
baljtı~. 139; ~. yer 150; baljtı ezel
künde ~. bolsa 245
Jş.arangu karanlık <= ET (Uyg.) ~ra1Jgu:
~ara!lg u ~ıl- "karartmak": ~.~. -dı
~aygung 319
Jş.arındaş kardeş < ET (Uyg.), MK
~arın+daş: ~avm ü ~.-ım 175
Jş.assam < Ar. fL.w...i bölen, taksim eden,
kısım kısım ayıran: bolup ~. ~a4[[er 90;
bu nev' ~.-ı ezel135
Jş.atıg katı < ET (Uyg.) ~atıg < ~at

kar < Far. JLS'

"katılaşmak, sağlamlaşmak" -(ı)g: ~.

adem başı 142
Jş.atla defa, kere < ~at+la, krş. ED 593b:
1 kat: yüz ~. şükr itdim 3 16
Jş.av- kovmak < MK ~ov-: ~.-ma~ bile anı
tutıp bolmas 128
Jş.avm < Ar. f~ kavim, uruk: ~. u
~rındaşım 175
Jş.ayda nerede, nereye < ~ay+da: her ~.
körseng 114
Jş.aygu kaygı < ET (Uyg.) ~adgu: ~rangu
~ıldı ~. -ng 319
Jş.ayil < Ar. JJLi razı olmuş, boyun
eğmiş: ~.-dür ~atıg adem başı 142
Jş.ayt- dönmek, geri gitmek < ~ayıt- <
MK ~a4ıt-: balina beter ~.-a bu /Jalingde
197; bende bolgan ~ul ~.-ıp bolmas 126
Jş.aza < Ar. l.,.Qj olacağı önceden Tanrı
tarafından takdir olunan şeylerin olması,
kaza: yalguz yetüşse ger ~. dirler 15;
bendesin raiı ~. -ga bol 260
kel- gelmek < ET kel-: köng li digen iş
k.-ip bolmas 116; bu dünyaga k.-ip
274; k.-ip bir kişi dimes ay vay 300,
kil- ile krş.
kem < Far. ~ az, eksik: köng li k. köp
na-murad 57; ljal~ ara k. tut özing 263;
köngli k.-Ieming yüreki boldı ~an 51
keman < Far. oLq.S yay: anıng ~addj çün
k. bolgay 303

139

~ ve Tü. +el-:k.-mes ... derd-i b[-derman 33
kenar < Far. JUS kıyı, kenar: b u
deryanıng k.-ı yo~ 42
kerem < Ar. f;-S bağış; lütuf, cömertlik:
k. birlen 161; kerem ~ıl- "bağışlamak":
ta ki ~.-gay ba~ k. şayed 177; k. birle
202
kesl < Far. ~ birisi, bir kimse: her
~yda körseng sen k. 114
~il u Jş.aı < Ar. JLi 9 ~ dedikodu:
ljudadui özge bilmes gürda körgen ~. u
~.-ıngnı 88
Jş.ıl- kılmak, yapmak, etmek < ET ~ıl-:
ne ~.-sun yıglamay 241; ljuda her ne
~.-ıp dur bayr şer 125; ~.-ga n
günahıngnıng yamanıdın 23; ~.-gan
günah-ı bl-şumarımnı 171; bolmadı
ma~bül anıng du'ası ~.-gan 206; ~.-gan
günahıng yad itip 254; ljudanıng ~.
ganıga 126; ljaıayı~ ~.-ganın tangla
sorar 169; 'bu dünyada ne kim ~.
ganlarıng sendin 153; niçük ~.-mışınga
ıayı~ birür 26; dostnı düşmen ~.-guçı
110; yol yaragıng ~.-madıng Eyyüb
179; ~.-almay ~ullı~ 'ömrötdi 167; ~.-a
kör /Ja~ yalında 'azlz canıng 20; bad ~ıl
"sınırlandırmak": ni /J. ~.-urga 133; ah
u efgan ~ıl- "bağırmak, çağırmak": ~.-ur
men a. u e. men garlb 2; ah u figan ~ıl
"bağırmak, çağırmak" barça ~. -ur a. u f
233; i:r.har ~ıl- "açıklamak": derdin ~.-ur
dip 'aleme i. 35; ba~ ~ıl- "uygun
görmek": b. ~.-ur barça işi 133; azar
~ıl- "azarlamak": til bilen ~,-ur a. 288;

kernel· azalmak < Far.

faş ~ıl- "açıklamak": ~.-dım 'aybıngnıf.

Eyyüb 198; sefer ~ıl- "gitmek": s. ba~l
öye ~.-dıng 52; ~ahr ~ıl- "kahretmek": ~.
~.-dı bir ü bar 208; tellj-kam ~ıl
"üzmek, kederlendirmek": bizlemi ~. -dı
t. 215; /Jaram ~ıl- "haram etmek":
dünyanıng 'ıyşın mang a ~. -dı /J. 216; ,
yeksan ~ıl- "bir etmek, aynı duruma
getirmek": ~.-dı bir demde anı yer birle
y. 222; dJvran ~ıl- "dönmek": ~. -dı
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felek d. 223; dünya bize *,.d. 203; dastan *,ıl- "destan
yazmak": anıng -çün *,.-dı d. 237;'
*,arangu *,ıl- "karartmak": *'. *,.-dı
*,aygung 319; murad *,ıl- "muradıııı
almak": *'. -du*, iki üç kün m. 225; na:iar
*,ıl- "bakmak": barçaga *,.-gay n. 60;
kerem *,ıl- "cömert davranmak": *,.-gay
ba*, k şayed 177; (a!a ~ıl
"bağışlamak": Ca. *,.-gay abir demde
ımanı 202; hem-rah *,ıl- "yol arkadaşı
yapmak": *'. -gay sen hem-,rah ...
lmanımm 327; rüzl *,ıl-"kısmet etmek":
Ilahı r. *,.-gıl '" cemalingni 96; asan
*,ıl- "kolaylaştırmak": kerem birlen ki
*,.-gıl müşkilim a. 161; terabbum *,ıl
"acımak": t. *'1 mening bu ah u zarımga
163; bag,er *,ıl- "sakınmak, kaçınmak":
b. *'1 dünyadın 197; tevbe *,ıl- "tövbe
etmek": t. *'1 !alib bolsang 201; t. M
*,ılgan günahıng yad itip 254; (amel *,ıl
"iş yapmak": yaman yabşı (a: *,.-sang
25; gavga *,ıl- "kavga etmek": düşmen
*,.-sa g. 130;' ıama' *,ıl- "ummak,
beklemek": f. *,.-sa iksülür *,adri 294;
*'. -ıp t. sıg ındım bir ü barımg a 174;
şükr itdim *'. -ıp t. 316; terk-i t. *'. -magıl
b Var bolsang 113; *,abül *,ıl- "kabul
etmek"- Eyyüb du'asın *'1 *'. ya Rab 326;
bam *,ıl- "eğmek, bükmek": b. *'. -ıp
*,addin 54; va'de *,ıl:' "belli bir' zaman
vermek": dostlıg v. *,.-ıp tursa 73; *,ull*
*,ıl- "kulluk etmek": *'. *'. -ıp 'ar eyleme
78; tab*'l*' *,ıl- "araştırmak, incelemek" ..
Eyyübmng *,.-ıp ta*,lldini t. 95; su *,ıl
"ağlatmak, ağlamak": dldelerni ş. *'. -ıp
234; seyr *,ıl- "gezqıek, dolaşmak": *,.madım 'iilemde bir s.-i gülistariJ4; eş,er
*,ıl- "etkilernek": niillş itse yçılbarıp yüz
til ,bile *,.-mas e. 46; *,.-madı hergiz eş,er
,75; e. *,.-may garlbler nallşiI 03;
tefekkür *,ıl- "düşünmek": t. *'. -mang hıç
işni 272; nale *,ıl- "inlemek": nale *,.ma*, (ayb inie,s 61; du'a *,ıl~,.i "dua
etmek": d. *,.-ma*, *,olungdın niü~ieclib
madı

