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ABSTRACT
Today, one of the major problems in the Caucasus Region is the Armenian nationalism
problem. It is known that during the last two centuries and with the support of Russia,
Armenian migration has occurred on Azerbaijani territories. It is a fact that the Armenians
founded their own state on Azerbaijan territories after the migration. Of course, the
Armenians have distorted the truth and ignored the historical evidence and have claimed that
Azerbaijan's territory is really Armenian land. But the important thing to remember is that
during the last two hundred years 2.5 million Azerbaijanians have been massacred as a result
of the Armenian genocide.
Another problem in the Caucasus Region is the Armenian-Georgian ethnic
problem.Armenians call Georgia’s territory a former Armenian province and claim that a
large portion of Armenia along with Tbilisi belong to Armenia. This study has tried to look
behind the scenes at the problems which arose in Azerbaijan and Georgia after Russian
domination was established.
Keywords: Armenia, Azerbaijan, Caucasus,Georgians, Nationalism.
Jel Code: F51
ÖZET
Günümüzde Kafkaslardaki önemli sorunlardan birisi Ermeni milliyetçiliği sorunudur.
Geçtiğimiz son iki yüzyılda Rusya’nın da desteğini alarak tarihi Azerbaycan topraklarına
Ermeni göçlerinin yapıldığı bilinmektedir. Bu göçler sonrasında Azerbaycan topraklarında
Ermenilerin kendilerine devlet kurdukları da bir gerçektir. Tabii Ermeniler de bu gerçeği
saptırarak tarihi delilleri yok sayarak Azerbaycan topraklarının aslında Ermeni toprakları
olduğunu iddia etmektedirler.
Ama unutulmaması gereken ve hatta üzerine gidilmesi gereken önemli husus ise, son
iki yüz yılda Ermenilerin yaptıkları soykırım sonucunda 2,5 milyon Azerbaycanlının
katledilmesi olayıdır.Kafkaslarda yaşanan bir diğer etnik sorun ise Ermeni-Gürcü
sorunudur.Ermeniler, Gürcü topraklarını eski Ermeni vilayetleri olarak adlandırıyor ve
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Gürcistan’ın büyük bir bölümü ile birlikte Tiflis’in de Ermenilere ait olduğunu iddia
ediyorlar.Çalışmada Azerbaycan’da ve Gürcistan’da Sovyet hakimiyeti kurulduktan sonra bu
anlamda yaşanan sorunlara değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler:Azerbaycan, Ermenistan, Gürcüler, Kafkasya, Milliyetçilik.
Jel Kodu: F51
1.
INTRODUCTION
Armenian nationalism is one of the most important problems of the day. It is a wellknown fact that with the help of Russia, Armenians immigrated in historical Azerbaijan
territories during the last two hundred years and founded their Armenian State in Azerbaijan
territories as a result of these immigrations. However, by falsifying reality and ignoring
historical evidences, Armenians claim that Azerbaijan territories actually belong to
Armenians.
An important point that should be acknowledged and addressed here is that 2.5 million
Azerbaijanis were massacred by Armenians during the last two hundred years.
It is a gospel truth that the Armenians’ arrival in Caucasus set ground for ethnic
conflicts in the region. Armenians immigrated to southwest Caucasus, i.e. in the territories of
Western Azerbaijan, and established their state with the support of Bolshevik Russia. There is
no doubt about it that during that process, Turkish-Muslims were massacred, and expelled
from their houses; historical monuments were demolished or alternated, also taxonomical
changes occurred. This present study will not only address problems in Azerbaijan after
Soviet Occupation but also analyze the developments between Azerbaijan Turks, Georgians
and Armenians within Caucasus.
2.
Global Problem: Nationalism and Caucasus
In April, 1920 the 11th Red Army invaded Azerbaijan, and thus started Soviet
Occupation in the region. When the Musavat Party turned over the authority to communists
on April 18, 1920 due to oppression of the Red Army, Nerimanov was filling his second year
in Moscow. Moscow government sent him to Baku for establishing the new regime.
Nerimanov was elected the chairman of the Azerbaijan Interim Revolutionary
Committee which was founded April 27, 1920. Afterwards, he took the ruling position in
Azerbaijan as the Chairman and Foreign Affairs Commissar of the Council of People's
Commissars of the Azerbaijani Soviet Republic. However, the position he took over was like
a bed of nails, because he had to not only struggle with his rivals of Azerbaijani Turks but
also keep an eye on other Russian, Georgian and Armenian rivals(Devlet,2011,167).
In that period, a group of Armenians and Russians came into power. That group was
known with their anti-Muslim and anti-Turk attitudes. One of the problems making things
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more difficult was that throughout history Armenians had not adopted a policy regarding state
control, and could not go beyond the scope of tribal society. Katchaznouni, the first Prime
Minister of the “independent” Armenian Republic confirmed that fact by saying: “If we are to
evaluate the work we conducted and the results we obtained after the declaration of
Independent Republic, we must admit that our burden to organize a State and lead the State
administration was far beyond our strength… We have not been statesmen”
(Ananikyan,2008).
3.
Armenian Immigrations in Azerbaijan Territories during the 19th century
As in the ancient times, Armenians (Gürün,1983,10-53) one of the Asia Minor
communities only endeavored to protect their ethnic existence and struggled to stay out of
serious circumstances even under the rule of powerful governments such as Seljuk, Ilkhanid,
Aqquyunlu, Safavid and Ottomans during the Middle Ages.
Armenia is a term meaning “high country”. It is notable that Asian Turks call people
living in that region Armenians, like they call people living in Rumelia as rums even if they
are from Turkish origin. However, Armenians call themselves with different names other than
Armenian. Firstly appearing in Asia Minor and neighboring countries, the term “Armenian”
has become notably widespread today (Baykara,2003,403).
Armenians have been one of the migrant communities, and in the course of time they
immigrated to Asia, Europe and even to Russia and America. Armenian immigrants have
gained dignity and authority in the fields of economy and trade; also, they have influenced
political lives of the States they immigrated in.
Caucasus has been one of the target regions for Armenian immigrations. In Caucasus,
Armenians have settled in Tbilisi, Nakhchivan and other economic-political centers, and
founded their own trade and business companies. Sometimes the bias and slyness of
Armenian merchants and missionaries, sometimes the mercy of local authorities or ignorance
of phenomenon led to increases in Armenian population in those regions. Churches,
monasteries, schools and cemeteries were established for Armenian people. In addition to
that, there were residential areas and neighborhoods for Armenians in Culfa and Nakhchivan.
Before the 19th century, the number of Armenians in Caucasus was very low, but there were
some exceptional regions that had higher Armenian populations.
Russia was aware of the fact that Armenians always lived in manorial systems and did
not bear any patriotism or political commitment, and the only thing keeping them together
was their traditions, language and religion. Therefore, Russia was able to capture East
Caucasus by taking the advantage of the religious unity between Georgians and Armenians in
the course of the joint naval and land operations in Astrahan in 1796. Thus, the Khanetes of
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Shirvan, Sheki and Karabakh were conquered by the Russians. Afterwards, Gence which was
one of the most important Turkish centers in Caucasus fell under the rule of Russia. That
development not only enabled Russians to reach the Aras River but also gave them the
opportunity to establish their first dominance around Yerevan, and opened the way for
Yerevan and Tabriz (Allen,1966,19). By taking the rule of Tbilisi Khanates in 1801, Russia
got rid of Azerbaijani Khanates in Azerbaijan, and also reached the doors of Anatolia. In
order to achieve its objectives, Russia used Armenian minorities in the region through
Armenian churches and clergymen (Arslan,1996,20).
The Edirne Agreement which was signed on September 14, 1829 as a result of 18281829 Ottoman-Russian War (Karal,1970,119-121) enabled Ottoman subjects to immigrate to
territories of Russia. With that agreement, many Rayahs living either in Rumelia or Anatolia
emigrated from Ottoman territories to Russia. Article 13 granted an 18-month time for the
settlement of the properties belonging to the emigrating families. As it is understood from the
operation in Eastern Anatolia, “people to be migrated” took to the roads in 1830
(Baykara,2003,405). There were many problems about the properties Armenians left behind
when they emigrated, and K. Beydilli researched some of these problems (Beydilli,1988,365434).
With the decree of Nikolay I dated to March, 21 1828, a new administrative unit was
established on the territories of Revan and Nakhichevan khanates, and it was called the
“Armenian Province”. Colonel Lazarev an Armenian diplomat and author Griboyedov were
making efforts for settling mostly Armenian people into that province. In a very short time,
130 Armenian families living in Iran and Turkey were immigrated there. Armenians getting
all kinds of support from the Tsarist government settled in fertile ancestral land of Azerbaijan.
Between 1828-1838, 2511 Armenian families, totaling 12 555 Armenians, were brought to the
territories of Nakhichevan khanates. 434 Armenian families were settled in the province of
Nakhichevan. Inhabitants of some villages, including the inhabitants of Nehrem, firstly
opposed those immigrations; however, policy makers of the Tsarist government populated
Armenians in the domains of Nehrem around the Aras River and created a new village with
the name of Tazekend.
At the beginning of 1829, local population was recorded in books with the command
of Russian General Paskeviç. According to these records, there were 23 730 families in the
region, to be precise there were approximately 17 000 families in Yerevan, 4600 families in
Nakhichevan and 2130 families in the Ordubad region. If we assume that each family was
composed of 5 individuals, it can be inferred that there were 118 650 people living in the
region. In line with the information in the records, 81 749 of these people were Muslims and
25 131of them were Armenians (Aslan,2001).
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Between the years of 1829-1932 Armenian families from Iran were settled in Yeravan,
Nakhichevan and Ordubad; 366 (1715 people), 265 (1110 people) and 36 families (182
people) respectively. Besides these families, 119 villages of Yerevan, 61 villages of
Nakhichevan and 11 villages of Ordubad were settled by Armenians. Including villages and
towns totaling 6949 Armenian families (35560 people) settled in the region: In Yerevan 4599
(23568), in Nakhichevan region 2137 (10652) and in Ordubad together with neighboring
regions 250 (1340) families (Aslan,2001).
One of the migrating methods was, as in Iran, to encourage the non-Muslim
population in the Ottoman territories to immigrate in Russia, or even use force in the occupied
regions. Colonel Lazarev was explaining their objective with these words: “That population
will be a new treasure for Russia.” Again within the same scenario, an Armenian group of
120000 people from East Anatolia were settled in Erivan and neighboring areas in 1829 as a
result of the Edirne Agreement signed at the end of Ottoman-Russian war (Saydam,1996).
According to Leon Arpeee, 96000 Armenians from Erzurum, Kars and Beyazıt
crossed the Russian border (Arpee,1946,244).
According to K.Beydilli, the number was about 100000 (Beydilli,1988,407).
Another point that should be mentioned is that although the policy of settling
Armenian migrants into South Caucasia where Azerbaijani Turks had lived for thousands of
years and of pressing the local population was started by Russian imperialists, it was
maintained in the beginning of the 20th century by the Dashnaktsutyun Party as Armenian
fascism. As a result, the Armenian State was founded on the lands which belonged to
Azerbaijani Turks (Memmedov,2001).
After Armenians were settled in Azerbaijan territories, Turkish names of some
residential areas, mountains, rivers and lakes were changed with Armenian names
(Makas,1990,22).
Old Name
Ağbaş
Ağdere
Alagöz Dağı
Arpaçay
Aygır Gölü
Basargeçer
Celaloğlu
Cengi
Derbend

New Name
Abovyan
Mardakert
Aragats
Ahuryan
Aygerliç
Vardanis
Stepanovan
Vardatlur
Karmrakar
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Eskipara
Gökgöl
Güzeldere
Gümrü
Hamamlı
Hankendi
Kamerli
Kıpçak
Kırkbulak
Mihrablı
Merze
Pirmelek
Seradrabad
Tavuzakle
Vedi
Yaycı
Zengibasar

Voskepar
Sevan
Gehadzor
Leninakan
Spitak
Stepanakert
Mesamor
Ariç
Akunt
Vardaşen
Barteravan
Areg
Oktemberyan
Berd
Ararat
Garjis
Masis

