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Kutadgu Bilig'de İkilemeler (1)*
Zuha1 Kargı Ölmez
(Ankara)

Bugüne kadar Kutadgu Bilig üzerine yüzlerce çalışma yapılmıştır. Metin
yayımının dışında yapıtın çeşitli açılardan incelenmesine dayanan birçok
makale yayımlanmıştır. Bilindiği gibi bu çalışmalar Kutadgu Bilig'in önemi,
dili, sözvarlığı ve içeriği hakkındadır. Biz de bu çalışmamızda, anlatıma güç
katan. ve pekiştiren ikilemelerin Kutadgu Bilig' deki kullanımı üzerinde
durmak istiyoruz.
"Tü& Dilinde İkileme" konusu gerek genel, gerekse özelolarak çeşitli
araştıncılar tarafından incelenmiştir. Bu konudaki ilk çalışmayı 19. yüzyılın
sonunda :Karl Foy yapmıştır!. Bunu diğer çalışmalar izler. 2

*

2
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"Uygurcada Hendiadyoinler" adlı yazısında çağatay, hendiadyoinin
verir: "Aynı manada yahut yakın manadaki iki kelimenin bir
tek kelime gibi bir anlam ifade etmesine Hendiadyoin denir. Hendiadyoinler
ekseriya iki sinonimden ibaretttir. (... ) Bunların yanında birbirini tamamlayan, bazen de birbirinin karşılığı hatta zıddı olan kelimelerden mürekkeb
Hend-n'ler vardır ki bu gibi teşkillerin kısımlarına antonyme deriz".3
Hatiboğlu ise ikilemeler hakkında şu bilgileri verir: "İkileme, anlatım gücünü artırrnak, anlamı pekiştirrnek, kavramı zenginleştirrnek amacıyle, aynı
sözcüğün tekrar edilmesi veya anlamları bibirine yakın yahut karşıt olan ya
da sesleri birbirini andıran iki sözcüğün yan yana kullanılmasıdır". 4
Dilbilim terimleri sözlüğünde ise tanım şöyle verilir: "Anlama güç katmak
amacıyla bir birimi, seslemi yineleme,. aralarında benzerlik bulunan birimleri
art arda kullanma (örn. ölen ölene, güzel güzel, ev mev, vb.).5
Türkçe Sözlük'te ise tanım şöyledir: "Anlamı güçlendirmek için aynı
kelimenin tekrarlanması, anlamları birbirine yakın, karşıt olan veya sesleri
birbirini an~ıran kelimelerin yanyana kullanılması".6
İkileme için yapılan tanımlarda da görüldüğü gibi ikilemeler daha çok eş
ya da zıt anlamlı sözcüklerin tekrarına dayanır. Bu nedenle biz de Kutadgu
Bilig' deki ikilemeleri incelerken "eş, yakın ve zıt anlamlı" sözcükleri çıkar
dık. Oldukça hacimli bir yapıt olan Kutadgu Bilig' deki ikilemelerin sayısı
fazla olduğu için tek yazıda yayımlamak yerine parça parça yayımlamayı
tanımını şöyle

yeğledik.

İkilemeleri sıralarken alfabetik sırayı izledik, eş ve zıt anlamlı tekrarları bir

arada aldık. Aynı ikilemedeki sözcükler yer değiştirerek (örn. edgü isiz, isiz
edgü gibi) tekrarlanmışsa hemen altında bu ikilemeye de yer verdik. Belirlediğimiz ikileme aynıyla ya da aynı anlamda ama farklı sözcüklerle Orhon
Türkçesi ya da Uygurcada geçmişse bunları da belirttik. İkilemenin geçtiği

3
4

5
6

O. Nedim Tuna, "Türkçenin Sayıca Eş Heceli İkilemelerinde Sıralama Kuralları
ve Tabiı Bir Ünsüz Dizisi", Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1982-1983,
Ankara 1986, s. 163-228.
Talat Tekin, "İkilemeler", Orhon Yazıtları: Kül Tigin, Bilge Kağan, Tunyukuk,
Simurg yay., İstanbul 1995, s. 15-17.
Erhan Aydın "Orhon Yazıtlarında Hendiadyoinler", Türk Dili, sayı: 544, Nisan
1997, s. 417-421.
S. çağatay, Türk Lehçeleri Üzerine Denemeler, s. 29-30
Hatiboğlu, a. g. e. s. 9
Berke Vardar, Açıklarnaiı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, 1988 Ankara, s. 125.
Türkçe Sözlük, cilt: 1, 1988 Ankara, s. 691
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beyti ve çevirisini verirken eğer ikileme birden fazla beyitte geçmiş se geçtiği
ilk beyiti aktardık, diğerlerinin ise sadece geçtiği beyit numarasını vermekle
yetindik. Beyitlerin çevirisini verirken Arat'ın çalışmasından yararlandık,
kimi çeviriıeri aynıyla alırken, kimilerinde ise değişiklikler yaptık; değişiklik
yaptıklarımızın yanına ise bir yıldız koyarak bunların hangileri olduğunu belirtmeye çalıştık. Aynca buna bağlı olarak okunuşu değişmiş olan kimi sözcükleri de yeni okunuş biçimleriyle verdik.