itmek irür sendin 324; (ibadet *,ıl
"ibadet etmek": (i. *'. -ma*,a dünyaga
kiltürdi 19
lpsmet < Ar. ~ kısrnet, nasip,
pay: ~. itmiş her kime 135; *'. -indin
bolmas artu*, 136
lpşşa < Ar. ~ hikaye, rivayet:
M ecnün *'. -sı 11;
Ipş kış < ET *,ış: yıglap öter yaz u *,.-ı
140
lpyamet < Ar. ı.:.ı...o4f kıyamet: *'. kün
22
Ipz kız < ET *,ız < AT **'fz:ogul *'. mal
mülk 17; ogul *'. hanümanıdın 249;
ogul *,.-ıng ~lur na-Çar 151
ki < Far. tU ki (b ağı aç ): boyun burma k.
... 81; bilgey sen k ... 85; niçe yıllar
bolup münis k ... 91; füıankes k
münasib dip 92; bl-nihayet köp. k .. .
121; lJuda bVahlagan iş bolur k . ...
123; kerem birlen k . ... 161; terabbum
*,ıl mening bu ah u zarımga k . ... 163;
bo ldı bl-aram k . ... 166; (ömr ötdi k.
... 167; ta k. *,ılgay ba*, 177; k. sendin
özgeler ... 184; k. düşmen dip *,oyar sen
189; büse şerbetdür k . ... 228; bolsa
destürı k. ... 231'
kibi gibi < Tefsir kebi < MK kip+i,
Oğuz kebi (ED 687a/b): Mecnün k. 38,
312
kiç- geçmek < ET keç-: kı (aZıZ can u
cihandın 257; kı imdi Byyüb dünyadın
264; bu dünyadın k-ip 157; dünyadın
k -mes burun 264
kiçe gece < ET (Uyg.) keçe < AT *keçe:
k. kündüz nale ey/ep 4; her k. istep kör
239
kil· gelmek < ET kel-: bir kün k-ür
hermey baber43; Sendin k. -ürler
.yıglaşıp 89; k-di esip ecel yeli 221;
(ömr ötüp k-di kiter 265; kı imdi tevbe
*,ıl 201; her ne mibnet k.-se 142; eger
aldıngga k-se 188; ecd ger dogrı k-se
251; bayr u şer aldıngga k. -se 261; k. -ip
ursa bu cana çengalin 45; dogrı k-gen
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derde derman 205; ~utulmas dünyaga k.gen 250; felekning raJ:ımi k. -mes 30,
kel- ile krş.
kiltür- getirmek < MK keltür- < kel-tür: dünyaga k. -türdi seni 19
kim ki (bağlaç): kör k. ne dastan men
garıb 12; niçe k. 34; eger her çend
kişide k. 117; Eyyüb k. ... 145; zemanl
bolma k. 148; ne k. /[.ııganlarıng sendin
153; o/[.ung lar fatiJ:ıa k. 176; cay k.
matem-sera bolsa 247; bilür k. dünyanı
248; birev k. şad u burrem 269; birev
k. der-beder 273;far~ bu k. 284; bir kişi
k. 288; her niçe k. izlese 298
kim ı. kim (soru adılı) < ET kim: k.
yad iter 64; körseng, Eyyüb her k.-ni
77; k.-ni bar itse 144; yetse nevbet her
k.-e 48; bilür k.-ge 249; her k.-ge yetse
302; 2. kimse, biri: hıç k. 93; ~ısmet
itmiş her k. -e 135
kimse kimse, kişi < kim i-se: hıç bir k.
bilmes 5; körmedi bir k. 193
kir- girmek < ET kir-: sen k.-ip düşmen
sözine 111; k.-ip Münkir Neklr 152;
laJ:ıd atlıg k. -erge gar bar 108
kişi kişi, insan < ET kişi: her k. 99,
139,310; k. öz ma~şadınça bVahlagdn
,dik iş itip boZlrtas 115; k. öz ibtiyarı
birle bir iş ob şatıp bolmas 1 24;
bolmagan rail k. 134; k. şadlı~ tiler
mü 247; garıb bolsa k. 282; k. ki bolsa
ganl 283; bir k. 288, 300; k. izlep
tapabilmes 323; k. -ning ger tolup
peymanesi 47; k.-ge bermey azar 196;
her k.-ge 296; her çend k.-de 117
kİt- gitmek < ET kit- < AT *ket-: k.-r
sen dünyadın 15; 'az ız canıng k.-er bir
kün 149; k.-er dür.abga kafirler 156;
'ömr ötüp kildi k.-er 265; k.-er barça bu
dünyadın 267 ;bu dünyadın k. -er bir kün
280; nf!vmıd itip k.-ding 314; biling
baglap k.-erge 179; k.-erseng köp uza~
yolga 200
kitür- getirmek < MK kel-tür-: ıa~at k.mes 62, kiltür- ile krş.

1~1

kiy- giyrnek < ET (Uyg.) ked-: yüfekdür
k.-geni gülgün 276
~ol el < ET (Uyg.) ~ol: ~. -ung dı n
müstecab itmek 324
~on- konmak, yerleşmek < ET ~on-:
devlet /[.uşı ger ~.-sa başıngga 129
~op- kalkmak, doğrulmak < ET (Uyg.)
~op-: ~i seJ:ıerler tevbe ~ıl 254
~or~- korkmak < ET /[.or~-: yıgla ~.-up
/[.ahndın 255
~oy- koymak < ET /[.od- < /[.o-d- düşmen
dip ~.-ar sen 189; /[..-ar bolsang ~adem
185; can iltip /[..-arlar 87; slnemge ~.-dı
dag-ı hicran 217; /[.. -up bak astıda tenni
149; bir yastu~da baş /[..-gan 91; bir
zaman /[.. -mas 44; ~.-madı öz
ibtiyarımga 168; Iıahı /[.. -magıl ball
325
kök gök < ET kök < AT *k8k: k.-ke
yetse kahişi 136
kÖDg (ü)} < ET köng ül: ey k. 65, 69;
gam-gln k. 71, 246; yo/[.tur k. gamsız
246; bu k.-i bl-medarımga 166; bul k.de bar derdimni 31; çı/[.armas sen k. -din
79; k.-üm içre mesken itken 33; bu k.üm şehrine sıgmas 36; k.-üm boldı blaram 165; bu gam-gln k.-üme 308; k.üng azar eyleme 66; k. -üng esip alsa
119; köygen k.-lerge beyan itsem 32;
k. -i vlran men garıb 8; k. -i kemlerning
51; k.-i kem 57; k.-i digen iş 116; şayd
itey dip bl-vefalar k.-ini 69; körseng '"
layı~ k. -ini 77; körseng ... k. -ige ıayı/[.
77; k.-ige azarı berür 99
köp çok < ET (Uyg.) köp: her niçe k.
körseng 28; k. na-murad 57; bolsa k.
gayret 117; ıacamı bl-nihayet k. ki 121;
niçe k. ~ılgan 171; kiterseng k. uza/[.
yolga 200; her niçe k. dise 290
kör- ı. görmek < ET kör-: k.-er ol
cennet içre 138; kı kim ne dastan men
garıb '12; magrür k.-ing 270; k.-ing
Adem bile adem arasında tefii.vütni 278;
niçe köp k. -seng 28; k. -seng '"
köflglige ıayı~ könglini 77; her ~ayda
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k. -seng 114; ğanıni k. -se 289; tüşde k.gen dik k.-üp 225; a/:ıval-i perışanın k.üp 242; k.-üp künde yüzin 316; garda
k.-gen" 1$;fl u 1$;alıngnı 88; meni k.-gen
birader 175; k.-gen közimning /:ıaşılı
218; tüşde k.-gen dik körüp 225; her
kişi k. -gen bolsa dostlar 3 10;
barçasındın k.-geni 194; cefa k.'.:genler
ölse 240; k.-düki ziyan bolğay 299; k.medim men bir yaman Eyyab 181; k.medi bir kimse sendin sad 193; k. -meng
ziyanımnı 321; 2. yardımcı eylem: 1$;ıla
kı /:ıa1$; yolında sen 20; vefa her kiçe
istep kı 239
körün- görünmek < MK körün- < kör-ün-: k.-mes közünge bir ful190
köy- yanmak < MK köy-: k.-er (alem
29; k.-er imdi müdam 213; fira1$;ıng
otına k.-sem 322; k.-üp yüz ming fiğan
itsem 30; k.-üp yığlap öter yaz u 1$;ışı
140; k. -üp (ömri ara bolsa 241; k. -üben
kül bolur men 31; k.-gen köngüllerge
32; bu k.-gen üstübYanımnı 309
köydür- yakmak < köy-dür-: fira1$;ıng otı
k. -di 309; (alemni ger k. -se ll; anda k.ürge nar bar 104
köz göz < ET köz: k. yumup 52; k.
yaşını seyl dik töküp 53; ğarıbni k.-ge
ilmesler 285; körgen k.-imning /:ıaşılı
218; körünmes k.-ünge bir fu1190; k.ingiz tüşse mezarımğa 176; k. -lerimdin
1$;an töküp 9; k.-lerimdin 1$;an töker men
214
~ul kul, köle < ET 1$;ul: 1$;. bolup 1$;ullı1$;
1$;ılıp 78; 1$;. ayağın tepretip bolmas 118;
bende bolğan 1$;. 126; ol Ijudağa 1$;.
bolup 258
~uıııl} < 1$;ul+lı1$; < ET 1$;ul: 1$;. 1$;ılıp (ar
eyleme 78; 1$;llalmay 1$;. 167
~uş kuş < ET (Uyg.) 1$;uş: Taıı 1$;. dik
yalbarıp 76; devlet 1$;.-ı 129; uçdı dip 1$;.-ı
146; can 1$;.-ı uçtı 204; can ~.-ın ....
giriftar eyleme 70; barça tabc ~.-larıdın
146;
. ~utul- kurtulmak < ET (Uyg.) ~urtul-:

bu ğamlardın 1$;.-ğay men 37; hergiz 1$;.mas 01244; 1$;.-mas dünyağa kilgen 250;
mi/:ınet-i endahdın 1$;. -mas hıç 286
kül kül < ET (Uyg.) kül: köyüben k.
bolur men 31
kül- gülrnek < ET (Uyg.) kül-: bu k.-gen
yürekde 207; k. -mes ol day im 140
kün gün < ET kün: bir k. 13, 43, 147,
148, 149, 150, 152, 154, 156, 158,
160, 162, 271, 280; 1$;ıyamet k. 22; iki
üç k. 225; bir ikki k. 235; biş k. 266;
ba1$;arlar k.-de falıngm 84; ezel k.-de
245; körüp k. -de yüzin 316
kün-be-kün < Tü. kün+Far. &4+Tü.
kün günden güne: niçe kim k. tınmay
yazıp 34
kündüz gündüz < ET küntüz < kün:kiçe
k. nale eylep 4
künlik günlük < ET kün+lik < kün: bu
biş k. (ömring içre 256

~ çukur, mezar, kabir: L.
kirerge ğar bar 108; L. içre yatar
bir kün 162
Uile-zar < Far. .)1] 4.J't Hilelik, lale
bahçesi: boldı gaya 1.209
lal < Ar. J't dilsiz: L. ü /:ıayran men
ğarıb 1; l. ü /:ıayran va dirıg 212; l. ü
J:ıayrandur 277
ıayı~ < Ar. &!.'t layık, yakışan; yakışır:
niçük 1$;ılmışınga l. birür 26; könglige I.
könglini 77

lal}d < Ar.
atlığ

ma(büd < Ar. J~ kendisine ibadet
olunan, tapılan: dünyaga kiltürdi seni
m.19
magrür < Ar. .)9.".Lo gururlu, mağrur:
mağrür bol- "gururlanmak, baş
kaldırmak": b.-up bu dünyaga m. 270
malı < Far. ol.Q ay: ger sanagaylar m.-ı
salıngnı 94
mal}şer < Ar. ~ mahşer: ilahı razı
1$;ılgıl rüz-ı m.-de cemalingni 96
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< Ar. J~ beğenilen, kabul
gören, makbul, hoşa giden: malr-bül bol"kabul edilmek": bolmadı m. anıng
du(ası 206
ma~şad < Ar. ~ maksad, istenilen
şey: kişi öz m. -mça bY ahlag an dik iş
115
m al < Ar. Jlo mal: m. mülk ü
b a n üm a n ı ng d ı n 17; m. u mülk ü
,banümanımnı 315; bölürler mülk ü m.ıngnı 90
manga bana: in. uçdı dip lr-uşı 146; m.
lr-ıldı haram 216
mar < Far.;lo yılan: anda çafr-arga m. bar
106
ma <şiyet < Ar. ~ asilik,
itaatsizlik, isyan, günah: tamamı ötse
(ömring m.-de 21
matem-sera < Ar. flo ve Far. l.ı-w yas
evi: cay kim m. bolsa 247; dünyanı m.
irgenlikin 248
Mecnün < Ar. o~ Leyla ile Mecnun
hikayesinin erkek kahramanı, Mecnun:
(alemni ger köydürse M. lr-ışşası 1 1 ;
çılr-ıp M. kibi çöllerde 38; M. kibi
çöllerni seyr itsem 312
mekan < Ar. uLS::.o mekan, yer: menzil
m. itsem 38; lr-oymagıl biilı bu menzil
bu m.-ımnı 325
men ben < ET (Orh.Tun.) ben: m. garıb
1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; tapmadım
(alemde m. derdimga derman 10; m.
beyiin itsem 29; m. köyüp yüz ming
figan itsem 30; tınmay yazıp m. dastan
itsem 34; bu ne m. menZik turur 107;
(ömr ötdi ki boldım m. sanga (iişı 167;
m. imdi ötken işlerdin 173; körmedim
m. bir yaman Eyyüb 181; m. dik reviin
Eyyüb 186; bilmedim m. lr-ahr lr-ıldı bir
ü bar 208; büse şerbetdür ki m. içdim
228; köring m. m. digenlerni 270; yad
itip m. yıglasam 306; m. Mecnün kibi
çöllerni seyr itsem 312; m. garıb Eyyüb
ma~bül

du(asın lr-ıllr-abül326

mendin benden < men+din:

(ayrılma

143

durumu eki): ayırdı m. ol şirin
ze banımnı 317
meni beni < men+i (belirtme durumu
eki): m. (ayb eylemeng 35; nidin m. ya
Rab yetürmey inti:r,iirımga 164; m: bu
nefs-i şeYTiin lr-oymadı 168; m. körgen
birader 175 nevmıd itip kitding m. iibir
314
mening benim < men+ing (ilgi durumu
eki): m. bu ah-ı ziirımga 163; m. dik
dag-ı ferzend 310; m. nam u nişanımnı
323
menlik benlik < men+lik: bu ne men
m, turur 107
menzil < Ar. J,;..ı..o menzil, konak yeri:
m. -i vıriine içre 8; hem m. mekiin
itsem 38; bu m. bu mekanımnı 325;
yetalmay m.-e yolda lr-alur sen 199; bu
m. -de duranmga 178
merdane-var < Far. ;19 4JI,),.,..o erkekçe,
yiğitçe: tursa eger m. 73
mesken < Ar. ~ mesken: m. itken
derd-i bı-derman 33
meşa~~at < Ar. ~ zahmet, sıkıntı,
güçlük: m. -dm lr-açıp 244
meşgüı < Ar. J~ meşgul: m.-1
istiğfiir bol 253
mevt < Ar. .:.ı~ ölüm: m. şariibıdm 47
mezar < Ar. ;1.,;-.0 mezar: közingiz tüşse
m.-ımga 176
mihman < Far. u~ misafir, konuk:
bı-vefa m. irür 235; biş kün barçaga
m.-dur266 .
mil}net < Ar. ~ mihnet, zahmet,
eziyet: m. ü derd ü elem 7; belii m. bu
gamlardın 37; her ne m. kilse 142; belii
m. meşalr-lr-atdın lr-açıp 244; m. astıda
275; m.-i endühdm lr-utulmas hıç 286;
m.-din lr-açıp 137; biir-ı m.-din 318
mil}net-zede < Ar. ~ ve Far. Q,))
mihnete, gama, kedere uğramış:pendim
algıl na-tüvan m. 71 .
mihr < Far. .)-(JA güneş; sevgi: lr-oyar sen
ança amma dünyaga m.-ing 189
mihriban < Far. ulı~ (mihr-ban).:
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şefkatli, merhametli, yumuşak huylu:
sen niçe bolsang m. 18; nefsige sen dik
m. 184; şabiratlıg m.-ımnı 313
mining benim < men+ing (ilgi durumu):
m. dik 51
min- binrnek < MK mün- < ET bin-:
cedel atın m. -ip 128
minnetadar < Ar. ı.::..ı.ı.o ve Far. JI.3
minnettar, minnet duyan: l:la~ın m. bol
261
ming bin < ET (Orh.) bing - bıng:
açılmay m. gülidin bir güli 220
mu mı soru eki (krş. mü): bu sözim
bolgay m. kan 236
muJ.ıaı < Ar. JG.....o olamaz, olmayacak:
bilip anda (abeş. fikr-i m. -ingni 86
MuJ.ıammed < Ar. ~ Muhammed
peygamber: bolsang M. ümmeti 258
munda burada, bunda < mu(n)+da
(bulunma durumu eki):m. bir azar barsa
100; m. sen ça*sang 106; m. *algannıng
işidür 232
mundm bundan < mu(n)+dın (ayrılma
durumu eki): m. cefa bolsa 239
munı bunu < mu(n)+ı (belirtme durumu
eki): bil m. Eyyüb 131
münis < Ar. ~9-4 munis, cana yakın,
insandan kaçmayan: m. ki bir yastu*da
baş *oygan 91
murad < Ar . .31.>-0 murat: *ıldu* iki üç
kün m. 225; m.-ıga yeter bir kün 158
mü mı soru eki (krş. mu): *utulgay men
m. ey dostlar 37; yaman irmes m. 183;
kişi şadl* tiler m. 247
mübtela < Ar. ~ düşkün, tutkun,
tutulmuş, müptela: guşşa birle m. 7;
mübtela bol- "müptela olmak, düşmek,
tutulmak": m. bolgan *afesde 3;
belalarga bolur sen m. 22; derman bilen
m. bolsa 243;
, müdam < Ar. fl.l...O devam eden, sürekli:
köyer imdi m. 213
mülk < Ar. .!.ll.4 mülk, gelir getiren
mal: m. mülk ü uanümanıng dın 17;
bölürler m. ü malıngnı 90; mal u m. ü

uanümanımnı
münasİb

315

< Ar.