4.
Relations between the Azerbaijani Soviet Republic and Armenians
When Nerimanov took authority, he supposed that Azerbaijani Soviet Republic was
independent. The Azerbaijan Republic had built relations with the new Republic of Turkey.
Mahmut Şevket Esendal was sent to Baku in 1920 as the new Turkish Ambassador, and in the
beginning of 1921, İbrahim Abilov was appointed as Ankara Ambassador of Azerbaijani
Soviet Republic. In those days, Ankara was isolated from the rest of the world and it was a
rebellious center which was legitimatized by only the Soviet Union and its associate republics
(Devlet,2011,168).
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In other words, socialist activities were tolerated in Anatolia, and there was no
objection for Turkish delegates to participate in the Baku Congress of the Peoples of the East
in September, 1920 or in other meetings. The Ankara government did not consider
establishing a socialist regime in Anatolia, therefore it reluctantly shut its eyes to such
developments, because the Ankara government was hoping to get assistance from Moscow
and its alliances including Baku and Tashkent.
However, Moscow was staying on the safe side regarding building relations with
Ankara. Çiçerin, the Foreign Affairs Commissar of the day did not lean towards the
developments, but relations were improved between Moscow and Ankara with
the Treaty of Friendship and Brotherhood that was signed on March 21, 1921. Mustafa Suphi
and his friends had been killed at the end of January; however, it did not constitute an
impediment against that Agreement. By these means, the new National Assembly secured
taking a loan of 10 billion gold coins from Russia together with military supplies
(Devlet,2011,169).
In the telegram he sent to Lenin and Çiçerin on June 19, 1920, G.K.Orconikidze
wrote: “Karabakh and Zengezur have been taken under Soviet domination, but both regions
still regard themselves as a part of Azerbaijan. As for me, the head of Azerbaijan should be
called to Moscow to discuss the problems regarding Azerbaijan and Armenia. Also, all these
things should be done before making an agreement with Armenia (Memmedov,2008).
As it can be understood here, after the Irevan Region was given to the Dashnaks
territories of Azerbaijan, the Democratic Republic shrank and decreased from 114 thousand
km2 to 97, 3 thousand km2 in 1920.When historical resources are examined, it can be seen that
the Armenian State was founded on Azerbaijan territories. Also, Armenian researchers do not
deny this fact. For instance, Galoyan wrote: “The land left to the Armenians with the Batumi
Agreement (June 4, 1918) was 8 thousand km2” (Galoyan,1969).
According to the statement mentioned above, when 8 thousand km2 is deducted from
the current 29 thousand km2 territory of Armenia, it makes 21 thousand km2, so we can infer
that that the 21 thousand km2 land actually belongs to Azerbaijan.
We should also emphasize here that after the tsarist regime, Soviet Russia also kept
protecting Armenians. Moscow gave all kinds of assistance and protection to the Armenian
State that was artificially created. In that way, from the beginning of 1920 to 1988 10, 7
thousand km2 of Azerbaijan land disappeared and was left to the hands of Armenia and by the
Permission of Kremlin. In the time when the Soviet Union was about to collapse, real
property of Azerbaijan had fallen to 86,6 thousand km2.
As the new Armenian State did not have any economic resources, it survived with
foreign support. Some of that support was coming from Azerbaijan. Armenian historiographer
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Ağayan states that: “That assistance was quite valuable because the majority of Azerbaijani
people were highly in need, and even getting help from the government of Soviet Russia”
(Memmedov,2008).
5.
Relations between Armenians and Georgians
Another point that should be mentioned here is the relations between Armenians and
Georgians, because Armenians also had their eyes on the land of Georgia. Orientalist Veliçko
wrote: “Armenians ruthlessly wiped out the history of Georgia, in the archaeological sense.
They scraped off the Georgian inscriptions on the monuments. They broke into the old
churches and shrines of Orthodox people, and presented the places where each stone reflected
Georgian Tsardom as ancient Armenian lands” (Memmedov,2008).
Georgian archeologist D.Bakradze wrote: “The last four churches in Artvin, which are
open to worship, and have been built in the last 20 years, are the possessions of Catholics.
However, the big church bonded with a stone having Georgian writing was turned into an
Armenian Church. After debating with Trabzon Rums, Armenians hideaway the stone with
Georgian writing and arrogate the church to them. However, Rums try to prove that it was a
Georgian Church and it should be left to their coreligionists” (Vermishev,1904).
On August 16, 1828 the Russian troops under the command of Paskeviç defeated
Ottoman troops and captured Ahalsık. Thus, Ahalsık Sanjak was transformed into a province
under the same name. The “Caucasian” journal published in Tbilisi reported: “Russians’
invasion of Ahalsık which was regarded as an undefeatable area by the local community
caused horror among Muslims. Native populations started fleeing into Turkey in masses. On
the contrary, more than 106 000 Armenians graced us with their presence in nearly 5-6
months” (Ahaltıhskaya,1897).
After securing their position in new settlements, Armenians took up new dreams. In
1831, Armenian migrants from Ahalsık submitted a 10-article petition to Paskeviç. In the
petition they expressed the following demands: “not to settle other people together with
Armenian-Griyoryans, to give Armenians in Ahalsık the right to found their own national
courts, to give them a commercial law that allows for free trade without taxes (Kafkas,1897),
etc. However, Paskeviç rejected these demands.
At the beginning of the 19th century, Ottoman and Kacar States made Armenians
migrate to Caucasus and in the territories of current Georgia. Those migrations paved the way
for the disagreements between Armenians and Georgians for land ownership, which have
continued until today.
Armenian historian İshanyan also accepted that the Armenian rich bought Georgian
lands for their aims. İshhanyan wrote: “Georgian aristocrats sell their lands to Armenian
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capitalists, in other words, Georgians sell their own territory to foreign Armenians who came
to their land later”(İshhanyan,1914).
Afterwards, by stating “In the areas where Armenians were settled such as Zengezur
town….” (İshhanyan,1914) İshhanyan accepted that Armenians were not natives in Caucasus,
but they settled there later in history. In the beginning of the 20th century, Armenians
collectively purchased Georgian territories, and that led to serious discontent in the higher
administrations of Georgia. Georgian historian, doctor N.Eristov-Şarvaşidze verbalized that
discontent with these words: “Georgian people lost the most beautiful areas of Georgia,
including Kartalini and Ahalkalak town. These areas have been settled by Armenians coming
from Asia Minor. Hundreds of undamaged shrines and monasteries, properties of Georgian
people, and thousands of villages fell into the hands of Armenians. They staked out claims on
historical inheritance of Georgian people without any gratitude.”(Eristov,1906).
By emphasizing the discontent of Georgian federal agents , Armenian historian
İshhanyan wrote: “Armenian capitalists don’t content themselves with taking possession of
Georgian lands, they try to bring their fellow countrymen from Armenian provinces in masses
and settle them in the captured territories; therefore they lay the foundation of an Armenian
colony on Georgian territories.”(İshhanyan,1914).
Historian Shopen who lived with the Armenians that immigrated to Caucasus, knew
and analyzed them well wrote: “greed often drives them to lies; therefore, they have the
ability for hiding their ideas instead of verbalizing them. They are apple-polishers, who never
stay loyal to someone and if you don’t serve their purposes they can easily ignore
you.”(Shopen,1852).
It will be convenient to cite the words of a Georgian monarch regarding Armenians:
“It is surely beyond doubt that Armenians will feel and understand in the near future that we
cannot have anything to bargain on with the people who aspired to batten upon the folks who
provided them shelter”(Sbornik,1901).
The most disconcerting thing for Georgians was that Armenians illegally captured the
territories of the state and legal entities and became richer in this way. Such activities of
Armenians became more apparent especially in ‘50s and‘60s of the 19th century.
According to the information provided by İshhanyan, while Armenian population
composed 19% of total population in Tbilisi Guberniya in 1897, their rate increased up to
26.17% in 1910; in other words, their rate increased by 7% in fifteen years. On the contrary,
Georgians were composing 44, 5% of total population at first, they reduced to 41.24% by
decreasing 3.25% (İshhanyan,1914).
Nearly all classes of Armenian population took part in the Armenian-ization process of
Georgia. For instance, Haratyun who used to write poems in three languages accepted the title
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of Sayat Nova and started being recognized as a musician and poet. Afterwards, he became a
palace singer for Georgian Tsar İraklin II, and then he was fired from the palace and worked
as a priest in a monastery. The death of Sayat Nova still remains mysterious.
In fact, Armenian jeopardy was not only limited to settlement of Armenian migrants in
Georgian territories. Armenian priests instructed by Eçmiyazin were pushing Gregorian
sectarianism on Armenian Catholics. “Armenians based their lies on the claim that Georgia
has been an orthodox country through history and has never hosted and cannot host natives
maintaining Roman-Catholic sectarian. Therefore, Armenians demanded Georgian Catholics
to join them and pray in Armenian” (Kanadpev,1902).
Also, Armenians had rootless works written regarding the Georgian history. For
Senkovskiy who was a professor of oriental languages and known as Bromlmplaei, was the
first Russian man of letters that wrote works on Armenians in return of money. In his article
“Some doubts on the history of Georgia” dated to 1838 Senkovskiy wrote: “Till the rule of
Vahtang VI, Georgians did not have annuals; even Georgians did not come into existence till
the 12th century. However, there were highlander communities known as Ivers. The large part
of Georgia belonged to Armenia for several centuries”(Senkovsiy,1838).
Well-known Georgian poet and author İlya Çavçavadze revealed Armenians’ lies and
their historical-archeological attacks on Georgians, and wrote: “They do not only bring shame
on our name, and divest us of our merit, but they also deny our blood-stained history and
annuals and take credit of our history to rule us out of the world”(Çavçavadze,2008,325).
Çavçavadze stated: “stop debarring us from the thing that actually belong to us,
abasing our name and laying it on you. No matter if our land is small or big, we provided you
with shelter and took you under our wings. At least give up your hostile attitudes in our own
territory. It is better to have a lion on your way than having an enemy at your home”
(Çavçavadze,2008,325).
By taking the advantage of the vacancy emerging in Caucasus after the collapse of
Russian tsarist regime, Armenian Dashnaks founded a state on the territories of Azerbaijan.
As of its foundation, the Dashnak government started claiming possession on the territories of
Azerbaijan and Georgia. In such an environment, Armenia attacked Georgia on December 14
1918. These hostilities continued for two weeks. However, as British troops stepped into the
region both states had to retreat their former positions. Georgia recaptured its territories in
Ahalkelek. American historian Samuel wrote on Armenians’ defeat against Georgia:
“Armenia has licked its own wounds and set its eyes on Azerbaijan as its next
victim.”(Memmedli,2008,326).
The fact that should be underlined here is that Meskhetian Turks lived in Ahalkelek
region and Azerbaijani Turks lived in Borçalı region. During the domination of Georgian

11

http://www.turansam.org
*****
TURAN Stratejik Araştirmalar Merkezi
TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Eylül 2013, Cilt: 5/Yaz, Sayı: 19,
TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; September 2013, Volume: 5/Summer,Issue: 19

Menschewiks, ethnic conflicts in the country were changing from day to day. Georgian
officials could not trust in Armenians and regarded them as foreigners. It was known that
Armenians living in the region espied for Dashnak armies and helped them by malpracticing
their missions during the Armenian attacks on Georgia. Therefore, Georgian government
agencies were cross with Armenians, and dismissed them from their jobs. An American
historian mentioned the issue with these words: “Armenian officials, soldiers and government
authorities who intentionally betrayed Georgians, stabbed them in the back or tried to pull the
rug out from under Georgia, were dismissed from work”(Memmedli,2008,326).
Armenian efforts for disrupting the unity and territorial integrity of Georgia and
Georgian civilization became more complex and systematic during the Soviet domination.
According to the claims of Armenian “intelligentsia “, the first founders and architects of
Georgian churches were Armenians. These intellectuals also emphasize that historical
Georgian inscriptions were products of Armenian civilizations. As a matter of fact Mamulov,
an Armenian from Tbilisi, claimed that all Georgians were actually Armenians
(Mamulov,1995).
As of the 1930s, Armenians who were citizens of Georgia started changing their
passports and getting Georgian names and last names en mass. Apparently, it was one of the
ways that had been planned by Armenian leaders to Armenian-ization of Georgia in a more
civilized manner and “assimilate” Georgians on the sly.
It will be useful to underline that during the Soviet domination and the following
period, there were no newspapers which did not make propaganda against Georgia. However,
these anti-Georgian propaganda activities were not limited to Armenia. The Eçmiyazin church
and Armenian Diaspora were carrying out the same activities out of the borders of the
Armenian state.
In the later 20th century, the Armenian Republic made territorial claims on the
Covahetiya region of neighboring Republic of Georgia. In the dissolution of the Soviet Union,
Armenians prepared plans of attacks against both Karabakh and Covahetiya, and with the help
of Moscow and other foreign powers they mounted attacks against Karabakh region of
Azerbaijan (Memmedli,2008,329).