aç to~ aç-tok; açlık tokluk
2961: isig tumlıg aç to~ yaçlag hem yalılig
19.1ıç baldu o~ yir ay ilig bililig
"Onlar sıcakta, soğukta aç, tok, yaya ve çıplak halde; kılıç, balta
ve ok darbelerine maruz kalırlar; ey hükümdar bunu bil"
4794: ... açım to~um
açıg-süçig acı-tatlı

ulug sen olar boldı sinde kiçig
kiçigke ulug boldı açığ süçig
"Sen büyüksün, onlar senden küçüktür; büyük
daima lütufkar ve müşfik olur"
4772: açıg süçig ....
4531:

küçüğe karşı

açıgb

todugb acıkan ve doyan
3663: apa oglanın barça erklig bayat
açığlı to4uğlı törüttü bu at
"Kadir Tann insanoğullanmn hepsini acıkan ve doyan mahluklar
olarak yarattı ve onlara böyle ad verdi"
3753: açıglı toduglı~a ....

açuk hem yaruk açık
2000: közi to~ kerek hem uvutlug tüzün
açu~ hem yaru~ bolsa ~ıl~ın sözün
"Bey tok gözlü, haya sahibi ve yumuşak tabiatlı olmalı, sözünde
ve hareketinde açık davranmalıdır'"
adaş koldaş arkadaş, dost, eş~dost (krş. Uyg. adaş böşüg)
1697: adaş ~oldaş erdeş tutundı ~alın
adaş ~oldaş ol erke ar~a bilin
http://www.turkdilleri.org/
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"Bir çok dost ve arkadaş edindi; dost ve
destektir"
6586: adaş l5.01daşım ...
6582: ada Ş l5.01daşımda ... .
6537: ada Ş l5.01daşıml5.a ..... .

arkadaş inşan

için bir

~oldaşadaş

kimillg bolsa /f-oldaş adaşı telim
anıllg arl5.ası bek l5.aya ol yalım
"Kimin arkadaşı ve dostu çok ise, o arkasını
kayaya dayamış demektir"
4542, 4576: ... l5.01daş ada Ş
1698:

sağlam

ve yalçın bir

adaş ~oıdaş erdeş arkadaş,

dost, eş-dost
elauson, bu yapının "doubleHend." olduğunu belirtir (ED 72a).
1697: adaş /f-oldaş erdeş tutun dı l5.alın
adaş l5.01daş ol erke arl5.a bilin
"Bir çok dost ve arkadaş edindi; dost ve arkadaş insan için bir
destektir"
2276, 3392,4186, 4217, 4218, 4579: .... adaş koldaş erdeş

acJ(ı)r-

seç- ayırmak, seçmek, seçip ayırmak
5529: asıglıg l5.ayu ol asıgsız l5.ayu
sen aljra seçe tut ay bilge bügü
"Ey! hakIm bilge hangisi yararlı hangisi yararsız sen ayınp seç"
6031: .... ac;lra seçe
seç- adır5515: ay ilig tapugçı bu l5.aç türlüg ol
seçe aljra tutgıl yallgılmasu yol
"Ey hükümdar, hizmetkar bir kaç türlüdür; bunları seçip ayırarak
davran ki yollannı şaşırmasınlar"

acJır-

öcJür- ayırmak, seçmek, seçip ayırmak
B 39:
munıllg tertibin me kitabda aça
aljırmış öljürmiş l5.amugnı seçe
"Bunların düzenini bu kitapta açıklayarak hepsini seçip
329: ac;lırsa öc;lürse .. ..
6019: ac;lırgu öc;lürgü ... ..

ayırınış"
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öçlür- açlır385:
öt/ürdi at/ırdı kötürdi mini
azwp.ar yolındın kiterdi mini
"O seçti, ayırdı, beni yükseltti; beni yolunu şaşırmışlar arasından
l

uzaklaştırdı"

6624: öçlürdüm
agı

çuz

902:

altın

ve
Uyg.

açlırdım ...

gümüşle işlenmiş yaldızlı

ipek

kumaş (krş.

ED 78a;

krş.

agı barzm)

~ayu neng uçuz bolsa yirde yatur
ağı

agır boldı

törde yatur
yerde yatar, ipek
için baş köşede yer alır."
1426,4773,5367,6523: agıçuz
çuz

"Değersiz

olan

şey

kumaş

ise

değerli olduğu

agı ~azna~

1034:

hazine, mal-mülk; kaznak, Arapça bazlna 'nın Orta İran
dillerinden birinin aracılığıyla ödünçlenmiş biçimidir (Tezcan,
1981: 48, aynca bkz. TMEN lll, § 1485, ~D 684b)
sözin kesti açtı agı lfa,znaJr.ı
üledi üküş neng çıgaylar 4alp.
"Sözlerini burada kesti, hazinelerini açtı; fakir-fukaraya çok mal
dağıttı"

1719,2742,2799,2822,5368:

agı~aznalp.