~Iıo münasip,
uygun, yerinde: fülankes ki m. dip 92
Münkir < Ar. ."..s:.ı..o mezarda soru
soracak iki melekten biri: M. Neklr oldem sorag su)al iter 152
müstecab < Ar. y~ kabul
olunmuş: *olungdın m. itmek irür 324
müsülman < Ar. o~ müslüman:
m. oglıda 187; m.-Iar öter bir kün 156;
m. -lar bolung şahid 173 .
müsüımanlı~ < Ar. oloL.ı.&..o ve Tü.
+/*' müslümanlık: m. yolında 191
müşkil < Ar. ~ güç, zor, güçlük:
RaJ:ıman yolıga yörmeking m. 185;
*ılgıl m. -im asan 161

na-çar < Far. J4-U çaresiz: yeter bolsang
bolup n. 83; ogul *ızıng ~lur n. 151
na-ebI < Far. li ve Ar. ~i ehi~
olmayan: n. iligge *ılmadı hergiz eş.er

75
na-gab < Far. ol,gli ansızın: her kimge
yetse ger n. 302
na-geban < Far. u~li ansızın: n. kildi
esip ecef yeli 221
na~d < Ar. ..ü.,j akçe, madenı para, nakit:
n. -ı (ömring şarf itip 68
nile < Far. 4Jli inlerne, inilti: nafe
eyfe-"inlemek": n. e.-p dlde giryan men
garlb 4; nafe *ıl- "inlemek": n. *.-ma*
(ayb imes 61
naıIş < Far. ~li inleyiş, inlerne: n.ing na-ehl iligge *ıfmadı hergiz eşer 75;
eş.er *ılmay garlbler n.-i 103; nallş it"inlemek": n. i.-se yalbarıp 46
niliş < Far. J.ıJli inleyiş, inlerne: n.ingga ba*may 104
nam < Far. fli ad, ün: tapabilmes
mening n. u nişanımnı 323
na-murad < Far. li ve Ar. .31."..0 muradına
erişememiş: köngli kem köpn. 57
nan < Far. uli ekmek: alsa birevdin bir
agız n.-nı 119
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nar < Ar. )U ateş, od; cehennem: anda
köydürürge n. bar 104
naşlb < Ar. ~ nasip, pay, hisse: ger
n. itse körer 138; ra/:tat n. boldı
birevlerge 274; n.-ing bolmasa 122
na-tüvan < Far. ulg.:; U zayıf, güçsüz,
zavallı: n. Eyyüb 41; n. mi/:tnet-zede 71
naz < Far. jU işve, naz: birevler n.-ı
ntmet yip 276
na~ar < Ar. ~ bakma, bakış: naıar ~ıl
"bakmak": barçağa ~.-ğay n. 60
ne ne < ET ne: n. dastan men ğarlb 12;
n. süd itkey 86; n. /:taşıl yad itip 94; bu
n. men meniik turur 107; her n. ~ılıp
dur 125; her n. mi/:tnet kilse 142; n.
kim 153; n. yüz birle bararımğa 170; n.
~ılsun yığlamay 241; n. ermandur 281;
n. ficlimdin ayırdı 317
nefs < Ar. ~ can, ruh, hayat, öz: n.-i
şeytan ~oymadı öz ibtiyarımğa 168;
bolsang hemlşe lı. ile güm-rah 183; n.ige sen dik mihriban Eyyüb 184
N eklr < Ar. ~ mezarda ölüleri
sorguya çekecek olan iki melekten biri:
Münkir N. ol-dem sorağ su)al iter 152
ner < Far. ;J er, erkek: ta~at kitürmes
şlr-i n. 62
nev( < Ar. t~ çeşit, tür: bu n. ~assam-ı
ezel135
nevbet < Ar. ~~ sıra, nöbet: ye tse n.
her kime 48
nevmld < Far. ~~ ümidsiz, ümidi
kırık: n. itip kitding meni 314
nİ ne < ET ne: n: süd 123; n. /:tad ~ı1urğa
133; n. sebebdin bilmedim 208; n. şan
bolğay 293
niçe ne kadar, nasıl < ET (Uyg.) neçe <
ne+çe: lı. bolsang mihriban 18; n. renc
olsa ~7; her n. köp körseng 28; n. kim
kün-/je-kün tımnay 34; n. yıllar 91; n.
köp ~ılğan 171; eyledi bir n. şad 224;
her n. köp dise 290; her n. kim izlese
298; bir n. va~t 322; bir n.-ler dil-i
perlşandur 269·
nİçük nasıl, ne kadar < ET (Uyg.)

145

neçük: (ED 775b: ne+çük; Gabain,
ATG § 345: neçe ök) n. ~ılmışınga
ıayı~ birür 26; bu n. otdur 210; n.
adem vefa istep 238
nidin neden < ni+din: n. men i ya Rab
yetürmey intiıarımğa 164
nige niye, niçin < ni+ge: n. gafil
çı~armas sen köngüldin bam bayalingni
79
nihan < Far. w~ gizli, saklı: nihan it"saklamak, gizlemek": bu derdimni n.
i.-sem 36
niCmet < Ar. ~ iyilik, ihsan, bahşiş:
birevler naz-ı n. yip 276
nişan < Far. wWW nişan, iz; hedef:
diben sendin n. 236; dayim ol n. bolğay
287; tapabilmes meningnam u n. -ımm
323

og(u)l oğul, çocuk < ET ogıl: o. ~ız
mal mülk 17; o. ~ızıng ~alur na-çar
151; o. ~ız hanümanıdın cüda bolsa
249; Adem o.-ı irmes 268; müsülman
o.-ıda

187
bemzetrnek < ET (Uyg.) obşa-:
bir iş o.-ıp bolmas 124
o~ ok < ET o~: ecel o.-ın atar bir kün
148; gam o.-ına ... nişan bolgay 287
o~u- okumak < ET (Uyg.) o~ı-: o.-nglar
Jati/:ta 176
ol 1. o (işaret adılı): o. ra/:tat ister 137;
körer o. cennet içre kahişi 138; külmes
o. dayim köyüp 140; o. idi körgen
közimning /:taşılı 218; o. idi 219; hergiz
~utulmas o. 244; o. yer birle yeksandur
271; o. nişan bolgay 287; o. tökse
~anımnı 311; 2. o (işaret sıfatı): o.
sebebdindür 2; o. dem sorag su)a/ iter
152; o. bendening babtı 245; o. lJudağa
~ul bolup 258; o. dem ya~ar 307; o.
şirln-zebanımnı 317
01- olmak: niçe renc o.-sa 27; cihannıng
ba/~ı yar o. -sa 131; bir kün Eyyüb şad
O.-up 13; ljudaga şad o.-up şükr it 27;
obşat-
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yar O.-up 129
orta orta <= ET (Uyg.) ortu , orta: o.-da
bir (ayyar b~r 110
ot ot, ateş < ET (Uyg.) ot: felek canımga
o. saldı 213; çıJs;ar agzımdın o. 307; bu
niçük o.-dur 210; /:ıasret o.-ı birle 6;
firaJs;ıng o. -ı köydürdi 309; ayralıJs; o. - .
ıga tözmey 61; bu cüdalıJs; o.-ına 62;
firaJs;ıng o.-ına köysem 322; türlük 0.lar bar içimde 226; uşbu o. -lar birle 227

ölmek < ET öl-: firaJs;mda Ö. -er men
321; cefa körgenler ö.-se 240; garlbler
ö. -se 300; ganller ö. -se 301 ;erman bilen
ö.-seng 281; ta dlünçe 216; anıng birle
Ö. -gen yabşıraJs; 231; Ö. -er vaJs;tıngda 85
ölüm ölüm < ET (Uyg.) ölüm < öl(ü)m: bu Ö. tuyduJs;sızm bir kün ki/ür
43; Ö. çenga lidin 250; bu Ö. -ning
şerbeti 215; bu ö.-ning ilgidin 233; bu
Ö. -ni cebridin 56; Ö. -din açıraJs; 228
(ömr < Ar. ~ ömür, hayat: (ö. ötdi 167;
bag-ı (ö. içre 220; (ö. ötüp ki/di kiter
265; (ö.-im içre 218; ötmey (ö.-ing 13;
tamamı ötse (ö.-ing 21; naJs;d-ı (ö.-ing
şarf itip 68; (ö. -ing ötkenin zayi' 85;
tamam-ı (ö. -ing ötdi 193; biş künlik
(ö.-ing içre 256; (ö.-i ara bolsa 241
örten- yanmak < ET (Uyg.) örten- <
ört+e-n-: /:ıasretingdin ö.-ip 53; ö. -ip
Eyyilb 237
öt· geçmek < ET (Uyg.) öt-: yıglap ö.-er
yaz u Js;ışı 140; yıglap ö.-er yaz u Js;ışı
156; ö.-erdünyadaAdem oglı 268; (ömr
ö.-di 167; tamam-ı (ömring ö.-di 193;
tamamı Ö. -se (ömring 21; ö. -ken song
93; ö.-ken işlerdin 173; (ömring Ö.kenin zayi' 85; (ömr ö. -üp ki/di kiter
265; ö.-mey \1ıring 13; ö. -mey
şıratdm ademl ım
ötür- geçirmek < MK ;itür- < öt-ür-: Ö.mes sen kişige 196
öy ev «ET eb: baJs;l ö.-e Js;ıldıng sefer
52; fanl ö.-din 52
öı·