CONCLUSION
It is known that since the last two hundred years Armenians have immigrated in Caucasus,
namely in the territories of both Azerbaijan and Georgia. During that process too many people lost
their lives and too much blood was shed. Firstly, Tsarist Russia and the Soviet Russian
government supported Armenians for these immigrations; therefore, Armenians occupied the
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territories which actually belong to Azerbaijan and Georgia. Azerbaijan authorities held meetings
with Lenin and Stalin in order to stop massacres and soil loss. However these meetings did not
yield any results. There are letters which can prove these meetings.
In the second half of the 1980s when the USSR entered into the dissolution process,
Azerbaijan territories underwent another Armenian invasion, and 20% of Azerbaijan Republic’s
territories were occupied by Armenians (17.000 km2). During that war/ occupation more than
18000 people lost their lives and more than 50000 people got wounded or became
permanently disabled.
This is one of the main problems in the foreign politics of the current Azerbaijan
Government. International organizations, especially the United Nations Security Council has
4 Decisions regarding the invaded Azerbaijan territories; however, Armenia did not abide by
these decisions. Aliyev stated that independence is the most valuable property for
Azerbaijanis by emphasizing that Azerbaijan has developed both economically and politically
in the last 20 years and became the most powerful country of the region. Aliyev, the
President of Azerbaijan stated that Azerbaijan maintains a clear attitude regarding the
resolution of the Nagorno-Karabakh problem and their attitude is based on the principle of
territorial integrity, and they will never tolerate another Armenian state to be established on
the land of Azerbaijan(http://www.internethaber.com/ilham-aliyev-azerbaycan-ermenistanyukari-karabag--439037h.htm, 02.07.12)
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TÜRKÇE: SÛDÎ’NİN ŞERH-İ BOSTAN’INDA GEÇEN ARKAİK KELİMELER
*

ENGLISH:THE ARCHAIC WORDS USED IN SUDI'S ANNOTATED WORK OF
BOSTAN
ÖZET
Sûdî, 16. yüzyılda yaşamış ve İran edebiyatının üç önemli ve temel sayılan eserine
şerh yazmıştır. Bunlar İranlı büyük şair Hâfız’ın Divan’ına yazdığı şerhi ve İranlı Şeyh Sâdî-i
Şîrâzî’ye ait Gülistan adlı eserin şerhi ve yine Şeyh Sâdî-i Şîrâzî’ye ait Bostan adlı eserin
şerhidir. Bu üç eser yalnız İran’da değil Anadolu sahasında da çok okunan ve dünyanın pek
çok diline tercüme edilmiş klasik eserlerdendir. Sûdî’nin Bostan Şerhi, edebiyatımız ve
dilimiz açısından önemli sayıda arkaik kelimeyi içinde barındıran bir eserdir.
Bu makalede Sûdî’nin Bostan şerhinde geçen arkaik kelimeler incelendi, arkaik
kelimelerin diğer yazar ve şairler tarafından kullanımlarıyla mukayesesi yapıldı ve Sûdî’nin
ne kadar çok arkaik kelimeye yer verdiği ortaya konuldu. Sûdî, Bostan’ı şerhederken diğer
şarihlerin şerh metodunu izlemiş; o dönemde anlaşılabilen Türkçe arkaik kelimelere şerhinde
bolca/sıkça yer vermiştir. Edebî eserler, bir dilin gelişmesine hizmet ettikleri gibi o dili
gelecek nesillere ulaştıran belge niteliğindedir. Bugün dilimizde kullanımdan düşmüş çok
sayıda Türkçe kelime vardır.
Anahtar Kelimeler: Arkaik Kelimeler, Divan Edebiyatı, Sûdî, Şerh-i Bostan, Türkçe.
Jel Kodu: Z11

ABSTRACT
Sûdî, lived in the sixteenth century, is a writer who wrote commentaries to three works
of literature as listed significant and basic pieces of Iranian literature. They are annotated with
Divan of Hafiz, Gulistan and Bostan works of Sa'di Şîrâzî. These three works have not only
been read in Iran but in the Anatolian area and widely translated into many of the world
classic works. Sûdî's Bostan Commentary includes a significant number of words of archaic
language that are really importantin terms of our literature and language.
In this article, the archaic words in Sûdî's Bostan Commentary have been viewed, the
use of archaic words by other writers and poets has been compared and Sûdî has been put
forth to wield a lot of archaic words. As writing the commentary on Bostan, Sûdî followed the
method of other commentators and he gave plenty of places in his commentary to Turkish
*
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archaic words that could be understood at that time. Literary works as they serve the
development of a language is a document that conveys the language for future generations.
There are a large number of Turkish words have fallen from the use of language today.
Keywords: Archaic Words, Bostan Commentary, Divan Literature, Sûdî, Turkish.
Jel Code: Z11
ARKAİZM (ESKİCİLLİK) NEDİR, NASIL ANLAŞILMALI?
Bu yazıda Türkçenin eski ürünlerinde geçen ancak Türkiye Türkçesi yazı dilinde
kullanılmayan bazı arkaik kelimelerin ve gramer unsurlarının belirlenmesi yapılmıştır. Bazı
kelimelerin çeşitli sebeplerle kullanımdan düşmesinin, her dilde olduğu gibi Türkçede de pek
çok örneği gösterilebilir. Edebî ürünler içerisinde kendilerine yer bulabilen kelimeler, günlük
dilin ya da yazı dilinin kullanımından düşse de, o ürünlerin yazıldığı zamanların armağanı
olarak yaşamaya devam ederler. Bazı kelimelerin çeşitli sebeplerle kullanımdan düşmesinin,
her dilde olduğu gibi Türkçede de pek çok örneği gösterilebilir. Kelimeler de canlı varlıklar
olarak ölebilir. Vahit Türk bu konuda şunları ifade eder: “Kelime ölümünün belli başlı
sebeplerinden biri, kelimenin karşıladığı kavramın, dilcilik terimiyle “gösterilen”in toplum
hayatından değerini yitirmesi ve insanların günlük hayatlarının gereği olmaktan çıkan
nesnenin adının da bir süre sonra unutulmasıdır. Kelime ölümünün bir başka sebebi de, bir
kavramı karşılamakta kullanılan kelimenin yerini zaman içerisinde başka bir kelimenin
almasıdır. Kavram yaşamaya devam ettiği halde göstereni değiştirilir. Bu durumun sebebi ise
kelimenin uzun süre kullanılması sonucunda oluşan aşınma ve daha diri olarak dilin kendi
kaynağından ya da başka dillerden gelen yeni kelimenin kendisine alan açma çabasıyla eski
kelimeyi bir kenara itmesidir. Bu kenara itme, bazen kelimenin tamamen unutulmasıyla bazen
da komşu bir anlam alanına kaymasıyla sonuçlanır.” (Türk, 2009: 84) Doğan Aksan,
günümüze ulaşamayan, günümüz yazı dilinde kullanılmayan sözcüklerin kayboluş sebebini
yabancı etkiye bağlar “Türkçe, geniş söz varlığının bir bölümünü, yabancı etkiye büyük
ölçüde kapılarını açma ve yabancı sözcükleri yeğleme sonucunda yitirmiştir.” Şeklinde
dğerlendirir (Aksan 1996: 48). Bazı kelimelerin kullanımdan düşme sebebi ise eş anlamlı
veya yakın anlamlı kelimelerin baskın hale gelerek bazı kelimelerin kullanım görevlerini
üstlenmesi ve böylece kullanılmayan kelimenin de yazı dilinden düşmesi şeklinde
anlaşılabilir. (İlhan 2010: 455)
Her dilin uzun tarihi süreç içerisinde geçirdiği evrelere bağlı olarak bazı değişimlere
uğraması kaçınılmazdır. Dillerin değişim gösteren unsurları yanında önceki dönemlerde sahip
oldukları bazı hususiyetlerini muhafaza ettikleri görülür. Dilde muhafaza edilen bu gibi
unsurlara “arkaizm”, “eskicil öge”, “eskilik”, “eski biçim”, “eskil biçim” şeklinde
adlandırılmaktadır. Bu terimlerle ilgili yapılan açıklamalar şöyle sıralanabilir:
Arkaizm: “1. Konuşulan ve yazılan dilde kullanımdan düşmüş eski söz ve deyim. 2.
Kullanıldığı çağdan daha eski bir çağdan kalma bir biçimin, bir yapının özelliği.” (Türkçe
Sözlük, 2011: 153).
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Eski biçim: Kullanımdan düşmüş bulunan sözlüksel birim, sözdizimsel olgu, vb. (Vardar,
1978: 76) Mehmet Hengirmen bu terim hakkında şu açılmayı yapar: “Dilin, zamana bağlı
kurallarına uymayarak eskiliğini muhafaza eden biçim.” (Hengirmen, 1999: 157-158).
Eskilik: “Eskiden kalma; yazı ve konuşma dilinde artık kullanılıştan düşmüş olan, dilin daha
eski ve tarihî devirlerine ait kelime, deyim ve şekiller.” (Korkmaz, 2007: 85). Eskil biçim:
“Kullanımdan düşmüş, dilsel çevrimden çıkmış bulunan sözlüksel birim, sözdizimsel olgu,
vb.” (Vardar, 2002: 93). Ölmez “eskicil öge” adını verdiği unsurlarla ilgili olarak söz konusu
tanımlara katılmaz. Tekin ve Doerfer’in tariflerinden hareket eden Ölmez’e göre eskicil öge,
“Bir dilde eski Türkçe ile karşılaştırıldığında öteki Türk dillerinde bulunmayan ses ve yapı
özelliklerinin yanı sıra sözlüksel biçimlerin de eski Türkçeye benzer biçimde yaşaması,
kullanılmasıdır.” (Ölmez 2003: 136-139). Ölmez aynı anlayışla Tuva Türkçesindeki eskicil
ögeleri incelemiştir. Araştırmasında, Tuva Türkçesindeki bazı kelime ve eklerden bir
bölümünün eski Türkçe’de bulunduğunu, bazı özelliklerin ise Tuva Türkçesine ait olduğunu
belirtmiştir. Her iki araştırmasında da eskicil ögeler için belirlenen ölçütlerden hareket
etmiştir. Söz konusu kelimelerin birer arkaik unsur olarak değerlendirilmeleri, eski
Türkçedeki biçim ve anlamlara yakın özellikler sergilemelerindendir. Hangi kelimenin arkaik
sayılacağı konusu araştırmacılar tarafından da tartışılmaktadır. “Arkaiklik konusunda bir
başka problem eskimiş kelime kaydının nasıl belirleneceğidir” (Argunşah 2003: 26-31).
Türkçe Sözlük’te geçen ve eskimiş kaydı düşülen kelimelerin eskidiğine neye bakıp karar
verilecek? Eskicillik, dilin görünen kısmı olan kelime kökü ve ek kısımlarında olmayıp
kelime manası ve kelime görevi boyutlarında da vardır. Günümüz Türkçesi kelimelerde
eskicillik boyutu fonetik, morfolojik ve leksik bakımlaradan önemli değişimler göstermiş olsa
da bazı eskicil unsurları bünyesinde barındırdığı söylenebilir. Bu yüzden eskicil kelimelerin
bazı yönleriyle dilimizde varlıklarını sürdürdükleri kabul edilebilir. Nitekim bu hususta
Bülent Hünerli şu tespitlerde bulunur: “Türkiye Türkçesinde kullanılan pekçok kelime,
Türkiye Türkçesi ağızlarında eskicil anlamlarıyla ve görevleriyle karşımıza çıkabilir. Dil,
canlı bir organizma gibi gelişen ve değişen bir yapıya sahip olmasının yanı sıra içinde eskiyi
devam ettiren muhafazakâr bir çizgiyi de barındırır. Tür kçe bu bakımdan önemli bir yere
sahiptir. Türk dilindeki süreç içerisinde gelişen veya değişen pek çok fonetik, morfolojik,
leksik farklılıklar, artzamanlı çalışmalar ışığında açıkça ortaya konulmaktadır. Zaten zamanla
oluşan bu farlılıklar günümüz Türk lehçelerinin temellerini atmıştır. Çağdaş Türk
lehçelerindeki fonetik, morfolojik ve leksik yapılar eskiye oranla tedricen değişiklik gösterse
de önemli oranda eskicil unsurları bünyesinde saklamaktadır.” (Hünerli, 2012: 598)
Öncelikle çalışmada Türkçe söz varlığı ve şekillerin ele alınacağının belirtilmesi
yararlı olacaktır. Sözcük için “eskimiş” kaydı gibi öznel olduğu yukarıdaki açıklamalar ışığı
altında anlaşılan bir değerlendirme yerine malzemenin Güncel Türkçe Sözlükte yer alıp
almama durumu, sözcüğün eskicil bir veri olarak incelenmesinde ölçü olarak kabul
edilecektir. Bu kelimeler anlam bakımından da eskicil özellikler gösteren geçmiş zaman izleri
taşıyan dil unsurlarıdır. Kelimelerin ağızlarda kullanılıyor olması eskicilliğe engel
sayılmayacaktır. Bunun dışında sözcük için “eskicil” kaydı gibi sübjektif bir değerlendirme
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yerine kelimenin Türkçe Sözlük’te yer alıp almama durumu sözcüğün arkaik unsur olarak
incelenmesinde ölçü kabul edilecektir.
SÛDÎ’NİN ŞERH-İ BOSTAN’DA ARKAİK KELİMLERİ KULLANMA SEBEPLERİ
Sûdî’nin Bostan Şerhi’nde Arapça-Farsça kelimelerin şerhleri esas alınmakla birlikte,
şârihin Arapça-Farsça kelimelere verdiği Türkçe karşılıklar XVI. yüzyıl Türkçe söz varlığı
hakkında ipuçları barındırmaktadır. Şerhler Türk edebiyatında devamlı olarak başvuru
kaynağı olagelmiştir. Örneğin Ahmet Talat Onay Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar adlı
eserinde mazmunları açıklarken Sûdî şerhlerinden 79 adet örnek vermektedir (Onay 1992:
492). Arapça va Farsça yazılmış, anlaşılması güç bazı metinleri şerh etmek, Klasik Türk
edebiyatında bir gelenek oluşturacak kadar disipline bağlı ciddi çalışmalardır. Sûdî’nin
şerhteki başarısı, eserlerinin ana gövdesini oluşturan ve yöntem olarak esas aldığı şârihane
merakı ve açıklama gayretidir. Sûdî, ömrünün büyük bir kısmını vâkıf olduğu Arapça ve
Farsça eserleri tetkik ile geçirmiştir (Ayar 2007: 2). Edebî metin şerhi, bir metnin daha iyi
anlaşılması için, içinde geçen kelimelerin tahlili, edebî sanatların tesbiti, mazmunların işaret
ettiği yerlerin tarifi ve aynı metnin ilişki içinde olduğu benzer metinlerle mukayesesi şeklinde
yapılmıştır. Bostan Şerhi, şerh edebiyatı, divan nesri ve eserde geçen Türkçe asıllı kelimeler
açısından önemli bir eserdir. Sûdî Bostan Şerhi’nde 257 adet arkaik sayılan kelimeye yer
vermiştir. Bu kadar çok sayıda eskicil kelime kullanımı dil araştırmacılarına Türçe’nin seyrini
takip açısından yol gösterecektir.
1.
Arapça ve Farsçaya son derece vâkıf olan bu kıymetli dil bilgini bu dillerin en
mühim eserlerini şerh ve tercüme suretiyle Türkçeye kazandırmıştır. (Türk Ansiklopedisi
1980) Arapça ve Farsçanın zengin anlatım gücü, kelime zenginliğine Türkçe karşılık vermek
ve Türkçenin anlatım genişliğini ortaya koymak amacıyla şerhlerinde Türkçe kelime
kullanmaya özen göstermiştir. Türk yazar ve şairler üzerinde Sa’dî’nin sürekli bir etkisi
görülür. Bu etki sadece mısra, beyit ve şiirle sınırlı değildir. Sûdî üç büyük esere yazdığı şerhinde
Türkçe asıllı kelimelere geniş yer vermiş olması şerh tekniği açısından normal karşılanabilir bir
durumdur. Çünkü Farsça yazılmış eseri Türkçe yorumlarken Farsça her kelimenin karşılığını Türkçe
vermek zorundadır.