agır

uçuz değer, bedel; fiyat, ücret (krş. DTS 19b)
2802: ~amug neng tavarıg biligli kerek
agırın uçuzın u~uglı kerek
"Bütün eşya ve mallan bilen, her şeyin
bir insan olmalıdır"*

değerini

bilen, anlayan

agırlı~ uçuzlu~ değer

uçuzlulf bayattın turur
ölüm ya tiriglik hem andın erür
~'Bir şeyin değerini ölçmek, değerlendirmek
ve hayat da ondandır"*
3903: agırlı~ uçuzlu~ .....
3762:

ağırlılf

Tanndandır;

ölüm
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alp elgi king cömert, eli açık
3660: yime y~şı aymış bügü bilgi king
ajunda çavıl,cmış alfı elgi king
"Dünyada ün salmış, cömert, eli açık, bilgili kişi ne güzel söylemiş"
6488: ..... ~ı elgi king
alp king elig cömert, eli açık
43:
tüzün erdi alç~ l,cılınçı silig
uvutlug bagırsal,c alfı king elig
"Yumuşak huylu, alçak gönüllü, iyi tavırlı,
cömertti."
55, 4536: ...... ~ı king elig

utanmayı

bilen,

şefkatli

abm birim alış-veriş, alacak verecek (krş. DTS 35a; ED 145a)
2804: alımlfa birimke ong ay bolsa öz
ulugl,ca kiçigke süçig tutsa söz
"Alış-verişte iyi davranmalı; büyüğe ve küçüğe karşı
kullanmalıdır"

4539:
alış

hem

alı~a

tatlı

ve

dil.

*

birimke ....

biriş alış-veriş,

ticaret;

ilişki,

münasebet

(krş.

DTS 36a:

alış

beriş; ED 152a)
sanga teng tuşungbide iltiş barış
l,catılgıll,carılgıl alıf hem birif
"Sen kendi akranlanm sık-sık ziyaret et; anlara katıl ve onlar ile
ilişkini kesme"
4421: .... alış hem biri Ş

4305:

alp abm cesur, kahraman (krş. Uyg. alp atım, K. Röhrborn, Uigurisches
Wörterbuch, 2, 1979, 105 b)
1961: buqunl,ca talusı kerek alp atım
beqük işke ötrü bu bolsa titim
"Halkın seçkin kişisinin cesur ve kahraman olması gerekir;
büyük işler için böyle inatçı ve azimkar olmalı"
2043, 2274, 5911, 6393: .... alp atım
atım alp (KB dizininde alp atım biçiminde verilmiş, ancak metinde bu
ikileme atım alp biçimindedir)
http://www.turkdilleri.org/
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bu beglikke aşnu tüp aşlı kerek
alp 1.catığ 1.curç yana tong yürek
"İnsanın beyolabilmesi için asil soydan gelmesi gerekir; bey
. cesur, kahraman, çok kuvvetli ve yürekli olmalıdır."
atım

altun

kümüş altın, gümüş

telim neng tavar birdi ögdi üküş (Arat: öküş)
ağırladı birdi kör altun kümül
"Ona çok mal mülk verdi ve onu çok övdü; ona ihsanda bulundu
ve çok altın, gümüş verdi
948,1043,1129,1150,1190,1196,1363,1403,1420,1725,
2178, 2409, 2411, 2542, 2742, 2743, 2754, 3021, 5290,
5357, 5363, 5753: altun kümüş
2411: ... altun kümüşnİ...
3127: ... altun kümüşke .. .
3028: ... altun kümüşüg .. .
kümüş altun
2746: sevüg neng bu can canda yi grek sevüg
kümül altun ol canda keqrek sevüg
"Bu can sevilecek bir şeydir, ondan daha çok sevilecek şey, altın
ve kümüştür; o candan çok daha kıymetlidir"

761:

(alim bügü alim, bilgin
4346:

yo1.c erse ajunda bu (alim bügü
tikip önmegey erdi yirde yigü
"Dünyada bu bilginler olmasaydı, yere yiyecek bir şey dikilip
yetişmeyecekti. "

arka yölek arka, destek, yardımcı. Sözcük, KB dizininde hem yülek, hem
de yölek biçimlerinde yer alır. Sözcük günümüz Türk dillerinde
ö'lü olduğu için ö ile yölek okumak gerekir (krş. ED 928a: TeL.
työlök, Hak. çöleg, Kır. jölök)
90:
bayat birdi barça tilemiş tilek
bayat 01.c bolu birsü arlf,a yölek (Arat: yülek)
"Tanrı bütün dilemiş olduğun dileklerini verdi, Tanrı bundan
sonra da sana arka destek olsun."
116, 122, 1045, 1345, 3727, 3772, 5819: ..... arka yölek
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arzu hava arzu, istek, dilek-istek
5759:

sen emdi tükel dünya devlet yiding
köngül bastıng arzu hava bekleding
"Sen dünya ve devletin her çeşidini elde ettin; gönlüne hakim
olarak istek ve arzulanna engeloldun."
2793: .... arzu havag ....
havaarzu
1315: kişi yası ~olma özüng ~lma yas
neçe eçlgülük Ip.! hava arzu bas
"Başkasının zararını isteme, sen de başkasına zarar verme; hep
iyilik yap arzu ve isteğine hakim ol"
4807: hava arzu ....
3644,6079,6257,6354: hava arzular~a