öz öz, kendi < ET öz: ö. özing ... azar
eyleme 66; ö. maJs;şadınça 115; ö.
ib tiya rı birle 124; Js; oymadı . ö.
ibtiyarımga 168; ö. /:ıatime Js;a n
yıglasam 320; ö.-im öz ı;alime Js;an
yıglasam 320; öz ö.-ing 66; balJs; ara
kem tut ö.-ing 263; Js;ıl Js;abül ya Rab
ö.-ing 326; Js;ılgay sen hem-rah ö.-ing
327; sen ö.-ingni ança şadıJs; it 191; Ö.inge yar eyleme 65; hem ö.-i dana 292;
/:ıayr şer barça ö.-idindür 125;
özge özge, başka < ET (Uyg.) özge <
öz+ge: sendin ö. 5; yar u dostdm ö. 64;
ljudadm ö. 88; sendin ö.-ler 184

pas- ban < Far. u~~ bekçi, gözcü:
barça p. bolgay 295
payda < Ar. 1,)..\J1,j fayda, menfaat: bir
zerre p. yetkürüp bolmas 132
pend < Far. 4 öğüt: p.-im algıl71
perişan < Far. uLiu~ perişan, dağınık:
a/:ıval-i p.-ın körüp 242
pervaz < Far. jl~ uçma, uçuş: ki/ürler
yıglaşıp p. 89
peşiman < Far. u~ pişman: p.
men Js;ılıp tevbe 174; p. -lar iter bir kün
160
peşşe < Far. ~ sivrisinek: bir p. zara~

58
peyda < Far. i~ meydanda, açıkta:
peyda bol- "açığa çıkmak": b.-dı p . ...
/:ıali dlger 56
peymane < Far. .:L.i~ büyük kadeh,
şarap bardağı: kişining ger tolup p. -si
47

Rab(b) < Ar. YJ Allah, Tanrı: ya R. 5,
164, 172,326
ral}.at < Ar. ~b rahat, üzüntüsüz,
kedersiz: ol r. ister 137; r. naşıb boldı
birevlerge 274
r al}. m < Ar. r:ı->J acıma, esirgeme,
koruma: felekning r. -ı kilmes 30; r. -ıdın
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ümmıd-var bol 255; raJ:ım it- "acımak":
felek r. i.-mes 242; I;ıaliga r. i.-küçi
305;
Ral}man < Ar. olc:ı...» herkese merhamet
eden Allah: R. yalıga yörmeking
müşkil 185
ray < Ar. iSI) fikir, oy, rey: ~ıldı r.-ımça
felek devran 223
razı < Ar. ~i; rıza gösteren, kabul
eden: ratı bal- "razı olmak": bayr şerge
b.-m~gan r. kişi 134, 260
renc < Far. ~) ağrı, sızı; zahmet,
eziyet, sıkıntı: niçe r. olsa 27
revan < Far. OI9J yürüyen, giden, akan:
men dik r. Eyyüb 186; ya~ar rüJ:ı-ı r.ımnı 307
rıza < Ar. ;I......Q) razı olma, hoşnutluk,
memnunluk: rıia bol- "raZı olmak": ger
r. b.-sa ]juda dirler 16; J:ıa~ r.-sın
isteseng 252
rül} <.Ar. C9J'ruh, can: r.-ı sayil-i
ü mm ıdvarımga 180; ya~ar r.-ı
revanımnı 307
rüz < Far. j9J gün: r.-ı maJ:ışerde 96; r.-ı
ezelde 139; r.-ı ezel272
rüzI <'Far. iSj9J nzk, nasip, kısrnet: rüzı
~ıl- "nasip etmek": iıah[ r.- ~.-gıI96

Ş

abir < Ar.

özel ad: Ş. üçün
derd u fira~ 229; Ş. atlıg
mihribanımnı 313; yetüşti Ş .-im yüz
gam bu gamgın könglüme sendin 308;
day im

~I.....a

ya~ar

~arangu ~ıldı ~aygung Ş.-im yabşı
cihanımnı

319
< Ar. ~ sabır: ş. u ~ana(atsiz
166; şabr it- "sabretmek": beıaga ş. i.ip 260
saç saç < ET saç: s. u sa~/ç.al a~ardı 80
sadı~ < Ar. .§"I.....a sadık: sen özing n i
ança ş. il 191
sa~~al sakal < ET (Uyg.) sa~al: saç u s.
alç.ardı 80
sal· salmak, bırakmak < ET (Uyg.) sal-:
bu felek canımga ot s.-dı 213; s. -ıp
şabr

agzıngga

147

çaynar sen 120
yıl: sanagaylar

sal < Far. JLw

mah-ı·s.

ıngnı

94
saman saman < ET (Uyg.) saman: anıng
~dri bir s. bolgay 297
sana- saymak < ET (Uyg.) sana- < san+a-: s.-gaylar mah-ı s.-ıngnı 94
sanga sana < sen+ verme durumu eki: s.
cebr itküçi cebbar bar 102; boldım men
s. 'aşı 167; s. Eyyüb ne ermandur 281
şarf < Ar. ~~ harcama: şarf it"harcamak": naM-ı (ömring ş. i.-ip 68
şayd <: Ar. ~ av: şayd it- "avlamak":
ş. i.-ey dip bl-vefalar könglini 69
sayil < Ar. JJLw dilenci: rüJ:ı-ı s.-i
ümmıdvarımga 180; birev kim der-beder
s. 273
sebeb < Ar. ~ sebe, nedenp: ol s.dindür 2; ni s. -din bilmedim men 208
sefer < Ar. ~ sefer, yolculuk: sefer
/ç.ıl- "yolculuk yapmak, gitmek": ba/çI
öye /ç..-dıng s. 52
sel} er < Ar. ;-::-.w seher, tan yeri
ağarmad~n önceki vakit: /ç.op s. -ler tevbe
i

/ç.ı1254

sen sen < ET sen:

/ç.ıla

kör

J:ıa/ç. yolında

s.

'aZız canıng feda dirler 20; Eyyüb s.

]judaga şad olup şükr it 27; s. şayd itey
dip bl-vefalar könglini 69; gam yime ey
bende s. 97; munda s. ça/ç,sang 106; s.
kirip düşmen sözine 111; her ~ayda
körseng s. kesı bımar bar 114; ki s.
nidin meni ya Rab
yetürmey
intiıarımga 164; ki s. şabr u /ç.ana(atsiz
bu köng I-ı bl-medarımga 166; s. dik
mihriban Eyyüb 184; s. özingni ança
şadı/ç. it 191
sendin senden < sen+din: (ayrılma
durumu eki): s. özge 5; tapmadı 'azemde
s. belki bjr peşşe iarar 58; s. kilürler
89; /ç.açsa s. babt hem devlet 127; ne
kim /ç.ııganlarıng s. 153; s. özgeler 184;
körmedi bir kimse s. süd 193; şayed
diben s. nişan 236; yetüşti Şabirim yüz
gam bu gamgın könglüme s. 308;

http://www.turkdilleri.org

148

ZUHAL KARGI ÖLMEZ

müstecab itmek irür s. 324
seni sen: sen+i (belirtme durumu eki):
dünyağa kiltürdi s. mdbüd