2. Sûdî şerhinde yer yer Arapça ve Farsça kelimeler kullanmak mümkün olduğu halde
tercihini Türkçe asıllı kelimelerden tarafa kullanmıştır. Sûdî sâde Türkçe ile eser veren bir
edebiyatçıdır. Onun sade Türkçeyle başarılı eser verdiği konusuna değişik araştırmalarda
değinilmiştir. “Şerhlerinde oldukça sade bir Türkçe kullandı. Asıl metne nüfuz bakımından
özellikle Bostan, Gülistan ve Hafız Divanı şerhleri başarılıdır” (Türk Dünyası Ortak Edebiyatı
2007). Sûdî’nin Arap ve Fars dillerine hâkimiyeti sayesinde yazdığı Şerh-i Bostan uzun
asırlar boyu medreselerde nesir örneği olarak okutulmuştur. Sûdî’nin Hafız Divanı Şerhi
doktora çalışması olarak incelenmiş (Kaya 2008) ve Gülistan Şerhi de başka bir doktora
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çalışmasının konusu olmuştur (Polat 2006). Kaya, Sûdî’nin Hafız Divanı Şerhi’nde Türkçe
asıllı kelime kullanımıyla ilgili olarak şu tespitlerde bulunur: “Sûdî şerhinde Türkçe asıllı
kelimeler oldukça büyük bir yekûn tutar. O Farsça kelimelerin Türkçe karşılıklarını verirken
tavrını Türkçeden yana ortaya kor. Eser boyunca bu tercihini tutarlı bir şekilde devam ettirir.
Bu husus, ondaki Türkçe sevgisinin güçlü olduğunun göstergesidir. Tarama Sözlüğü ve diğer
sözlüklerde bulamadığımız (bazı) Türkçe asıllı kelimeler Sûdî şerhinde bulunmaktadır.
Tamlamaların sınıflandırmasında ve anlamlandırmasında keskin bir zekânın pırıltısını taşıyan
ifadeler şarihimizin metnin anlaşılmasındaki başarısının ana unsurunu oluşturmaktadır.
Dilbilim ve anlambilim dallarıyla uğraşanların Sûdî’den öğrenecekleri çok şeyler olduğu
kanaatindeyiz” (Kaya 2008: 462). Sûdî bu eserin dibâcesinde, Türkçe ibarelerle Şeyh
Sa’dî’nin Bostan’ını şerh edeceğini beyân eder. Bostan Şerhi’ni kendisinden edilen rica
üzerine telif ettiğini, maksadının Farsça öğrenen talebelere ve câhil kimselerin şerhinden
yaralanması mümkün olsun diye bu şerhi yazdığını ifade eder: “…ekrem-i benì Ádem Şeyò-i
òarem-i medìne èÖmer Efendi tayyibe’llÀhü rÿóahü ve zÀde fì àurefül-cinÀn, fütÿóe hezÀr
ùaôarruè ve niyÀz ile içerü girdi. El-kelÀm-i yecrü’l-kelÀm ve yensÀķ-ı ile’l-merÀm óasebince
KitÀb-ı BÿstÀn ki maòtÿbdur. NefÀyis-i emåÀl-i àarìbeéi ve letÀéif-i nesÀyió ve èuzzÀt-ı èacìbeéi ki her birisi muótÀcdur óallü’l-elfÀô-ı meèÀnìye ve tebyìn-i uãÿl-i mebÀniye. Bu
mübÀrek ve hümÀyÿn kitabı ziyÀde medó ve ıùrÀ eyledükden soñra buyurdı ki senden temennì
iderüm ki bunı Türkì èibÀratla şeró eyleyesüñ ki müşkilÀt beyÀn ve muêillatı èayÀn olup
èibÀrÀtı maèlÿm (3) ve istièmÀlÀtı mefhÿm, ķÀnÿnı mażbÿù ve üslÿbı merbÿt vÀúiè ola. TÀ kim
FÀrisì teèallümüne rÀàıb olanlar eshel ve cehele istifÀde idüp òayır daèÀya baèiå olasuz.” (Sûdî
1871: 2) Türkçe ibarelerle şerh yazacağını eserin dibacesinde söyleyen yazarın şerhinde bunu
uyguladığı görülür. Ayrıca “talebelere” ve “cahil kişilere” dil öğretmek muradı olduğu da
yazarın ifadelerinden anlaşılır. Osmanlı medreselerinde Hafız Divanı ve Şeyh Sa’dî-i
Şirâzi’nin Bostan ve Gülistan’ı örnek metin olarak okutulan başyapıtlar arasındaydı.
3. Sûdî’nin Bostan Şerhi’nde dil kullanımından doğan yanlışlıklara asla tahammül
göstermeyen bir kişilik olduğu görülür. Sûdî güçlü bir bilgi ve sağlam bir mantık taşımasının
yanında Arapça ve Farsça konuşulan merkezlerde uzun süreler yaşamış ve oralarda bu dillerin
üstadlarıyla görüşmüş ve onlardan ders almıştır. Sûdî Arapça, Farsça ve Türkçenin bir dil
otoritesi ve uygulayıcısıdır. Farsça kelimelerde, Arapça ibarelerde ve Türkçe anlamlarda
doğru dil kullanılmasını ister. Kendinden önce Bostan Şerhi yazmış olan Şemèì ve Sürÿrì’ye
yönelik bu eleştiriler eserin el yazması nüshalarında ve baskı nüshasında derkenar not olarak
“Redd-i Şeméì” veya “Redd-i Sürÿrì” veya “Redd-i Sürÿrì ve Redd-i Şemèì” şeklinde
reddiyeler yazmıştır. Sûdî rakiplerine hiç merhamet göstermemiş, onları yaptıkları ek
yanlışları, terkip hataları, kelime hataları, yerinde ve uygun kelime kullanamama ve tercüme
hatalarıyla eleştirmiştir. Eleştirilerini doğrudan şerh metnine dayandırmış ya da şerhte
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kullandıkları hatalı nüshaya dayandırmıştır. Sûdî Hafız Divanı Şerhi ve Gülistan Şerhi’nde
benzer bir yol izlemiş eserlerin derkenarlarında “Redd-i Şemèì, Redd-i Sürÿrì, Redd-i Sürÿrì
ve Redd-i Şemèì” gibi notlar düşmüştür (Kaya 2008:170, Yılmaz 2007: 283). Şemèì Bostan
Şerhi’nin baskı nüshasında görüldüğü üzere 206 defa eleştirilen yazardır. Daha sonra 117
defa eleştiriyle Sürÿrì gelir, hem Sürÿrì hem de Şemèì birlikte 111 defa eleştirilir. Sürûrî’ye
ilim ve kemalatından dolayı saygı besleyen yazar onu eleştirmekten geri durmaz: “MıãrÀè-i
evvelüñ maènÀsını “Òalúaé-i õikirde şevú ve vecd ve simÀè ve õevú ve ãafÀ lÀzım deàüldür”
diyen ne beytüñ maènÀsına vÀãıldur ve ne simÀè ve ãafÀya. Ve tahrìrÀtında simÀè geldügi
yirlerde ãÿfìler ve mevelevìler simÀèì maènÀsına óaml ider ve kendinüñ zuèm-ı fÀsidince
Soóbetü’l-EbrÀrı baèøı nÀkıã mübtedìlere taèlìm ider geçinür. ÓÀlbÿki ol kitÀb-ı şerìfüñ otuz
dördinci èaúdi simÀèdan murÀdı tamam beyÀn ider. İsteyen anda görsün. Ve bu kitÀb-ı
müsteùÀb daòì bundan soñra gelen ebyÀtda simÀèı icmÀlen beyÀn buyurmışdur. áarÀbet
bundadur ki Sürÿrì gibi mütetebbuè-ı fÀøıl mıãrÀè-i evvelüñ maènÀsında yaèni “hemìn ÀvÀz-ı
muùrib sebeb-i simÀè ne-bÀşed” dimiş. Bu edÀdan ôÀhir budur ki simÀèı meõkÿruñ añladıàı
maènÀya óaml eylemişdür. Ve bu óaml maóø-ı fÀsiddür. Fe-teéemmel.” (Sûdî 1871: 584)
Derkenar notta “Redd-i Şemèì” yazan aşağıdaki alıntıda Şemèì ile aralarındaki bilimsel
çekişmeyi gösterir ve Şem’î’yi Farsça bilmemekle, yazdıklarının bilimsel veriler olmayıp
saçmaladığını, halkın bu rezaleti fark etmemesi sebebiyle hala onun yazdığı şerhlere kıymet
verip okuduklarını anlatır: “MıãrÀèi åÀnìnüñ maènÀsını birisi “şemè Àteşini ol maóbÿbuñ
etegine ùutdı. Yaèni laùìfe ile şemèi etegine ùutdı ittifÀúÀ dÀmen yandı” diyen gec ùabìè
kimsenüñ böyle yÀveleri bìèadd ü bì-óaddür. áarÀbet bundadur ki bu miúdÀr biøÀèatle FÀrisì
kitablara şeró söyleye ve òalú terzìúÀt ve yÀvelerini añlamayup şerólerini yazmaàa muúayyed
olurlar.” (Sûdî 1871: 523)
Arapça beyitlereki hataları eleştirir: Maèlÿm ola ki Sürÿrì bunda èArab’uñ bir meşhÿr
úıùèasın ìrÀd eylemiş ve üç yirde òaùÀ eylemiş. Şièr:
CÀéet SüleymÀne yevmü’lèarøı nemlet/ Bi nıãfı ricli cerÀdin ve kÀne fì fihÀ
Terennümet bi faãìóu’l-úavl ve iètiõaret/ İnne’l-hedÀyÀ bi miúdÀrı mühdihÀ
Nemlet didügi ve kÀne fièlini vÀvla õikir eyledügì ve “bi miúdÀr” èibÀretini bÀ ile ìrÀd
eyledügi şièr nÀ-mevzÿn eylemiş. Pes bu úıùèanuñ ãaóìói budur. Kıùèa:
CÀéet SüleymÀne yevme’l-èarøi úubberet/ Bi nıãfı ricli cerÀdin kÀne fì-fìhÀ
Terennümet bi-laùìfü’l-úavl ve iètiõaret/ İnne’l-hedÀyÀ èalÀ miúdÀrı mühdìhÀ
Úubberet úÀf’uñ øammı ve bÀ’nuñ teşdìdiyle ve fetóiyle toygar úuşuna dirler. Konìtì
Ebu’l-Lücdür. Farsca çekÀ ve çekÀvek dirler kÀf-ı èArablarla. (Sûdî 1871: 413)
Sûdî kelimelerin yanlış okunmasına ve dolayısıyla yanlış anlam verilmesine kızar ve
bu konuda şunları ifade eder: “Merv Òorasan vilÀyetinde bir şehrüñ ismidür. İsm-i mensÿbı
Mervezì gelür. ŞÀhidì Tuófe’sinde: “İki köydür RÀz u Mervezdür biri/ Şol vilÀyetde ki
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şehridür heri” didügi sehv ve òaùÀdur. ZìrÀ RÀz u Mervez adlı bir köy yoúdur. Belki biri
Rey’dür ve biri Mervdür. Şüõÿõen nisbet olunurlar. RÀzì ve Mervezì dirler. Feteéemmel
fa’ófaô.” (Sûdî 1871: 533).
3. ESKİ EDEBİYATIN XV., XVI., VE XVII. ASIRLARINDA ARKAİK
(ESKİCİL) KELİME KULLANIMI
Bu bölümde XV., XVI., ve XVII. asırlar ele alınacak ve bir karşılaştırma ile eskicil
kelime kullanımı gösterilecektir. Bilindiği üzere Batı Türkçesi (Oğuz-Türkmen Grubu) Hazar
Denizinin güneyinden batıya uzanan ve Anadolu, Kuzey ve Güney Azerbaycan, Irak, Suriye,
Adalar, Rumeli ve Güney Afrika’da kullanılan dile verilen addır. Üç gruba ayrılır: a. Eski
Anodulu Türkçesi b. Osmalıca c. Türkiye Türkçesi. Osmanlıca Batı Türkçesinin ikinci devri
olup 15. asrın sonlarından 20. asrın başlarına kadar devam etmiş olan yazı dilidir. (Özkan,
Tören, Esin 2006: 126) Yunus Emre Eski Anodolu Türkçesiyle eser vermiş ve eskicil
kelimeleri şiirlerinde çok kullanmış büyük Türk şairi ve düşünürüdür. Burada ele alınması bir
dönemi temsil etmesi dolayısıyladır. Sûdî ve Bîçâre ise Osmanlıca olarak adlandırılan
dönemde eser vermişlerdir. XIII/XIV. yy. şairi Yunus Emre ile XVI. yy. yazarı Sûdî ve XVII.
yy. şairi Bîçâre Divanı’nda görülen eskicil kelime kullanımı karşılaştırılmıştır.
Söz varlığı açısından, bu devrenin başlangıç devresinde, özellikle dinî konuların
işlenmediği eserlerde yabancı (Arapça ve Farsça) unsurların azlığına dikkati çeken Doğan
Aksan’a göre, yabancı kelimelerin oranı Sultan Veled’de % 13, Yunus Emre’de % 13 (kimi
yerlerde % 22 ve daha çok), Âşık Paşa’nın Garibnâme’sinde % 20, Ahmet Fakih’in
Çarhnâme’sinde % 28, Kul Mes’ut’un Kelile ve Dinme çevirisinde ise ortalama % 16
civarındadır (Aksan, 1996:120, 128).
Bu makalede Yunus Emre ile Sûdî eskicil kelime kullanımı bakımından
karşılaştırıldığından dolayı Yunus Emre’de eskicil kelime kullanımı konusu sunulmuştur.
XIV. yy.da yaşamış olan Yunus Emre Eski Türkçe ile Osmanlı Türkçesi arasında bir geçiş
devresi olan Eski Anadolu Türkçesinin kurucularından ve en önemli temsilcilerindendir.
Tabiatıyla bu dönemin özelliği, onun dilinde Eski Türkçe dönemine ait eskicil/arkaik birçok
kelimenin yaşadığı görülür. Burada eskicil kelimeleri teker teker saymadan sadece kaç adet
eskicil kelime kullanıldığıyla ilgili bilgi sunuldu. Ahmet Caferoğlu Yunus Emre Divanı’nda
22 adet arkaik kelime tepit etmiştir (Caferoğlu 1972: 5).
“Yunus'un şiirlerinde dikkat çeken bir başka özellik de, artık bugün unutulmuş pek
çok arkaik kelimenin kullanılmş olmasıdır: "Arkuru, ög, ötmek, üzmek, ayruk, bezek, kezek,
dikçi, ton, genez, karımak, uçmak, pusarık, tanmak, şeşmek, sağınmak, sınuk, kiçi,
esenlemek, tükeli, bayık, iye, sünük, sösmek, utlu, yazu, yazuk" gibi kelimeler, Yûnus'taki
arkaizmi göstermektedir.” (Tatcı 1998: Giriş) Yunus Emre’nin dilinde Eski Türkçe