arzu tİlek istek, dilek, dilek-istek
122:
t4ı ma negü erse arzu lilek
bayat o~ bolubirsü ar~a yölek (Arat yülek)
"Daha başka ne gibi dileği var ise, Tanrı ona daima arka ve
destek olsun"
136, 602, 1045, 3481, 4728, 4785, 5096, 5819: .... arzu tilek
5026: arzu tilekin
4956, 5613,6412,6413: arzu tileking
6088: arzu tilekke
4935: arzu tilekni
3153: arzum tilekim
tilek arzu
567:
~amug~a tusulur kör erdemlig er
bu erdem bile er tilek arzu yir
"Bak, erdemli insanın herkese faydası dokunur; bu erdem ile
insan bütün arzulanna kav.uşur"*
3138: tilek arzu ...
487: ... tilek arzu~a
4681: ... tilek arzular
5749: tilek arzular~a ....
4563, 4732, 4802: ... tilek arzusın

arzu tilek umdu arzu, istek

http://www.turkdilleri.org/
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bayat birsü iki ajun edgüsi
aya kelsü arzu tilek umdusı
"Tann ona her iki dünya nimetini versin; bütün arzusu,
hemen oluversin"*

isteği

asıg

tusu yarar, fayda (krş. Uyg. asıg tusu, çağatay 1978: 46)
3258: 1$:alı kelse asğı tususı sang a
yime kelmese sen yası yo1$: manga
"Eğer gelirsen senin için yararlı olur; eğer gelmesen de bana bir
zarar ge1mez"*

aş içgü yiyecek, içecek, yeme-içme, yiyecek-içecek (krş. Uyg. aş içkü,
çağatay

2318:

aş
aş

1978: 46)

içgü tuz etmek yaçlar er atı
içgü turur bu tiriglik otı

"İnsanın adını tuz-ekmek, yiyecek ve içecek dünyaya yayar;
yaşamın ilacı

yiyecek ve içecektir."*
2322, 2826, 4348, 4537, 4580, 4587, 4645, 4646, 4652, 4658, 4660,
4662, 4664, 4676, 5033, 5823, 6284: .... aş içgü
aş

suv yiyecek, içecek, yeme-içme, yiyecek-içecek
1998: iye I$:ılmış işler neçe yig bolur
iye yise aş suv neçe ig bolur
"Acele yapılan iş ne kadar iyi olabilir, acele yenilen yiyecek,
içecek ise hastalık getirir."*
2829,2846,2857,4647,4648: .... aş SUy

aş

suv yigü yeme-içme, ziyafet
4578: bularda 1$:ayu erse aş suv yigü
anı tengle bargu azu barmagu
"Bu ziyafetlerden hangisine gitmek, hangisine gitmemek
gerektiğini bilmeli"

at adgır at aygır
4441: yi gü keçlgü min gü at a4ğır sülük
bulardın çı1$:ar hem yüçlürgü kölük
"Yiyeceği, giyeceği ve orduya gerekli binek atını,

aygın

ve yük
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578 ı:

hayvanlanm bunlar yetiştırir."*
..... at açlgır .....
şöhret, ad-san, krş. OT: at kü
yusuf ulug baş I:ıacib tip atı çaPı ajunda yayılmış turur
"Yusuf ulu Has Haci~ olarak, onun adı ve şöhreti dünyaya

at çay ad, ün,
A28:

yayılmıştır."

2050,6108:

atı çavı

at çay ün ad, ün
3095:

şöhret,

ad-san
keçürdi küvençin sevinçin küni
ajunI.ca yaçlıldı atı çaP Üni
"Gününü sevinç içinde güvençle geçirdi;
dünyaya yayıldı"

adı, şöhreti

ve ünü

ata ana baba, anne, ana-baba
41:
atada anada bagırsaI.c bolup
tiler erdi tutçı bayattın I.colup
"Babadan ve anadan daha merhametliydi; Tanndan daima bunu
dilerdi"*
717: atada anada .....
1569,5159: ataiigııı'anallgnı
5158: atamllg anamllg
1219: atası anası
37, 3389: atasın anasın
atlığ

külüg adlı, şöhretli (krş. Uyg. at kü ad, isim, şöhret, çağatay, 1978:
46; aynca krş. ED 717b-718a: atlıg külüg (Hend.))
1797: bayat kimke birse Cinayet ülüg
tilekke tegir boldı atiıg kü[üg
"Tanrı kime yardım edip kısrnet verirse, o dileğin e kavuşur Vp
şöhret sahibi olur"*
.
2081: ..... atlıg külüg

barça bütün bütün, hep, hepsi
1042:

yondı bir ança bu yaiiglıg I.cutun

tüzüldi ili buçlm barça bütün
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"Bir müddet böyle huzur ve barış içinde geçti;
memleketin hepsi düzene girdi"*

halkın

ve

barışgu kelişgü geliş-gidiş (krş.