19; s. yad
itmegey hlç kim 93; s. anda ça~arğa
marbar 106
sening senin < sen+ing (ilgi durumu
ek}): s. tüşdi bu sevda başıng a 49;
tüzgen kar barıngğa s. 55; s. dik 181,
187; s. yolungda 315
sevda < Ar. b$-W sevda, aşk, sevgi:
sening tüşdi bu s. başınga 49
seyl < Ar. ~ sel: s. dik yağdurur
yaşın 39; köz yaşını s. dik töküp 53
seyr < Ar. ~ yürüme, yürüyüş:
~ılmadım (alemde bir s.-i gül-istan 14;
seyr it- "gezmek, dolaşmak": Mecnün
kibi çöllerni s. i. -sem 312
şıd~ < Ar. J~ doğruluk, gerçeklik: ş.
ile /:ıa~nı tilep 253
sığ- sığmak < ET (Uyg.) sığ -: b u
köng lüm şehrine s. -mas bu derdimni
nihan itsem 36
sığin- sığınmak < ET (Uyg.) sığın- <
sığ-ı-n-: s.-dım bir ü barımğa 174
-şıra! < Ar. .bı~ yol: ş. atlığ
güg,ergahdın 155; ötmey ş.-dın ademı
107
sırr < Ar. ~ sır: s. -ıng i:ıhar eyleme 72
sil}r < Ar. ~ büyü, büyücülük, sihir:
ey dil-i s. bldar bol 252
sım < Far. ~ gümüş: eger berseng
boyungça s. ü zer 44
sıne < Far. 4..4-w sine, göğüs: bu felek
s.-mge ~oydı dağ-ı hicran va dirıg 217
song sonra < ET (Uyg.) song: ötken s.
seni yad itmegey hıç kim 93
sor- sormak < ET (Uyg.) sor- < *AT
sör(a)-: tafigla s.-ar bolsafig bolup ~a4ı
169
sorag soru, sorma < sora-ğ: ol dem s.
su)al iter bir kün 152
söz söz < ET (Uyg.) söz: bu s. tenbi/:ı
bolsun 198; bu s. -im 236; bu s. -imdür
çın 290; sen kirip düşmen s. -ine 111;
anıng s. -leri yalğan bolğay 291

su su < suv < ET sub: dıdelerni s. ~ılıp
234

JI9-w soru: sorağs. iter bir
kün 152
şubl} < Ar. ~ sabah: közlerimdin
~an töker men s. şam 214
süd < Far. J$-W fayda, kazanç: ne s. itkey
86; imdi çenlemek ni s. 123; körmedi
bir kimse sendin s. 193; istese s.
kördüki ziyan bolğay 299
sultan < Ar. uLb.L.w sultan, padişah: s.
başıng bar eyleme 68; birev tabt üzre
s.-dur273
Süleyman < Ar. ı)~ özel ad,
Süleyman peygamber: birev güya S.dur 279
su)a} < Ar.

< Far. JLiı sevinçli: birev kim ş. u
burrem 269; şad 01- "sevinmek": bir
kün Eyyüb ş. O.-up 13; Ijudağa ş. O.-up
şükr it 27; şiid eyle- "sevindirmek": e.di bir niçe ş. 224
şadh~ < Far. JLiı ve Tü. +lı~: tiler
ğamgın köfigül bir ş. 246; kişi ş. titer
mü 247
şah < Far. oLiı padişah, hükümdar:
~almağay ş. u gedii bolsa 251; ş.-lar
gedalar 143
şahid < Ar. ~Liı şahit, tanık:
müsülmanlar bolung ş. 173
şam < Ar. ,oLiı akşam: ~an töker men
sub/:ı ş. 214
şan < Ar. ı)Liı şan, şöhret: anıng diklere
ni ş. bolğay 293
şarab < Ar. yl~ şarap: mevt ş.-ıdın 47
şayed < Far. .l..:!Liı eğer, şayet; ola ki,
olabilir: ~ılğay /:ıa~ kerem.ş. 177; ş.
diben sendin nişiin 236
şehr < Ar. ~ şehir, belde, ülke: b u
könglüm ş.-ine sığmas 36
şer(r) < Ar. ~ kötülük, fenalık, kötü
iş: bayr ş. barça özidindür 125; Ijayr u
ş. aldıng ğa kilse 261; bayr ş.-ge
bolmağan raiı kişi 134
şad
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şerbet

< Ar. .:....ı~ şerbet: büse ş. -dür
ki men içdim 228; bu ş.-din içer 48; bu
ölümning ş.-i 215; ecelning ş.-in 147;
şeyatin < Ar. ()-:!-b~ şeytanlar: yörür
bolsang ş. yolığa 186
şeytan < Ar. u~ şeytan: nefs-i ş.
"*oymadı öz iatiyarımğa 168
şir < Far. ~ arslan: !a"*at kitürmes ş.-i
ner62
şirin-zeban < Far. uLj ı)J~ tatlı
dilli: ayırdı mendin ol ş. -ımm 317
şunday şunun gibi < şu+n+day: ş.
Jira"*ıng atma köysem 322
şükr < Ar. ~ şükür: şükr it"şükretmek": yüz "*atla ş. i.-dim "*ılıp
tevbe 316; !judaga şad olup ş. il 27

ta < Far. li ta, kadar, -ıncaya kadar: t. ki
"*ılgay !:ıa"* kerem şayed 177; t. ölünçe
216
ta (am < Ar. flLb yemek, aş: '.-ı blnihayet köp 121
tabr < Ar. ~li birinin arkasından
giden, ona uyan: barça t. "*uşlarıdm 146
taIJlfilf < Ar. ~ gerçeği araştırma:
ta!:ı"*ı"* "*ıl- "araştırmak": "*.-ıp ta"*lıdini t.
95
tab t < Far. .::.......;>... taht: birev t. üzre
sultandur 273
talfat < Ar. u,jLb takat, dayanma gücü:
,a"*at kitür- "dayanmak": cüdaı* atma 1k.-mes 62
talfdir < Ar.)-:!..ü.:i beğenme, değer
verme: budur rüz-ı ezel t. 272
talfıid < Ar. ~ taklit, öykünme: "*.ıp t. -ini taJ:ı"*ı"* 95
talfun- çalışmak, çabalamak < MK
talpl1i-; çağ. talpm- (ED 493b): ganı t.uban barça pas-ban bolgay 295
talib < Ar. ~Lb isteyen, istekli: !.-i
dıdar dik 57; {.-i dldar bol 257; t ..
bolsang yangıl yaman işdin 201; dünya
t.-i 256;
tama( < Ar. ~ doymazlık, çok isteme:

149

rama' "*ıl- "çok istemek": ,. "*' -sa
iksülür "*adri 294
tamam < Ar. fL; tamam, eksiksiz:
bolgan t. a'ta güva dirler 24; t.-ı
'ömring ötdi 193 t. -ı ötse 'ömring 21
tanı- tanımak < ET (Uyg.) tanu-, tanı-:
t. -p varişlering 89
tang hayret, şaşkınlık, hayrete şayan <
ET (Uyg.) tang: t. imes 'alemni ger
k6.ydürse Mecnün "*ışşası 11
tangla yarın < Kitabü'l-idrak tangla <
tang+la (ED 51Ob): t. ceza dirler 26; t.
aldıngda laJ:ıd atlıg kirerge gar bar 108;
t. sorar 169
tap- bulmak < ET (Uyg.) tap-: t. -madım
'alemde men derdimğa derman 10; t.madı 'alemde sendin belki bir peşşe
tarar 58; t. -alman yüz yıl istep Şabir
atlıg mihribanımnı 313; t. -abilmes
mening nam u nişanımm 323; t. -almay
derdinge dermiin 84
tayyar < Ar. ;4-6 uçan, uçucu: va"*tıng
ya"*m !. bol 265
tefa vüt < Ar. b.ı9 L4.:i
fark, ayrılık:
köring Adem bile adem arasında t. -ni
278
tefekkür < Ar. ~ düşünme:
tefekkür "*ıl- "düşünmek": t. "*' -mang hlç
işni 272
telb-kam < Far. flS..>..L:i kederli: bu
ölümning şerbeti bizlemi "*ıldı t. 215
temmetü'l-kitab < Ar. yl:i.S:JI ı.:;.;..(
kitap bitti, tamam oldu 328
ten < Far. u.:i vücut, beden: "*oyup aak
astıda t.-ni 149; t.-de bar ise !:ıaling 81;
bir ikki kün t.-de bu can 235; ger alur
t. -din bu canıngnı 82; t. -ingdin çı"*sa
can 87
tenbih < Ar. ~ tenbih, uyarma: bu
söz t. bolsun 198
tengri tanrı < ET tengri: boZma düşmen
t.-ga 111
tepret- kımıldatmak, hareket ettirrnek <
ET (Uyg.) tepret- < tepre-t-: "*uZ ayagın
t. -ip bolmas 118
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< Ar.,c:ı->;i merhamet,
actma: tera/:ı/:ıum ~ıl- "acımak": t. ~!
mening bu ah u zarımga 163
terk < Ar. d;i terk, terk etme, bırakma:
andın t.-i dıdar eyleme 74; t.-i tevbe
~ılmagıl 1 13
tersinde < Far. O.l..A...w;i korku, korkma:
t. -i cebbar bol 263
tevbe < Ar. ~~ tövbe: tevbe ~ıl
"tövbe etmek": t.-i tevbe ~.-magıl 113;
peşıman men ~.-ıp t. 174; kil imdi t. ~!
201; t. ~! ~ılgan günahıng yad itip 254;
yüz ~atla şükr itdim ~. -ıp t. 316
tevbesiz < Ar. ~~ ve TÜ.+siz: t.
cannı 21
tın- dinrnek, dinlenmek, kesilmek,
hareketsiz kalmak < ET (Uyg.) tın-:
kün-be-kün t. -may yazıp men 34
tlg < Far. ~ kılıç: gam t.-ı birle 66;
cefa t.-ı bile 311
til dil < ET til: yüz t. bile 46; t. bilen
~ılur azar 288; t.-ingning /:ıaşılı 195
til- dilrnek, kesrnek < ET (Uyg.) til-:
cefa ılgı bile bagrım t. -ip 31 1
tile- dilernek, isternek < ET tile-: t.-r
gamgın köngül246; kişi şadlı~ t.-r mü
247; şıd~ ile /:ıa~nı t.-p 253
tlz < Far. ~ tez, çabuk: fira~ında öler
men t. 321
tol- dolmak < ET (Uyg.) tol-: t.-up
peymanesi 47 .
tök· dökmek < ET (Uyg.) tök-:
közlerimdin ~an t.-er men 214; ol t.-se
~anımnı 311; közlerimdin ~an t.-üp 9;
köz yaşını seyl dik t. -üp 53;
töz- dayanmak < MK töz-: ayralı~ otıga
t.-mey 61
tug- doğmak < ET (Uyg.) tug-: t.-magan
dik boldı ey can u ciger 50; anadın t.magan dik 271 .
turfe < Ar. .u,rb görülmemiş, tuhaf,
yeni; şaşılacak şey: alar 1. boş-zeban
bolgay 289
tur- durmak, olmak; yaşamak < ET tur-:
dostlıg va'de ~ılıp t.-sa eger merdane-var
teral,ıl,ıum