21

http://www.turansam.org
*****
TURAN Stratejik Araştirmalar Merkezi
TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Eylül 2013, Cilt: 5/Yaz, Sayı: 19,
TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; September 2013, Volume: 5/Summer,Issue: 19

devresinden gelen ve 16. yüzyıldan sonra kullanılmayan, ancak bir kısmı bugün de halk
ağızlarında görülen oldukça çok sayıda eski (arkaik) kelimeler bulunmaktadır (Timurtaş
1982).
Eraslan XV. asrın Çağatay şairi ve Türkçenin büyük hizmetkârlarından olan Çağatay
şairi Atayî’nin gazellerinde arkaik unsurların bulunduğuna işaret eder (Eraslan 1987: 116).
Özdemir XV. asır şairlerinden Sehî Bey’in kullandığı arkaik kelimeler hakkında
araştırmasında 38 adet arkaik kelime tespit etmiştir (Özdemir 2012). Yine Özdemir dillerde
kelime sözcük ölümünün gerçekliğinden bahisle geride kalan ölmüş kelimeler için ya tarihi
metinlerde kendilerine yer bulurlar ya da ağızlarda gittikçe daralan ölçüde sıkışıp kalırlar
demektedir (Özdemir 2012: 2507).
Necatî’yle başlayıp Bakî, Yahya Bey, Zatî, Hayretî gibi şairlerle gelişen ve Nedim’le
çok güçlü bir sese ulaşan mahallileşme çerçevesinde eser veren bir şairler sayesinde
yerlileşme akımı XVI. yy. şârihi Sûdî ile başarılı bir temsilcisini bulmuştur.
Bozkaplan makalesinde, Necatî Bey’in şiirlerine renk ve ahenk katmak amacıyla eski
Türkçe devresine ait bazı sözlerin kullanıldığını belirtmiş; bu unsurların artık Türkiye
Türkçesinde kullanılmaz olduğunu ifade etmiştir (Bozkaplan 2011: 182-184).
Erdoğan XVI. asır şairi Bursalı Rahmî Divanında bugün için kullanımdan düşmüş,
arkaik sayılan çeşitli ek ve kelimeler saptamıştır. Bunlar çok fazla olmayıp devri için normal
sayılabilecek bir orandadır. Bursalı Rahmî Divanı’nda 43 adet arkaik kelime geçtiği tepit
edilmiştir (Erdoğan 2011: 169-170).
XVI. asırda şiir yazan şairlerimiz eserlerine güzellik katmak için veya vezin gereği ya
da Türkçe geride kalmış kelimeleri kullanarak dilimize hizmet etmek bakımından arkaik
kelimelere baş vumuştur.
XVII. yy. divan şairi Sâbit Divanı atasözleri ve deyimlerde olduğu gibi Türkçe
kelimelerin kullanımı bakımından da zengindir. Bu kelimelerin bir kısmını günümüzde de
kullanılırken bir kısmı da kullanımdan düşerek arkaik hâline dönüşmüştür. Kaplan’ın
tespitlerine göre Sâbit Divan’ında 105 adet arkaik kelime görülür (Kaplan 2009: 630-634).
Aydın’ın Bîçâre Divanı’nda belirlediği eskicil unsurlar ve anlamları şöyledir: (artuk
“başka”, ayruk “başka”, baş “yara”, eglenmek “avutmak, oyalamak”, eksiklü, haylamak
“önem vermek”, göyünmek “yanmak”, ıssı “sahip”, iltmek, irgürmek, kaçan, kal-, kanda
“nerede”, kangı “hangisi”, kanı “nerede”, kayırmak “ilgilenmek”, nice “nasıl”, çok, birçok, ol
“o”, olar “onlar”, sımak “kırmak”, şol “şu”, tamu “cehennem”, tanlamak “şaşırmak”, tapu
“hepsi”, urmak “vurmak”, yelmek “koşmak”, yumak “yıkamak” (Aydın 2007: 40)
Yunus Emre Divanı, Sûdî’nin Şerh-i Bostan’ı ve Bîçâre Divanı’nda geçen arkaik
kelimeler ve kelimelerin anlamları bakımından karşılaştırması şöyledir:
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4. YUNUS EMRE, SÛDÎ ve BÎÇÂRE’DE ARKAİK KELİME KULLANIMI
KARŞILAŞTIRMASI
Yunus Emre Divanı
(XIV. yy.)
aàmak (yükselmek)
-----alkış (takdis, kutsama)
arkurı (eàri)
-----

Sûdî Bostan Şerhi
(XVI. yy.)
aàmak (yükselmek)
aldamaú (aldatmak)
alkış (dua)
----artuú (fazla,ziyade)
ayruú (başka, diğer)
ayıtmaú (demek, söylemek) ayıtmak (demek, söylemek)
balkımaú (parlamak)
balkımaú (parlamak)
çav (şöhret, nam)
çav (şöhret, nam)
çeri (asker)
çeri (asker)
dek/ tek (gibi, eş)
dek (gibi, benzer)
-----eksük (eksik)
ıssı (sıcak)
ıssı (sıcak)
ivmek (acele etmk)
ivmek (acele etmek)
úanı (hani)
úanda (nerede)
úanúı (hangi)
úanúı (hangi)
kiçi (küçük)
kiçi (küçük)
úaçan (ne zaman)
kaçan (ne zaman)
úaranu (karanlık
úarañu (karanlık)
úuc-/úoç- (kucaklamak)
úoçmaú (kucaklamak)
nice (nasıl, çok, bir çok)
nice (nasıl, çok, bir çok)
oàrı/ uàrı (hırsız)
uàrı (hırsız)
ol (o)
ol (o)
----öñdül (mükafat)
savul (uzaklaşmak)
savul (uzaklaşmak)
sımaú (kırmak)
sımaú (kırmak)
----söyünmek (sönmek)
ùamu (cehennem)
ùamu (cehennem)
ùanık/tanuk (şahit)
ùanık/tanuk (şahit)
ùanlamak (şaşırmak)
ùanlamak (şaşırmak)
tütün (duman)
tütün (duman)
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Bîçâre Divanı
(XVII. yy.)
------aldan- (aldanmak)
--------artuú (başka, ayrı)
ayruú (başka, diàer)
------------------------eksüklü (eksikli)
ıssı (sıcak)
--------úanda (nerede)
----------------------------ol (o)
--------sımaú (kırmak)
-------------

http://www.turansam.org
*****
TURAN Stratejik Araştirmalar Merkezi
TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Eylül 2013, Cilt: 5/Yaz, Sayı: 19,
TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; September 2013, Volume: 5/Summer,Issue: 19

us (akıl)
urmaú (vurmak)
yumaú (yıkamak)
yelmek (koşmak)
-----yumuş (hizmet)

us (akıl)
urmaú (vurmak)
yumaú (yıkamak)
yelmek, (yilmek) (koşmak)
yüpürmek (koşmak)
yumuş (hizmet)