'4569:

ED 369b)
özüm men kişiler bile
barı~gu keli~gü kerek men küle
"Ben insanlara karıştJğımda ve onlara gidip geldiğimde bunu .
gülerek, endişesiz ve huzur içinde yapmalıyım"*
l,catılsa

kelişgü barışgu

4168:

l,capugdal,cı

birle yaraşgu kerek
kerek
"Kapıdaki insanlar ile iyi anlaşmalı, onlara karışmalı ve onlara
gidip-gelmelidir"

l,catılgu keli~gü barı~gu

belgü nişan işaret, nişan (krş. DTS 93b)
1522: bolup tugmadul,c teg yitip bardı can
ajunda atı l,caldı belgü ni~an
"Ruh, hiç doğmamış gibi kaybolup gitti;
sadece adı kaldı"*
1648: ...... belgü nişan
1693: ...... belgü nişan

işaret

olarak dünyada

bıç-

kes- kesmek, kesip biçmek (krş. Uyg. bıç- kes- DTS, s. 104b)
810:
bu bögde biçek kim eligde turur
bıçıglı kesigli turur ay unur
"Ey güçlü insan elimde duran bu hançer, bıçak biçen ve kesen
bir alettir" *
811: ..... bıçar men keser men .... "

bil- u~- bilmek (krş. Uyg. bil- u~-, çağatay, 1978: 49, DTS 98b)
729:
negü ol mumng ma'nisi ay manga
bi/eyin ulfayın büteyin sang a
"Bunun anlamının ne olduğunu bana söyle; ben de bileyim ve
sana güveneyim"*
2827: bileyin ul,cayın ..... ..
u~-

bil-

908:

müni barmu yalngul,c am sözlegü
http://www.turkdilleri.org/
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u~uşlug

ulf,armu bilirmü negü
"Onda insanlann söyleyeceği bir kusur var mı? Akıllı kişi bunun
ne olduğunu anlar mı?"*

bilge bügü bilgin, bilge', akıllı (krş. DTS 99b)
191:'
bu kün tügme ~aşıng ay bilge bügü
özüm (uırin aysa yime eymenü
"Ey, bilge kişi ben bugün çekinerek sana özrümü söylersem
bana kaşım çatma"*
192, 287,495, 1743,2518, 2699,2785, 3934,4682, 4723, 5529,
5921: .... bilge bügü ....
bügü bilge (krş. DTS 116b)
223:
bügü bilge begler bU9un~a başı
~lıç birle itmiş biligsiz işi
"Halkın başında bulunan bilgin, akıllı beyler bilgisizin işini
kılıçla yoluna koymuşlardır"*
405, 2513, 5912: .... bügü bilge ...
bilig hem ukuş bilgi, akıl
1679: yanut birdi ögdülmiş ilig ~utı
bilig hem ulf,uş ol bu erdem atı
"Ögdülmiş yamt verdi: -Ey devletli hükümdar, bu faziletin bir
adı da bilgi ve akıldır"
1947: .... bilig hem u~uş
u~uş hem bilig
1940: bayat birdi emdi sallga ög köngül
ulf,uş hem bilig birle boldung amul
"Tann sana şimdi akıl ve gönül verdi; akıl ve bilgi ile rahata
eriştin" *
biliglig u~uşlug bilgili, akıllı, anlayışlı
1972: biliglig ulf,uşlug bügü ilçi beg
ikigün ajunda bolur ornı yig
"Bilgili ve akıllı bilge hükümdarın her iki dünyada da
yüksek olur."*
4012: biliglig u~uşlug .....

makamı

http://www.turkdilleri.org/

KUTADGU BİLİG'DE İKİLEMELER (1)

31

bo" sın vücut, beden, boy-bos; insan (krş. Uyg. bod szn DTS 107a)
1618: bu bOl! sın yonglı l,cara baş l,calın
kişi tip ınangu kişi yol,c bilin
"İnsan kılığında dolaşan bu hizmetkar takımı kalabalıktır; fakat
bil ki, içlerinde insan diye güvenilecek kimse yoktur."
1849, ~663, 6596: .... boc' sın ....
bodun il halk
5542: bayugay bOl/un il itilgey orun
neçe l,colsa l,caznal,c hazine urun
"Halk zenginleşir, saltanat işleri düzene konur; ne kadar istersen
o kadar hazine toplayabilirsin"*
5945: ... bodnı il ...
boş

azad hür, özgür (krş. DTS 113b)
2307: boş azad kişi barça edgü l,culı
sen e<;lgü l,cılu aç könilik yolı
"Özgür insanların hepsı iyilik kuludur; sen iyilik yaparak
doğruluk yolunu aç"*
2406, 2408, 2990: boş azad .....

bügü bilge bkz. bilge bügü
bügü bilgi king bilgili, bilge, bilgin
1100: yine yal,cşı aymış bügü bilgi king
eşitgil munı sen aya l,cızgu eng
"bilgisi geniş, bilgin kişi yine iyi söylemiş; ey mutlu insan sen
bunu dinle" *
3254, 4707, 6488: ..... bügü bilgi king
bütün çın
424:

doğru,

dürüst, gerçek

(krş.