73
dır/dir < tur-ur: bu ne men meniik
107
tut- tutmak < ET tut-: cevab ber dip t.-ar
bir kün 154; yol yaragıng t! 199; bal~'
ara kem t! özing 263; ~avma~ bile anı
t.-ıp bolmas 128; .ffudanıng emrini t.may 159
tiitI < Far. ~~ papağan: 1. ~uş dik
yalbarıp 76
tuy- duymak < ET (Uyg.) tuy-: bu ölüm
t. -du~sızın bir kün ki/ür 43
tuz tuz < ET (Uyg.) tuz < *AT tüz:
anıng t.-ın datıp bolmas 122
türlük türlü, çeşit < ET (Uyg.) türlüg: t.
'a'[,ablar 112; t. otlar 226
tüş düş, rüya < ET (Uyg.) tüş < *AT
tuş: t.-de körgen dik körüp 225
tüş- düşmek, inmrek < ET tüş-: sening
t.-di bu sevda başınga 49; közingiz t.-se
mezarımga 176; ayra t.-kenning işidür
230
tüz düz < ET tüz: t. almas sen vebalingni
80
tüz- düzrnek < ET (Uyg.) tüz-: t.-gen kar
barıngga sening 55

turur

t.

u < Far. 9 ve (krş. ü, yü): 7, 7, 17, 50,
57, 80, 87, 88, 140, 175, 208, 229,
232, 233, 251, 257, 275, 315, 323
uç- uçmak < ET uç-: manga u.-dı dip ~uşı
146; can ~uşı u.-tı 204
ur- vurmak < ET ur-: u.-dı bir demde
bazan 209; ah u.-sam yıglap 'ayb imes
9; ki/ip u.-sa bu cana çengalin 45
uşbu bu, iş bu < uş bu: u. otlar birle
227
uşol bu, şu, işte < uş ol: u. dünyad a
bolmang bı-baber 109
uzal.' uzun < ET (Uyg.) uza~ < uza-~:
kilerseng köp u. yolga 200

ü < Far. 9 ve

(krş. u, yü):
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174
üç üç < ET üç: iki Ü. kün muriid 225
üçün için < ET üçün: Şiibir Ü. diiyim
ya~r derd

ü firiilç; 229

ümid < Far. ~i ümit, um ma (krş.
ümmıd): ümıd it- "ummak": yer men
dip Ü. i. -seng 121; Ü. birle balç;ıp 314
ümmet < Ar. .:..ı.AI ümmet: MU/:ıammed
ü.-i 258

ümmid < Far. ~i ümit, umma: (krş.
ümıd): üzüp (iilemdin ü. -ing 83
ümmidavar < Far. )g~1 umutlu:
ra/:ımıdın ü. bol 255; rü/:ı-ı siiyil-i Ü.ımga

151

vefa < Ar. Lig sözünde durma, vefa: her
vefiisızdın v. istep 67; niçük iidem v.
istep 238; v. her kiçe istep 239; v.
istep cefii körgenler 240; yolç;tur v. -sı
dünyanıng

63
< Ar. Lig ve Tü. +sız: her v.-dın
vefa istep 67
viran < Far. 01..>-!9 yıkık, harabe: köng li
v. men garıb 8; abiri v.-dur 267
virane < Far. 4JI..>-!g yıkılmış, harab
olmuş: menzil-i v. içre 8
vü < Far. 9 ve (krş. u, ü): hevii v. /:ıır~lar
birle 165
vefasız

180

ürküt· ürkütrnek < ET (Uyg.) ürkit-:
düşmen lç;ılsa

gavga ü.-ip bolmas 130

üst üst (Tefsir: üst ED 242a): cehennem
ü.-idin çekken 155
üstüIJ van < Far. 01~1 kemik:
fira~ıng atı

köydürdi bu köygen

ü.-ımnı

309
#
üz- kesmek, koparmak < ET üz-: Ü. -üp
(iilemdin ümmıding 83
üzre üzerinde, üzerine < *üz+re: birev

ya < Ar. 4 ey!: yı Rab 5, 164, 172, 326
yad < Far. ~4 hatırlarna, anma: yiid it"hatırlamak, anmak": bl-ferzendni kim
y. i.-er 64; seni y. i.-megey Mç kim 93;
y. i.-ip ger sanagaylar miih-ı siilıngm
94; ~ılgan günahıng y. i.-ip 254; y. i.ip men yıglasam 306
yagdur- yağdiimak < MK yagtur- < yagtur-: seyl dik y.-ur yaşın 39
yaIJşı

tab,t ü. sultandur 273

güzel, iyi < ET (Uyg.)

yalç;şı

<

ya~ış-ı:

yaman y. (amel ~ılsang 25;
yaman y. bu dünyiida 153; y. cihiinımnı

va < Ar. 19 vah, yazık: v. dirıg 203, 204,
205, 206, 207, 212, 217, 222, 227,
232, 237
va(de < Ar. o..u.g vade; ece1: va(de ~ıl
"zaman tanımak, zaman vermek":
dostlıg v. ~. -ıp tursa 73
va~t < Ar. .::.....ig vakit, zaman: bir niçe v.
322; 'ömr ötüp kildi kiter v.-ıng 265;
öler v. -ıngda bilgey sen 85
variş < Ar. ~)Ig açgözlü, tamahkar:
tanıp

vaşıl

v.-lering 89

< Ar.

kavuşan:

~Ig

erişen,

viişıl

bol-

ulaşan,

"ulaşmak,

kavuşmak": b. -up dıdiirına v. 158
vay < Far. .slg vay, vah, eyvah, yazık:
bir kişi dimes ay v. 300
veböl < Ar. J4g günah: tüz almas sen

v.-ingni 80

319
daha iyi, daha güzel <
birle ölgen y. 231
ya~- yakmak (krş. Har., Çag. ya~- ):
dayim y. -ar derd ü fira~ 229; ot ol dem
yaIJşıra~