urmaú (vurmak)
yumaú (yıkamak)
yelmek (koşmak)
---------

Yunus Emre, Sûdî ve Bîçâre’de eskicil kelime kullanımıyla ilgili karşılaştırmadan
çıkarılan neticede şu hususlar söylenebilir:
1. Yunus Emre 14. yy. Eski Anadolu Türkçesi örneğiyle eser vermiş Türkçenin ve
Türk şiirinin kurucu şahsiyetlerinden biridir. Sûdî ile Yunus arasında iki asırlık zaman farkı,
benzer arkaik kelimeleri kullanmalarına mani teşkil etmez.
2. Sûdî’nin XVI. asırda Bostan Şerhi’nde kullandığı arkaik kelimelerin XVII. asır
şairlerinden Bîçâre’nin şiirlerinde de geçmiştir. Bir kelimenin arkaik olması farklı çağlarda
kullanılıp kullanılmamasıyla ilgili değil o kelimenin yaşanılan dönemde kullanlıyor olmaması
gerekir. Yazar ve şairler anlatımlarına güç katmak veya kafiye ve vezin gereği olarak ya da
kültürlerine bağlı olduklarını göstermek amacıyla böyle bir yolu tercih etmiş olabilirler.
3. Sûdî tarafından Şerh-i Bostan’da kullanılan arkaik kelimeler divan şairlerinin
kullandığı arkaik kelimelerden sayıca daha çok olduğu tespit edildi. Kıyaslamaya alınan
kelimeler ortak benzerlik gösteren kelimelerden seçilmiştir. Elbette Yunus’un kullandığı
arkaik kelimeler kıyaslamaya esas alınan kelimelerden ibaret değildir. Ancak Sûdî’de görülen
arkaik unsurlar, sayıca, kıyaslanan kelimelerin çok ötesinde bir miktar tutmaktadır.
4. Bu eserlerde geçen arkaik kelimelerin sözü geçen asırlarda kullanımda olmadığı
halde yazar tarafından tercihen eserde yer verilen kelimelerdir.
Eskicil kelime bir zamanlar kullanılan fakat zamanla dildeki kullanımdan düşmüş ve
kullanılmaz olmuş kelimelere ve eklere denir. Divan edebiyatında arkaik kelime kullanımı
çağlara ve şairlere göre farklılıklar gösterir. XIV. yy.dan XVII. yy.a kadar yapılan incelemede
bazı şairlerin veya yazarların eserlerini oluşturuken eskicil kelimelere çok yer verdiği
görülmüştür.
5. ŞERH-İ BOSTAN’DA GEÇEN ARKAİK KELİMELERİN MAHİYETİ
Bostan şerhinde geçen arkaik kelimeler geçme sayısı ve kelimelerin türüne göre şu
şekilde özellik gösterir:
1.
Bostan şerhinde en çok tekrarlanan kelime zamirlerdir. Eserde geçiş tekrarına
göre zamirler şöyledir: Ol: 632 defa; şol: 41 defa, ana: 204 defa, anda: 47 defa, andan: 163
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defa, anuñ: 197, anlar (anlara, anlarda, anlardan, anları, anlarla, anlaruñ): 138 defa, bunda:
566 defa, bundan: 51 defa, nesne (nesneyi, nesneye, nesnenüñ): 85 defa tekrarlanmaktadır.
Soru zamiri: kim: 49 defa tekrarlanmaktadır.
2.
Edatlar da tekrarlanan kelimelerden biridir:
a)
Bağlama edatları: deyü: 2 defa, daòi: 55 defa, ancaú: 20 defa, yoòsa: 9 defa,
gerek…gerek(se): 10 defa, ola ki: 14 defa, yalañuz: 19 defa tekrarlanmaktadır.
b)
Sebep ve gaye bildiren çekim edatları: anuñiçün: 8 defa, niteki, nitekim: 73
defa, üzere: 169 defa tekrarlanmaktadır.
c)
Çekim edatları: içün: 130 defa, tekrarlanır ancak olmaàıçün, oldıàıçün,
vezniçün, eyledigiçün, øarÿretiçün, yapışduàıçün, óaúúıçün, eylemekçün, úaldıàıçün gibi
birleşik yapılar vardır. Berü: 1 defa, bunuñ birle: 4 defa, dek: 23 defa, öte: 4 defa, ötüri: 1 defa
tekrarlanmaktadır.
d)
Soru edatları tekrarlanan kelimelerdendir: úande: 13 defa, niçe: 52 defa, úanúı:
3 defa, niçün: 37 defa takrarlanmakltadır.
3.
Sıfatlar da çok tekrarlanan kelimelerdendir: yaramaz: 105 defa, eyi: 109 defa
tekrarlanmaktadır.
4.
Zarflar tekrar edilen kelimelerden bir diğeridir: ancılayın: 49 defa, buncılayın:
19 defa,
Yer ve yön zarfları: ùaşra: 28 defa, aşaàa: 15 defa, añaru: 1, nireye: 2 defa tekralanır.
Zaman zarfları: gene: 230 defa, bir uàurdan: 8 defa takrarlanmaktadır.
Tekrarlama zarfları: yene: 3 defa tekrarlanmaktadır.
5.
İsimler çoğu defa bir defa geçen kelimeler olmakla birlikte bazı isimler birden
çok tekrarlanmaktadır: çeri: 3 defa, uàrı: 15 defa, aúça: 31 defa, öñdil: 3 defa, acıraú: 3 defa,
aàrı: 6 defa, adlı: 14 defa, alçaú: 11 defa, ata: 12 defa, balçuú: 10 defa, isimlerde olumsuzluk
anlamı veren deàül: 246 defa tekrarlanmaktadır.
6.
Fiillerin bazıları da çoğu kez tekrarlanmaktadır: yelme: 10 defa, yüpürme: 3
defa, eylemek: 138 defa, ãımak: 4 defa tekrarlanmaktadır.
6. ŞERH-İ BOSTAN’DA GEÇEN ARKAİK KELİMELERİN TESPİTİ ve VERİLİŞ
ŞEKİLLERİ
Şerh-i Bostan’da geçen arkaik kelimeler sözlüklerden yaralanılarak belirlendi.
Özellikle kelimelerin arkaik olup olmadıklarını belirleme konusunda aşağıda adı geçen
sözlüklerin tanıklığından yararlanıldı. XIII. asıra kadar Türkçe arkaik kelimelerin verildiği
Clouson sözlüğü bu araştırmada özellikle göz önüne alınmıştır. Çünkü bu sözlükte yer alan
kelimeler XIII. asırda arkaik niteliği taşıyan sözcüklerdir. XVII. yy. Türkçenin söz varlığının
verildiği Meninski sözlüğü, TDK Tarama Sözlüğü’nün tespit ettiği arkaik unsurlara bu
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çalışmada yer verildi. Bu makalede ortaya konulan kelimelerin arkaik olup olmamaları Anna
Von Gabain, Drevnetyurskiy Slovar, Tietze, Kıpçak Türkçesi Sözlüğü ve Kutadgu Bilig
Dizini gibi sözlüklerin tanıklığına başvuruldu. Adı geçen kaynaklarda bulunmayan kelimelere
arkaik unsur olarak yer verilmedi. Yimek, virmek, dimek, tağ, turmak gibi ses farklılığı olan
kelimelere arkaik kelime olarak değer verilmedi.
1.
Anna Marie Von Gabain Sözlüğü: AVGS
2.
Clouson Sözlüğü: C
3.
Divanü Lügati-it-Türk: DLT
4.
Drevnetyursky Slovar: DS
5.
Kamûs-ı Türkî: KT
6.
Kutadgu Bilig Dizini: KBD
7.
Kıpçak Türkçesi Sözlüğü: KLTS
8.
Meninski Sözlüğü: M
9.
Redhaus Turkish and English Lexion: R
10.
Sevortyan Etimologiceskiy Slovar: S
11.
TDK Tarama Sözlüğü: TS
12.
Tietze 2002 Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügatı: T
13.
Arkaik kelimeler koyu harflerle listenin en başına konuldu. Sonra kelimenin
kaynaklarda tespit edilen anlamları sırasıyla yazıldı. Şerh-i Bostan’da geçen anlamına italik harflerle
işaret edildi. Daha sonra yararlanılan sözlüklerin rumuzları verilerek hangi sözlüklerden faydalanıldığı
gösterildi. Bu işlemden sonra sözü geçen kelimenin Şerh-i Bostan’ın neresinde geçtiği örneğiyle
birlikte verildi. Bu araştırmada Bostan Şerhi’nde kullanılan eskicil ekler üzerinde durulmamıştır.
Eskicil kelimeler alfabetik sıraya göre dizilmiştir.