DTS 134b)
bagırsal,c bütün çın l,cılınçı köni
tili köngli tüz bolsa bilse munı
"O şefkatli, doğru ve dürüst yaradılışlı, içi dışı bir ve işi bilen
biri olmalı"*
763, 1724, 1863, 2436, 2585, 2607, 2676, 2753, 2831, 2835, 2849,
2885, 2926, 4145: .... bütün çın ....
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çın

bütün
352:
kişi iki ajunnı tutsa ~utun·
~utaçlmış bolur bu sözüm çın bütün
"İnsan her iki dünyayı devletle elinde tutarsa mutlu olur; bu
sözüm doğrudur"*
407, 868, 2744, 2830, 5330: .... çın bütün ....
canlığ

tirig diri, canlı
6056: ol atçı turur kör itilmişlerig
buzuglı yontmaglı canfığ

tirig

"Düzene girmiş olanlan bozan ve
bırakan bu atlıdır"*

yaşayan canlılan

hareketsiz

şan, şöhret, ad-san
tözü ilke tegdi ilig eçlgüsi
ajun~a yaçlıldı bu çayı küsi
"Hükümdann iyiliği bütün halka ulaştı; onun şanı, şöhreti bütün
dünyaya yayıldı"*
kü çav (krş. DTS 322b)
2060: açlın ma bu biş neng yır~ tutgu beg
atı eçlgü bolsa kü çay bolgu teg
"Bey, eğer adının iyi nam ve şöhretle yayılmasını isterse, şu beş
şeyi kendinden uzak tutmalıdır"
2320, 6502: ... kü çav ....
2945: .... kü çavın ....
87, 3173: ... küsi çavı...

çav kü ün,

458:

çavlug külüg ünlü, şöhretli (krş. DTS 142b)
2083: yüzi körki körklüg kerek beg yülüg
boçlı ortu bolsa ne çavluğ külüg ,
"Bey güzel yüzlü, saçı sakalı düzgün, orta boylu ve şan, ş?hret .
sahibi olmalıdır"*
2298, 4092: ... çavlug kÜıüg ...
külüg çavlığ
4525: tümen ming küfüg çayfığ ersiglerig
tişiler anı yirke kömdi tirig
"Birçok şanlı, şöhretli kahramanlan bu kadınlar diri diri yere
http://www.turkdilleri.org/
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gömmüşlerdir"

çerig sü ordu (krş. DTS 144b)
B38:
yime bu çerig sü er at ma ~amug
negü teg tirilgü yir bulgu yolug
"Aynca bu ordunun nasıl toplanacağıll1, konak yerinin ve sefer
yolunun nasıl seçileceğini..."*
2333: .... çerig sü ....
sü çerig
2333: üküş sü çerig erse başsız bolur
bu başsız çerig sü yüreksiz bolur
"Kalabalık ordu başsız olur, başsız olan ordu ise, cesaretsiz
olur" *
çın

bütün bkz. bütün

çın

çın könİ doğru,

dürüst; gerçek (krş. DTS 149a; krş. Uyg. çın kirtü)
2789: biliglig kişiler bolur çın kiini
, köni ~ayda bolsa yaruyur küni
"Bilgili insanlar doğru olurlar, doğru insanın güneşi her yerde
parlar"
6460: .... çın köni
k(ini çın
863:
taşı teg içi ol içi teg taşı
bu yailglıg bolur ol köni çın kişi
"Onun içi dışı gibi, dışı da içi gibidir; dürüst, doğru kişi böyle
olur" *
868, 869, 1727,2829,3128, 3192,5095,5878: ... köni çın ...

çın

yalgan doğru-yanlış
5873: sanga kim yongasa eşitgil sözin
çın ın yalganın keq ayıt tüp tözin
"Sana kim gammazlık ederse, sözünü dinle; fakat bunun doğnJ
olup olmadığını, eğri&ini doğrusunu iyice araştır"*

edgü İsiz iyi-kötü
235:
kerek beg kerek ~ul ne el/gü isiz
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özi öldi erse atı ~aldı iz
"Gerek bey, gerek kul, iyi ya da kötü; kendileri öldü, fakat
onlann nişanı olarak, yalnız adlan kaldı"
886, 1279, 1431, 1485, 1641, 3746,3829, 3962, 4197, 4245, 4254,
4385, 4840, 5988: .... eqgü isiz ....
5884: .... eqgü isizig ... .
4245: ... edgüg isiz .. .
isiz ecJgü
1538: tözüke te gir sen ~utulmaz biri
isiz e4gü nengke sen ök sen ton
"Sen herkese ulaşırsın, hiç kimse senden kurtulamaz, iyi ve kötü
şeylerin hepsini tuzağına düşürürsün"
1540, 1922, 4431, 5255, 5265, 6272, 6344: .. .İsiz eqgü ...
4218: .... isiz edgüde

egil- töngit- eğilmek, dönmek
6532: ~a<;lıng teg bo<;ıum erdi o~ teg köni tüz
ya teg egri boldı egildim töngittim
"Kayın (ağacı) gibi olan vücudum ok gibi düz ve dikti,
yay gibi eğri oldu, eğildim, iki büklüm oldum"*