yabşı+ralç;: anıng

y.-ar rü/:ı-ı

reviinımnı

307
< ET (Uyg.) ya~ın: va~tıng
y. tayyiir bol 265
yalbar- yalvarmak; krş. Uyg. yalbar-:
nazış itse y.-ıp 46; rütı lç;uş dik y.-ıp 76
yalgan yalan < ET (Uyg.) yalgan: eger
y. diseng 24; anıng sözleri y. bolgay
291
yalguz yalnız <= ET (Uyg.) yala1)uz: y.
yetüşse ger lç;aia dirler 15; barur y.
başıng anda 151; ciin gülşenining yekke
y. bülbüli 219; y.-ıdın ayra tüşkenning
230
ya~ın yakın
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yaman kötü, fena < ET (Uyg.) yaman:
y. yaljşı 'amel ~ılsang 25; y. yaljşi bu
dünyada 153; körmedim men bir y.
Eyyüb 181; y.-lardın y. sen bı-güman
Eyyüb 182; y. irmes mü sen 183;
/:ıaling barçaga bir dik y. Eyyüb 192;
yangıL y. işdin 201; barçaga y. boLgay
282; ~ıLgan günahıngnıng y. -ıdın 23
yamanh~ kötülük < yaman+lı~: y. -da
yamanlardın yaman sen 182
yan- yanmak < MK yan-: güman yo~tur
y. -arımga 172
yan- dönmek < ET (Uyg.) yan-: ,aLib
boLsang y.-gıl yaman işdin 201
yan yan, taraf < ET yan: bir ful y.-ında
190; ganı y.-ında 291, 293; ganı y.-ıda
297
yana yine, tekrar < ET (Uyg.) yana: y.
bir niçe va~t şunday fira~ıng otına
köysem 322
yar < Far. .)4 yar: y. u dostdın özge 64;
can iltip ~oyarlar y. uyaranıng 87;
garıb bl-çarelerga y. bar 98; y. olup
devlet ~uşı ger ~onsa başıng ga 129;
cihannıng ljal~ı y. olsa birevge 131; yar
eyle- "yar etmek": özinge y. e.-me 65;
l:Juda y. bohriasa 132; meni körgen
birader y. u dost 175
yarag hazırlık; araç, gereç < ET (Uyg.)
yara-g (TMEN LV nr. 1837): yol y.-ıng
~ılmadıng Eyyüb 179; yol y. -ıng tut
199
yaragla- hazırlamak < yarag+la-:
münasib dip y. -rlar /:ıeıalingni 92
yara n < Far. ,,1.)4 dostlar: can iltip
~oyarlar yar u y.-ıng 87
yaran < Far. ,,1.;4 dostlar: felek cebrin
y. -lar men beyan itsem 29; y. -lar yad
itip men yıglasam 306
yastu~ yastık < ET (Uyg.) yastu~:
başıng y. -ga yetse 82; bir y.-da baş
~oygan 91;
yaş göz yaşı < ET (Uyg.) yaş: ~an y.
yıglap zar zar 211; seyl dik yagdurur y.ın 39; köz y.-ını seyl diktöküp 53

yat- yatmak < ET yat-: la/:ıd içre y.-ar bir
kün 162
yaz yaz < ET yaz < AT *yaz: yıglap öter
y. u ~ışı 140
yaz- yazmak < MK yaz-: tınmay y.-ıp
men dastan itsem 34
ye- yemek < ET ye-: y.-r men dip ümıd
itseng 121; gam y.-güçi gam-ljvar bar
97
yekke < Far. ~ tek, yalnız: can
gülşenining y. yalguz bülbüli 2 i 9
yeksan < Far. ,,~ bir, eşit, benzer:
~ıldı bir demde anı yer birle y. 222; bir
kün ol yer birle y. -dur 271
yel yel, rüzgar < ET (Uyg.) yel: nagehan
kildi esip ecel y.-i 221
yer yer < ET yer: ~ara y. ejdehadur 150;
y. birle yeksan 222; y. birle yeksandur
271; y. bile dengdür 279
yet- yetişmek, ulaşmak < ET (Uyg.) yet: her y. -er y. -mesn; dost dip sırrıng
iıhiir eyleme 72; muJ.adıga y. -er bir kün
158; y.-er bolsang bolup na-çar 83; y.ti anıng tugmagan dik boldı 50 y. -se
nevbet her kime 48; başıng yastu~ga y.se 82; kökke y.-se kahişi 136; he r
kimge y.-se ger nagah 302; y. -almay
menzile yolda ~lur sen 199
yetkür- yetiştirmek, ulaştırmak < yetgür- = ET yetüro: bir :ferre payda y.kürüp bolmas 132
yetür- yetiştirmek, ulaştırmak <. ET
(Uyg.) yetüro: meni ya Rab y.-mey
intiıarımga 164
yetüş- yetişmek, ulaşmak < MK yetiş
< yet-i-ş-: y.-ti Şabirim yüz gam 308;
y. -keç holdı /:ıalim bı-~arar 210; yalguz
y. -se ger ~ta dirler 15
yıgla- ağlamak < ET (Uyg.) yıgla-: yı
~or~up ~ahrıdın 255; yad itip men y.sam 306; özim öz /:ıalime ~an y. -sam
320; ah ursam y.-p 'ayb imes 9;
gamıngdın ~aldı zar y. -p be-der 54; y.-p
öter yaz u ~ışı 140; ~an yaş y.-p zar zar
211; zar y.-p közlerimdin ~n töker men
http://www.turkdilleri.org
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214; cefa körgenler ölse y.-p (ayb
itmeng 240; ne ~ılsun y.-may dayim
241; yalguzıdın ayra tüşkenning işidür
y.-ma~ 230
yığIaş- ağlaşmak < yıg la-ş-: sendin
kilürler y. -ıp pervaz 89
yıl yıl < ET yıl: yüz y. 313; niçe y.-Iar
91
yi- yemek < ET ye- < ye-: gam y.-me ey
bende 97; eger aldıngga kilse y.-p içer
sen 188; birevler naz-ı ni'met y.-p 276
yoğal- mahvolmak, yok olmak < yogal- < yo~: can ~uşı uçtı y. -dı 204
yolF yok < ET yo~ < AT *yö~: b u
deryanıng kenarı y. 42; her çend encam
y. 178; y.-tur vefası dünyanıng 63; y.tur biling hlç çaresi 141; güman y.-tur
yanarımga 172; y. -tur sening dik hıç blperhlz 187; y.-tur köngül gamsız 246
yol yol; tarz, yöntem < ET yol < AT
*yöl: yol yaragıng ~ılmadıng 179; y.
yaragıng tut 199; y. giran Eyyiib 200;
garlblı~ıngnı bilip y. 304; kiterseng köp
uza~ y.-ga 200; y.-da ~alur sen 199;
sening y.-ungda 315; ~oyar bolsang
~adem RaJ:ımari y.-ıga 185; yörür
bolsang şeyartn y.-ıga 186; J:ıa~ y.-ında
20; y;.ında can çekip 67; müsülmanlı~
y.-ında 191
yör- yürümek < ET yorı- < AT *yörı-:
RaJ:ıman yolıga y .•meking müşkil 185
yörü .. yürümek < ET yorı- < AT *yörı-:
y.-r bolsang şeya,ln yolıga 186
yum- yummak, kapamak <: ET (Uyg.)
yum-: köz y.-ıtp ba~[ öye ~ıldıng sefer
52
yut .. yutmak < MK yut- < AT *ytit·;
barçanı ii bir· y. ·ar bir kün 1 5 O;
buyurmasa y. -up bolmas 120
yüfek ipek < yipek < yip ıip' ve +ek,
krş. ESTY (4) 269-70: y.-dür kiygeni
giilgıın

276

153

~an51

yüz i yüz, "100" < ET yüz < AT *yüz:
y. ming figan itsem 30; naZlş itse
y. til bile 46; y. hevesler birle
55; anda y. azar bar 100; y. ming
erman 207; y. gam 308; y. yıl 313; y.
~atla şükr itdim 316
yüz II yüz, surat < ET yüz < AT *yüz:
ne y. birle bararımga 170; y. -ing bile
zar eyleme 76; körüp künde y.-in 31"
yalbarıp

zaman < Ar. uLoj zaman: bir z.

~oymas

44; bermey azar bir z. Eyyüb 196
zar < Far. Jlj ağlayan, inleyen: gamıngdın
~aldı z. yıglap 54; ~an yaş yıglap z. z.
211; z. yıglap közlerimdin ~an töker
men 214; hemışe z. u giryandur 275;
teraJ:ıJ:ıum ~ıl mening bu ah u z.-ımga
163; zar eyle- Hağlamak": yüzing bile z.
e.-me 76
zarar < Ar. J~ zarar: bir peşşe i. 58
zayi( < Ar. cr:-L.Q kayıp, elden çıkan,
kaybolan: (ömring ötkenin i. 85
zemani < Ar. ~Loj zamana ait, zamanla
ilgili: z. bolma 148
ıer < Far. Jj altın;berseng boyungça sım
üz. 44
~erre < Ar. 0J~ zerre: bir~. 132
zinhar < Far. J~j sakın, asla, olmaya,
aman: cebr u ıulm itme garib blçarelerga z. 101; ça~magıl azürdedillerni çıyan dik z. 105
ıiyad < Ar.,)Y) çokluk, fazlalık;
birbirisidin ı, 226
zjyan < Far, ulıj zarar, k'lyıp: körgeni
dayim z, Eyy~7b 194; kördüki z. bolgay
299; körmeng Z.-ımm 321
~uım <: Af. ~ zulüm, eziyet: çebr u ı.
101, 102, 103
~uımet < Ar. ~ karanlık: gam ı.-ide
1

yürek yürek, kaİp < ET (Uyg.) yürek: y.
bagrımnı ~an itsem 40; ~aldı bu külgen
. y.-de 207; köngli kemlerning y.-i boldı
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