7. ŞERH-İ BOSTAN’DA GEÇEN TÜRKÇE ARKAİK KELİMELER
aàa/ aga: 1. Ağabey, büyük oğul, büyük erkek kardeş. 2. Baba, ata. 3. Efendi, büyük,
amir. (C, KTS, T, TS), örnek: Gerden küşler yaèni aãhÀb-ı cÀh ve mertebe óÀãılı beàler ve
aàalar ve paşalar senüñ úapuñda òizmetüñe bel baàlamışlar yaèni saña òizmet iderler. (s. 91)
aàırlanmaú: 1. Tazim, tevkir olunmak, hürmet ve itibar görmek. 2. Ağırlaşmak,
üzerine ağırlık çökmek. (C, KTS, TS), örnek: Dervìş pÀdişÀha didi senüñ kişverüñde hic
kimseéi başı şarÀbdan aàırlanmış görmedüm. (s. 132)
aàmaú: 1. Çıkmak, yükselmek. 2. Aşağı inmek, ağır gelip aşağı meyletmek. (M, T,
TS), örnek: Yaèni göge aàmaz ki andan bilüp peydÀ olup yaàmur yaàa. (s. 227)
aàsaú: Aksak, topal. (C, M,T, TS), örnek: Yaèni egerçi aúsaúlıàından baña nevèan
ziyÀn vardur. (s. 301)
acıraú: Acımsı, acımtırak. (M, TS), örnek: KÀh kendinüñ perìşÀn ve nÀ-sÀzkÀr
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dirliginden ve geçiminden aàlardı ki kim gördi bundan acıraú ve bundan müşkilrek dirlik
diyu. (s. 326)
adlı (adlu): Meşhur, ünlü. (C, M, T, TS’de adlu şeklinde geçiyor), örnek: NÀmì, nÀm
isümdür Àd maènÀsına ve bÀ óarf-i nisbet adlı dimekdür. (s. 81)
alçaú: Mütevazı, yavaş, sakin. (C, KTS, M, T, TS), örnek: GÿtÀh-bìn vaãf-ı terkìbìdür.
GÿtÀh ãıfÀt-ı õemìmedendür, alçaú naôarlı ve denì baãìretli dimekdür. (s. 141)
aldamaú: Aldatmak, kandırmak, oyun etmek. (KTS, M, T, TS), örnek: Baèøı nüsòada
nevÀziş yirine firìbeş vÀúièdür, aldamaú maènÀsına. (s. 466)
alúış: Meth, sitayiş, dua. (C, KTS M, T,TS), örnek: Meõkÿr dervìş şÀhuñ ebvÀbına
geldi girdi alúış iderek ki ey pÀdişÀh, óükmüñ nÀfiõ olsun, devlet saña bende olsun. Baèøı
nüsòada óikmet revÀn yirine beòtet-cüvÀn vÀúièdür. ÙÀlièuñ cüvÀn ve úavì olsun dimekdür. (s.
130)
aña: 1. Ona. 2. Onu. 3. Onun için, ondan dolayı. 4. Onun hakkında. 5. Onca, ona göre.
6. Onun, onun olsun, ona fedadır. 7. Oraya. (C, KTS, M, T, TS), örnek: BÀm ùam üstine dirler.
Maèlÿm ola ki diyÀr-ı èArab (483) ve èAcem’üñ ve şarúuñ evlerinüñ üsti maãtÿódur yaèni
düpdüz ki ùopraàla örtilüdür. èAcem aña bÀm dir, èArab ãaùıó dir ve Türk dam üsti dir. ÓattÀ
ol memÀlikde yazın ısıcaú gicelerde bÀm üstinde yaturlar. (s. 483)
añaru, (añarı, ınaru): Öte; ileriye doğru, o bir taraf. (C, KTS, M, T, TS), örnek: MÀverÀ
bir nesnenüñ añarusu ve ötesi dimekdür. (s. 27)
ancılayın: Onun gibi, o kadar, öyle. (KTS, M, T, TS), örnek: Buraúa bindikden soñra
Tìh úurbine ancılayın tìz sürdi Buraúı ki óaøret-i CebrÀéil-i emiñ andan sidretü’l-müntehÀda
girü úaldı. (s. 44)
andan: 1. Ondan. 2. Ona. 3. Sonra, ondan sonra. 4. Ondan Ötürü. 5. Oradan. 6. Onunla.
(KTS, M, T, TS), örnek: Bu çevlegde yaèni ÒudÀ’nuñ õÀt ve ãıfatını óaķìķat ü kemÀlini fehm
ü idrÀk eylemekde nice bir èakl ü fikr keştìsi batdı yaèni bu deryÀyı bì-pÀyÀna àarķ oldı ki
andan bir taóta kenÀrda ôÀhir olmadı. (s. 28)
añdırmak, (añdurmak): Hatırlatmak. (C, KTS, TS), örnek: iyañdırur. (s. 123)
anı, (anıà): Onu. ( C, KTS, T, TS), örnek: Çünki óaøret-i Muóammed’üñ úaãdı ve
niyyeti òavf ve taòvìf úılıcı çekdi yaèni ÒudÀ anı èÀleme neõìr irãÀl eyledi. (s. 41)
anıñ, (anuñ): 1. Onun. 2. Onun için. (KTS, TS), örnek: Eger bir sÀlik enbiyÀ ve evliyÀ
sırrına maórem olup muùùaliè olursa anuñ üzerine èavdet ve rücÿè úapusını bend iderler yaèni
òalk-ı èÀleme muùùaliè oldıàı esrÀrı fÀş eylemeàe mÀniè olurlar. (s. 32)
anlar: Onlar. (KTS, TS), örnek: Yaèni revnÀú-ı vaããÀflarını ve anlara perestişi ibùÀl
eyledi. (s. 43)
añmaú: 1. Anlamak. 2. Hatırlamak. 3. Söz açmak, bahsetmek. (C, KTS, M, TS), örnek:
Eger Saèd bin Zengì’den èÀlemde añılur meåel úaldıysa yaèni òalú èÀlemde èadl ü keremi ve
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luùf ü iósÀnı dÀsiùan olup êarb-ı meåel oldıysa ÒudÀ Saèd bin Ebÿbekr’üñ yÀr u nÀãırı olsun.
(s. 78)
añsuzın: Ansızın. (C, KTS, M, T, TS), örnek: KerÀmetdür bu èÀlemde ôÀhir ve
hüveydÀ olur ki aèmÀ añsuzın bìnÀ olur yaèni bir aèmÀnuñ fücée gözini açmaú muècizÀt-ı
enbiyÀya beraber bir óÀldür. (s. 470)
ard: 1. Art, arka, bir şeyin ardında kalan kısmı. 2. Son (C, KTS, T), örnek: Pes bÀ’yı
èAcem’üñ fetóiyle ard ve soñ maènÀsına isimdür. (s. 18)
arıtmaú: 1. Temizlemek. 2. Tenzih etmek, tebrie etmek, tezkiye etmek. (C, KTS, M, T,
TS), örnek: Şüstend yudular ve arıtdılar dimekdür. (s. 129)
arıúlamaú, (araúlamaú): Zayıflamak, eksiltmek, incelmek, uvaltmak (C, M, KTS, T,
TS), örnek: ÓÀãılı òalú açlıúdan arıúladı ve zebÿn oldı. (s. 197)
arıúlıú (arıàlıú): Zayıflık, incelik, yufkalık, temizlik. (C, M, KTS, TS), örnek: Dü-gem
dal’uñ øammı ve kÀf-ı èAcem’le oyuga dirler ki iplik egirürler. Beden yaèni gevde taúdìri
bedenem çÿ dÿgest yaèni cismüm øaèfından ve pìrlikden ve arıúlıúdan oyuk gibi incelmişdür.
(s. 162)
artuúluk, (artıúlık): 1. Fazilet, kemal, üstünlük, rüçhan. 2. Fazlalık (KB, TS), örnek:
Faøl fÀ’nuñ fetói ve êÀê’uñ sükÿnıyla maãdardur. Artuúlıú dimekdür, ziyÀdelik maènÀsına. (s.
60)
artıú, (artuğ, artuú): 1. Başka, gayri, maada. 2. Fazla, ziyade. 3. Küsur, -den fazla. 4.
Üstün. 5. Büyük bir kısım, kısmıazam. (C, KTS, KB, M, T, TS), örnek: Evvelki nüsòada diri
maènÀsına iòõÀ idüp ve rÀ ve bÀ’dan teşdìdler øÀrÿret-i vezniçün òaõf olındı. Yaèni yaldırayıcı maènÀsınadur. “Yaldırayıcı kevkeb gibi” diyen òaùÀsı rÿşendür. “Bir yaldırayıcı dir idi”
diyen de artıú söylemiş (s. 162)
arúalanmaú: 1. Kuvvetlenmek, kuvvet bulmak. 2. İstinat etmek, dayanmak, güvenmek.
(C, M, KTS, T, TS), örnek: Püşt èatf-ı tefsìrì vÀúièdür maènÀsı ùayanurlar ve arúalanurlar
dimekdür. (s. 264)
aşaàaraú, (aşaàaraà, aşaàraú): Daha aşağı, aşağıca, bir derece aşağı. (C, KTS, T, TS),
örnek: PÀdişÀhum ben bu vezìr-i èatiúi ol vaút ol sÀèat kendüme èadüv bildüm ve añladum ki
pÀdişÀh Ànı ben de aşaàÀrak manãıb-ı naãb eyledi. (s. 153)
aşaú, (aşah): Alçak, aşağı. (C, KTS, T, TS), örnek: Fürÿ berd lüàatda aşaàa iletdi
dimekdür. (s.117)
at ãalmaú: At sürmek, at sürerek hücum etmek. (TS), örnek: Her yire atı ve biniti
úoşmaú olmaz yaèni her yire at ãalup bıraúmaú olmaz. ZìrÀ olur ki kişi úalúanın bıraúup
úaçmaú gerek maúãÿdü’l-óÀd ve zındıúadan iótirÀzdur. (s. 32)
ayaú basmaú: Azmetmek, ikdam etmek, ısrar etmek, ayak diremek. (M, TS), örnek:
ÒalÀyıú anuñ kişverine ayaú baãmazlar. (s. 110)
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ayıú, (ayıà, ayuk): Aklı başında. (C, KB, KTS, T, TS), örnek: Yaèni èÀúil ve
dÀnÀlardur ve aèmÀl-i dünyÀda lÀ-yaèúıllardur ve şehavÀt ve leõõÀt-ı dünyÀyı terk eylemede
ayıúlardur ve şerÀb-ı èışúla mestlerdür. (s.526)
ayıtmaú, (eyitmek, aytmaú, eytmek, etmek, itmek): Söylemek, demek, anlatmak. (C,
KB, KTS, T, TS), örnek: Ayıtdum ki ey yÀr-ı muvÀfıú ve muóibb-i ãÀdıú bu duèÀ-gÿy-ı
dìrìnenüñ åenÀ-òÀn-ı kemìnenüñ üzerine emrüñ vÀcibü’l-imtiåÀldür. (s. 5)
ayrık, (ayruà, ayruh, ayruk): 1. Başka, gayri, maada, diğer, nesne. 2. Artık, bundan
sonra, bir daha. (C, KTS, M, T, TS), örnek: Naôar eyledi gördi tenhÀda birini sögüt gibi
beyÀbÀnda başı ve saçı pìrlik berfinden sefìd olmış yaèni ayruúdan ãaçı ve ãaúalı aàarmış
kimse gördi. (s. 379)
balçuú , (balçık, balçik): Balçık, bataklık. (C, DS, KTS, M, T, TS), örnek: Şaò ãulı
balçuàa dirler şÀòìden muòaffef. (s.126)
balúırmaú (balú urmaú, barúımaú): Parlamak, ışık saçmak, lemean etmek. (C, KTS, T,
TS), örnek: Mì-tÀft fièl-i óikÀyet-i óÀl-i mÀøì-i müfred-i àÀèib yaldırardı ve balúırdı dimekdür.
(s.154)
başmaú: Ayakkabı. (C, DS, KTS, M, T, TS), örnek: Yaèni taèôìmle benüm başmaàımı
öpme. (s. 439)
baş pekliği: Baş sertliği, sert başlılık. (TS), örnek: Maúÿl-i BehrÀm budur ki süriden
yaèni aylaúìden bir àayrı at ùutmaú gerek ki eger serkeşlik iderse yaèni baş pekligin iderse
øabù eylemek mümkin ola. ÓÀãılı bir yavaş ata binmek gerekdür ki istedigüñ gibi øabù úÀbil
ola. (s. 501)
baylıú: Zenginlik. (AVGS, C, KTS, M, TS), örnek: NevÀ nÿn’uñ fetói ve øammıyla
baylıú ve nièmet ve rızú maènÀsınadur bunda. (s. 114)
beà, (bek, bià): 1. Zevce, koca. 2. Küçük devlet başkanı. 3. Amir, nüfuzlu, ileri gelen,
sözü geçen, zengin adam. (AVGS, C, DS, KTS, T, TS), örnek: Gerden küşler yaèni aãhÀb-ı
cÀh ve mertebe óÀãılı beàler ve aàalar ve paşalar senüñ úapuñda òizmetüñe bel baàlamışlar
yaèni saña òizmet iderler. (s. 90)
belürmek, (bilürmek): Meydana çıkmak, zuhur etmek, belli olmak. (AVGS, C, DS,
KTS, M, T, TS), örnek: ŞÀm vilÀyetinde bir şehirde fitne belürdi. (s. 574)
beñiz (benz): 1. Renk. 2. Çehre, yüz. (C, KTS, M, T, TS), örnek: Yaèni derd-i
derÿndan aúan gözyaşı ãarı yüz üzere seàirdürdi. Yaèni beñzi üzere dökülürdi. ÓÀãılı aàlayı
aàlayı söylerdi. (s. 601)
beñzer: Öyle görünüyor ki, öyle anlaşılıyor ki. (C, KTS, M, TS), örnek: HemÀnÀ ve
mÀnÀ beñzer dimekdür. (s. 61)
berü: Bu tarafa, bu yana, buraya, beriye. (AVGS, C, DS, KTS, M, T, TS), örnek:
Ebÿbekr gibi òıred-mend mübÀrek aãıllı cihÀn yÀd olaldan berü veyÀ ciòan yÀd oldıúça
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cihÀnuñ òÀùırında böyle mübÀrek óaseb ve neseble èÀúil ve dÀnÀ ãÀóib-i saèÀdet bu úadar ve
hìç cihÀne gelmez ve gelmemişdür. (s. 69)
beynisi: Beyni. (AVGS, C, KTS, M, TS), örnek: ÓükemÀyı cemè idüp suèÀl ider ki
óayvanÀtdan insÀn beynisine muèÀdil nenüñ beynisidür? (s. 208)