şimdi

egri köni eğri-doğru
4840: negü teg keçürse keçer terk küni
banr e<;lgü isiz ne egri köni
"Nasıl geçerse geçsin, onun günü çabuk geçer; iyi-kötü, eğri
doğru hepsi geçicidir"
köni egri
3898: ayur ming §ena ol ugan tengrike
ezeı 4ükmi tegrür köni egrike
"O kadir Tannya binlerce sena olsun, doğruya-eğriye ezel
hükmünü o ulaştınr"
5885: köni egrini .. .
6622: köni egri ... .
elik külmiz erkek ve dişi karaca
79:
elik küfrniz oynar çiçekler üze
sıgun muyg~ agnar yonr tip keze
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"Erkek ve dişi karacalar çiçekler üzerinde oynaşı yorlar; erkek ve
dişi geyikler sıçrayarak geziyorlar"

er at asker, erat, ordu; hizmetkar (krş. DTS 178a: erat; ED 192a: er at)?
küle b~sa begler kişike turup
ailga yıglu tirlür er at yüz urup
"Beyler kime güler yüz gösterirse, hükümdarın hizmetinde
bulunanlar da onun etrafında toplanırlar"*
B38, 1768, 1927,2044,2056,2123,2134,2179,2345,2404,2532,
2539, 2540, 2541, 2546, 2564, 2808, 3005, 3031, 3032,
3033,4312,5460,5462,5464,5483,5512,5513,5591,5851:
er at
1632:

C55, 419, 3006,4163,4172, 4173, 5512: ... er at birle ...
2138,5479, 5481, 5482: ... er atnı .. ..
2133,2276,2807,3021: ... er at~a .. .
4336: er atta ....
5512: ... er attın .. .
5459: ... er atsız .. .

er at sü asker, ordu
ava yıglu tirlür er at sü bolur
er at sü bile er tilekin bulur
"Etrafına üşüşerek, asker toplanır ve ordu olur; asker ve ordu ile
insan dileğine kavuşur"
2057, 5211, 5478, 5484, 5485: ...... er at sü ...
2051:

erk türk güç, kuvvet, güç-kuvvet (krş. Uyg. erk türk, DTS 179aJb)
5151: ay ilig b~a kör senillgde oza
beg erdi atallg ilde erk türk tüze
"Ey hükümdar, bak, senden önce gücü (iktidan) elinde tutan bey
senin babandı"*

ersig tonga yiğit, kahraman
7

Bu ikileme için aynca bkz. Özkan Öztekten "'~Erat" Sözü Hakkında", Türk Dili,
sayı: 552, Aralık ı 997
~.

Dil ve Edebiyat Dergisi,

http://www.turkdilleri.org/

36

ZUHAL KARGI ÖLMEZ

negülük tise sen ayayın sanga
eşitgil sözümni ay ersig tonga
"Nedenini sorarsan sana söylerim, ey yiğit, kahraman sözümü
dinle" *
573, 1360, 1908, 2827, 2939, 3074, 3398, 3470, 3685, 3878, 4126,
4138, 4363, 4540: .... ersig tonga
196:

esen e4gü iyi, sağ, esen, ağ-salim
1162: sen erding manga köz yarul,a tükel
banr men seningdin esen et!gü ~al
"Sen benim gözümün nuruydun; şimd~ senden
ve esen kal"
3709, 4878, 6060: ... esen eçlgü ...

aynlıyorum, sağ

esen inç esen, rahat, huzur içinde
1948: yanut birdi ögdülmiş aydı ilig
esen inf tirilgi! ay üsteng elig
"Ögdülmiş yanıt verdi, ey hükümdar, ey üstün el, sağ-salim ve
huzur içinde yaşa"*
2528: esen inç .....
inç esen (krş. DTS 210a)
4957: ilig altunı inf esen bolsunı
bayat birge barça tilek ~olsunı
"Hükümdar huzur içinde sağ ve esen
dileklerini yerine getirsin"*
5831: .. .inç esen ....

yaşasın; Tanrı

bütün

ev bar~ ev, ev-bark (krş. Uyg. ev bark, çağatay 1978: 4.8, DTS 189a)
4545: ulug yol~a tutma sen ev harlf yal,an
tol,agay yoçlug sen munı keçl sal,an
"Evin büyük ve işlek yollara yakın olmasın, bunun sana zaran
dokunur, bunu iyice düşün"*
4645, 4727: .... ev bar~ ....
5486: evin barkın .....
4536:. eving barkıngl. ...
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I}.alal hem I}.aram pel al-haram
2752: IJalal hem IJaram açlrar erse aça
yaraglıg yaragsıznı bilse seçe
"Helali ve hararnı iyice ayırt etmeli;
seçebilmelidir"

yarayanı

37

ve yaramayanı iyice

hava arzu bkz. arzu hava
hava nefs arzu, istek, nefs, dilek-istek
3344: hava ne/s bile kör yagı ol ulug
bu iki azıtur tapugçı ~ulug
"Heves ve arzu büyük bir düşmandır; ibadet eden kulu bu ikisi
yoldan çıkarır"*
4911, 4912, 4913, 5475: hava nefs ....
nefs hava
5473: negü tir eşitgil bilig birgüçi
bilig birle ne/sig havag basguçı
"Bilgi veren ve bilgisiyle arzu ve hevesini bastıran kişi ne der
dinle" *
I}.ile al hile, aldatma (krş. DTS 200a; krş. Uyg. al altag, al çeviş)
2356: eng aşnu yagı~a kerek IJile al
bu l;ı.ile bile 191 yagı mengzi al
"İlk önce düşmana karşı hileye başvurman gerekir; bu hileye
düştüğü için düşmanın yüzü kızarmalıdır"*
5735: .... l;ı.ile al
I}.urmet agırlı~ hürmet~ itibar, izzet-ikram
4996: ilig il begi ol buçlunl,<a ulug
ang ar lplgu IJurmet agırlılf ~amug
"Hükümdar memleketin beyi ~e halkın büyüğüdür; ona her türlü
i
hürmeti ve saygıyı göstermek gerekir"*

iç taş iç-dış (krş. ET iç taş DTS 201b)
11:
ay iç taş biligli ay l;ı.~u'l-y~in
közümde yır~ sen köngülke y~n
"Ey içi ve dışı bilen, ey hakku'l-yakın; gözden uzaksm, fakat
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gönüle yakınsın"
2500, 4266, 5495, 5497: .. .iç
425: .. .içim taşlarım
4266: içingni taşıngm ....
5114: içing me taşıng
2601: içi hem taşı
1645: içim hem taşım
5602,5932: için hem taşın

taş ...

içgü yigü içmek, yemek
2826: içli ters tutar bu aş içgü yigü
siziklig kişidin yise ay bügü
"Ey bilge kişi, bu içme-yeme
bulunursa çok güç bir sorun halini
4801, 5359, 5553: .. .içgü yigü

işi şüpheli kişilerin
alır

elinde

,,*

ig toga hasta; hastalık, ağrı-sızı ( krş. Uyg. ig toğa, çağatay, 1978: 50;
DTS 203b)
5979: yavuz 19lma könglüng tilingni yıga
yazuJ4ca kefaret bolur ig toğa
"Gönlüne fena şeyler getirme, dilini tut; ağrı ve hastahk
günahlara kefaret olur"*
3979, 4356: ... .ig toga~a ....
5978: ... .ig togan
il kend memleket
2968: tapugçı bile begler elgi uzar
tapugçı bile erklig il kend tüzer
"Beyler hakimiyetIerini hizmetkarları aracılığıyla elde ederler;
hükümdar hizmetkarları ile memleketini düzene koyar"
il kün halk, el-gün (krş. DTS 169a, ED 121b)
245:
mUllgar mengzetür söz sınamış kişi
sınamış kişi bildi il kün işi
"Tecrübeli insamn sözü buna benzer; tecrübeli insan elin-günün
işini i yi bilir"
285, 418, 457, 1952, 2092, 2103, 2258, 2259, 4010, 5334, 6342,
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6347: ... .il kün ...

il bolJun halk, el-gün
1042: yandı bir ança bu yanglıg ~utun
tüzü1di ili bot!nı barça bütün
"Bir müddet böyle huzur ve mutluluk içinde yaşadı;
işi yoluna girdi"*
2140: .... .il boqun ....
il kün bolJun halk, el-gün (krş. DTS 169a)
2092: süçigke süçinse ajun begleri
açıg boldı il kün boiJun igleri
"Dünya beyleri şarabın tadına alışırlarsa,
zahmet çok acı olur"*

halkın

halkın

bütün

bundan çekeceği

inç esen bkz. esen inç
irsel yayıg dönek, vefasız
399:
bu irsel yayığ ~ıllp I.curtga ajun
I.cılınçı I.cız ol körse yaşı uzun
"Bu koca-kan dünya vefasız ve dönek huyludur;
gibi, dikkat edersen yaşı da büyüktür"*
5231, 6629: ... .irsel yayıg ....
isigli soglJ.<.1ı sıcak-soğuk
4629: I.calı samduy erse tadung belgülüg
isigU sogıl.dı ara bir ülüg
"Eğer tabiatın kat'i olarak ılık ise, onu,
soğuk şeyler ile besle"

sırasına

davranışı kız

göre,

sıcak

ve

isiz edgü bkz. edgü isiz
iş ködüg iş-güç (krş. Uyg. iş ködf1g, çağatay 1978: 51; OT iş küç)
161:
u~uş birle işle ~amug iş köt!üg
bilig birle bekle bu bulmış öqüg
"Bütün işini-gücünü anlayışla yap; eline geçen bu zamanı
bilgiyle koru, israf etme"*
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1038,2220,4385,6451: ... .iş köçlüg
3804: ... .iş köçlügdin ....
4324: işi köçlgi (köçlüg) (Burada ö ile okunmuş)
iş tuş eş, arkadaş,

dost, eş-dost (krş. Uyg. iş tuş, çağatay 1978: 51; DTS
184b)
500:
yime tuttı ii tUi y~ın lp.ldı öz
ulug~a kiçigke açu~ tuttı yüz
"Eş, dost edindi, onlara yaklaştı; büyüğe ve küçüğe güler yüz
gösterdi"
1694, 2254, 3784, 4233, 4264, 4699, 4921 : ... .iş tuş ...
4182: işillg hem tuşullg
6047: ... .işim tuşum
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