bezek: 1. Süs, ziynet. 2. Ziynet eşyası. (C, DS, KTS, M, T, TS), örnek: Mülk-pìrÀye
terkìb-i müzeccìdür. Aãlında pìrÀye-éi mülk idi. İøÀfetle pìrÀye bÀ-yı èAcem’üñ kesriyle ism-i
maãdardur, zìnet ve bezek maènÀsına. (s.131)
bıñar, (buñar, bınàar, punar): Pınar, çeşme. (C, KTS, M, T, TS), örnek: Úadìm bıñar
başları úurudı yaèni dÀéimÀ aúa gelen mÀ-éi cÀrìler úuraúlıúdan kesildi ve memleketde ãu
úalmadı. (s.225)
bibi: Hanım, hanım efendi. (T, TS), örnek: Luèbet lÀm’uñ øammı ve bÀ’nuñ fetói ve
sükÿn-ı èayn ile úuúlaya ve küçük úızcaàızlar yapdıúları bibilere dirler. (s. 315)
biçinmek: Kendine elbise biçtirmek, kestirmek. (DS, KTS, T, TS), örnek: DìbÀ-yı
Çìn’den bir úaftan biçin yaèni meõkÿr dìbÀdan bir úaftan dikdür. (s. 178)
bile, (bilan, bilem, bilene, bilenem) : 1. Birlikte, beraber. 2. Dahi, de. 3. İle. ( AVGS,
C, DS, M, KTS, T, TS), örnek: Belki TevrÀt ve İncìl’üñ aókÀmını bile bozdı, ibùÀl ve ifãÀd
eyledi. (s. 43)
biñ biñ, (min): Binlerce, türlü türlü. (AVGS, DS, KTS, M, TS), örnek: Yaèni dünyÀ ki
niçe biñ biñ kimseden girü úalmışdur. (s. 287)
bir uàurdan, (bir uàurda, bir uàurdane, birgurdane, bir oàırdan): Birden, defaten, hep
birden, birden bire, derhâl. (M, T, TS), örnek: Pes reéy ve tedbìr deàüldür bir bölük òalúı bir
uàurdan úatl eyleme. (s. 264)
birükmek: Birleşmek, bir araya gelmek, ittihat etmek. (AVGS, C, DS, KTS, T, TS),
örnek: ÒudÀ’nuñ maèbÿd-ı bi’l-óaúú oldıàına temÀm ehl-i cihÀn birikmişdür. (s. 27)
birlemek: Birliğini kabul etmek, şirk koşmamak, tevhit. (AVGS, C, KTS, M, T, TS),
örnek: ÓÀãılı ÒudÀ’yı birlemek sebebiyle eãnÀma èibÀdeti ibùal eyledi. (s. 43)
bişürmek, (bişirmek): 1. Pişirmek. 2. Olgunlaştırmak. 3. Beslemek, geliştirmek.
(AVGS, M, KTS, T, TS), örnek: ÓÀãılı mÀlik iken etmek bişürmedi. (s. 212)
bitürmek:1. Peyda etmek, hâsıl etmek, meydana getirmek. 2. Bitiştirmek,
kaynaştırmak. (DS, M, TS), örnek: Yaèni aña rièÀyet eyle ki nev-bahÀrda saña tÀze ve ter
güller bitüre. (s. 479)
boàurtlaú, (boàurdaú): Gırtlak, boğaz, şah damar, damak. (M, KTS, T, TS), örnek:
NÀy bunda boàurtlaàı maènÀsınadur. Ki cigerüñ boàazdan çıúan yiridür ki èArab kuãbetü’lòulúÿm dir. (s. 480)
bölük, (belik): 1. Saç bölüğü, saç örgüsü. 2. Parça, kısım, toplum, grup. (AVGS, C,
DS, KTS, M, T, TS), örnek: Ümem hemze’nüñ øammı ve mim’üñ fetóiyle ümmetüñ
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cemèidür, bölük maènÀsına. (s. 39)
börk (börke, börki): Başa giyilen külah, kalpak gibi şeyler. (C, DS, KTS, M, T, TS),
örnek: DilÀver aãlında vÀsf-ı terkìbìdür. Yürek göÁtürici maènÀsına. ÓÀãılı yürekli dimekdür.
äoñra bahÀdır cinsine isim oldı, börkli oldıàıçün. (s. 345)
bucaú, (bucaà, buçaú): Köşe. (AVGS, C, DS, KTS, M, T, TS), örnek: Tikle dir ki
èibÀdet bucaàında oturmaú isterüm. (s. 204)
buúaàu, (buúaàı): Hayvanın ayağına vurulan köstek. (C, KTS, M, T, TS), örnek: Úayd
bunda buúaàı maènÀsınadur. (s. 119)
buncılayın, (muncılayın, buncileyin, bunçulayu): Bunun gibi, böyle. (C, M, TS),
örnek: İlÀhì zìr ü zeber olsun ol memleket ki buncılayın şaúì ve bed-baòt kimseler çıúup bu
diyÀre gelürler. (s. 116)
bunda, (buda, muntada): 1. Buraya 2. Burada. (C, DS, M, T, TS), örnek: Fehm bunda
idrÀk maènÀsınadur. (s. 28)
bundan, (bunàan): Buradan. (C, M, T, TS), örnek: ÓÀãılı bundan yuúaruraú gitmege
bende úuvvet ve úudret úalmadı. (s. 44)
bunuñ birle: Bununla beraber, mamafih. (C, KTS, TS), örnek: Tenüñ ve bedenüñ úavì
ve zÿr ider leşkerüñde çoúdur ammÀ bunuñ birle düşmenüñ memleketine gitme yaèni girme.
(s. 173)
burmaú: 1. Bükmek, sarmak. 2. Çevirmek, yöneltmek. 3. Sancılanmak. (C, M, T, TS),
örnek: Pìçìden’den burmaúve bükmek maènÀsına. (s. 47)
burtarmaú, (yüz purtarmaú, yüz burtarmaú): 1. Yüzünü buruşturmak. 2. Buruşmak.
(M, TS), örnek: Şeyùan ol şaóãa dir ki çünki sen böyle laùìf ve òÿb rÿysın. Niçün naúúÀş seni
eyvÀn-ı şÀhda burtarmış ãÿretli ve çirkìn yüzli ve fÀsid şekilli eylemişdür? (s. 156)
buyruú, (buyruà, buyuruú): 1. Emir, ferman. 2. Amir. (AVGS, C, KTS, M, T, TS),
örnek: Fer- mÀn-dih vaãf-ı terkìbìdür, buyruú virici maènÀsına. (s. 89)
bükmek: 1. Hareket etmek. 2. Oynamak, raksetmek. (AVGS, C, DS, KTS, T, TS),
örnek: Eger ùÀlib iseñ bükesin yaèni bu zemìni dürüpseyr yaèni vüãÿl tarìúını úaùè idesüñ. (s.
34)
bükülmek: Eğilmek. (C, DS, KTS, T, TS), örnek: èAúluñ yolı ùolaşıú ve bürüm (568)
ve bükümden àayrı deàüldür. (s. 568)
bürümek, (bürimek): Örtmek, setretmek, sarmak, giydirmek. (M, T, TS), örnek:
èAúluñ yolı ùolaşıú ve bürüm ve bükümden àayrı deàüldür. (s. 567)
çalmaú: 1. Kesmek üzere sürmek, kesmek. 2. Vurmak, çarpmak, atmak. 3. Çelmek. 4.
Çizmek, iptal etmek. (AVGS, C, DS, M, TS), örnek: èÁdetdür ki defterden bir nesneéi maóv
eylemek murÀd eyleseler Ànı úalemle çalarlar kendi murÀduma úalem úodum tÀ ki ol daòì
olmaya. ÓÀãılı murÀdum sensin. Senden àayrı murÀdum yoúdur dimekdür. (s. 521)
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çapınmaú: Hızlı hareket etmek, atılmak, saldırmak, süratle koşmak, elin ayası ile
vurmak. (C, DS, KTS, M, T, TS), örnek: DÀrÀ’nuñ oú ve yaya çapındugını görince úorúaú
çoban feryÀd u fiàÀn getürdi. (s. 187)
çapmaú: 1. Yağma, çapul etmek, saldırmak, atılmak, vurmak, hücum etmek,
yorğalamak. 2. Koşmak, süratle hareket etmek. 3. Sürmek, koşturmak. 4. Çarpmak, vurup
kesmek. (C, DS, KTS, M, T, TS), örnek: TÀòten çapmaúdur yaèni seàirtmek maènÀsına. (s.
32)
çav, (cav): 1. Yüksek ses. 2. Haber. 3. Şöhret, nam. (C, DS, KTS, M, T, TS), örnek:
ÁvÀze çav maènÀsınadur. (s.110)
çavlanmaú, (cavlanmaú, çaàlanmaú): Ün almak, şöhret kazanmak, yayılmak. (C, DS,
T, TS), örnek: Çav maènÀsına yaèni bir nesne meşòur olup çavlanmaúdur. (s. 41)
çekinik: Bir şeyi yapmaktan kaçınmak, sakınmak. (C, DS, M, KT, T), örnek:
BìçÀrenüñ òayÀl-i muóÀl ve sevdÀ-yı bì-óiãÀl başında ancılayın fitne peydÀ eyledi ki dimÀàı
bÀmını li-ked-kÿb eyledi, yaèni çekinik eyledi. (s. 573)
çemrenmek, (çemrenmek, çimrenmek): Kolu, paçayı, eteği kıvırıp sıvamak. (T, TS),
örnek: MiyÀn-best bil baàladı yaèni ãıàandı ve çermendi. (s. 438)
çeri, (çerü, çerig): 1. Asker. 2. Savaş. (DS, KTS, M, T, TS), örnek: Serheng lüàatda
çeri başı çavuşdur. (s. 262)
çeri başı, (çeri başi): Komutan, başbuğ, serdar, serasker. (KTS, M, TS), örnek:
Serheng lüàatda çeribaşı çavuşdur. (s. 262)
çevlek, (çevlik, çevlük): 1. Çevre, etraf, civar. 2. Girdap. (M, TS), örnek: Bu çevlegde
yaèni ÒudÀ’nuñ õÀt ve ãıfatını óaúìúat ü kemÀlini fehm ü idrÀk eylemekde nice bir èakl ü fikr
keştìsi batdı yaèni bu deryÀyı bì-pÀyÀna àÀrú oldı ki andan bir taóta kenÀrda ôÀhir olmadı. (s.
28)
çevük, (çevik, çebük): Çevik, cevval, canlı, atik, seri. (KTS, M, T, TS), örnek: ZìrÀ ata
binmege çevüklik gerekdür iètiyÀd da gerek. (s. 351)
çeynemek, (çeànemek): Çiànemek. ( KTS, M, T, TS), örnek: Mıãıruñ èukelÀsı fevt
elini ıãırdılar yaèni anÿn fevtiçün taósìr ve teàÀbün elini çeynediler. (s. 277)
çıàırmaú: 1. Bağırmak, haykırmak. 2. Davet etmek, çağırmak. (C, DS, KTS, T, TS),
örnek: Eger bir şikÀyetci òarÿş ve feryÀd iderse yaèni dÀd feryÀd idüp çıàırursa óÀãılı aóvÀl-i
èÀlemden àÀfil ve bì-òaber olma kim fuúarÀ ve àurabÀnuñ aóvÀlinden òaberdÀr olasın. (s. 192)
çıñramak (çiñremek, çınırmak): Çınlamak, çıngırdamak, şıngırdamak. (C, KTS, M, T,
TS), örnek: Ser geşte bióasebi’l-lüàa başı dönmiş, çıñranmış dimekdür. AmmÀ istèimÀlde
müteóayyir maènÀsınadur, müteóayyirler dimekdür. (s. 38)
çià, (çiyig): Pişmemiş, ateş veya kaynar su ile hazırlanmamış. (C, DS, KT, KTS, M,
T), örnek: ÒÀm, çià dimekdür yaèni pişmemiş. (s.601)
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çizginmek, (çiàzinmek ceàzinmek, cezginmek, çeàzinmek, çezginmek, çevzinmek,
çiàrinmek): Dönmek, dolaşmak. (TS), örnek: Seyaóat eyledüm dimekdür. Egerçi lüàatde
çizgindüm ve ùolandum dimekdür. (s. 52)
çoàuldü (çoàultu): 1. Topluluk, sürü. 2. Gürültü, çığıltı. (DS, TS), örnek: Daórece
vezni üzerine cerayÀn-ı mÀdan ãÀdır olan ãadÀya dirler yaèni ãuyuñ çoàıldısı. (s. 543)
çoúramaú: Kaynamak, fokurdamak. (C, DLT, KTS, T, TS), örnek: Òurÿş òÀ’nuñ
øammeleriyle ism-i maãdardur, òurÿşìden’den çoúramaú maènÀsına. (s. 88)
çömlek, (çömlek): Çömlek, taştan oyulup içinde yemek pişirilen küçük tencere. (KTS,
M, T, TS), örnek: DìkdÀn Àteş-dÀn maènÀsınadur yaèni çölmek yiri. (s. 438)
daúı, (daàı, daòı): 1. Dahi, de. 2. Bundan başka, aynı zamanda, hem de, ve... 3. Başka,
diğer. 4. Daha (Sıfatların başında). 5. Daha ziyade, daha çok. 6. Henüz, hâlâ. 7. Sonra, bundan
sonra, artık, bir daha. 8. Yine, yine de. (KTS, M, T, TS), örnek: ÓÀãılı revnÀú u vaããÀflar beni
giydürdi ve kendileri beni pÀre pÀre eyledi diyen İslÀma èizzet ve óürmet virmek sebebiyle
èUzzÀ nÀmıyla nÀm-dÀr olanuñ daòı èarøını, Àb-ı rÿyını giderdi. (s. 42)
ùalbımaú, (dalabumaú, ùalabumaú, dalabımaú, ùalbumaú, talabimak): Çarpınmak,
çırpınmak, oynayıp sıçramak. (M, T, TS), örnek: Ùabìden maãdardur, ùalabımaú maènÀsına
girift ùutdı yaèni başladı. (s. 543)
ùam, (dam): Ev, üstü örtülü yer, dam. (C, KTS, M, T, TS), örnek: BÀm ùam üstine
dirler. (s. 482)
ùammaú, (dammaú): Damlamak, damla damla akmak. (KTS, TS), örnek: Gice ol
aèmÀnuñ gözinden bir úÀc úaùre yaş ùamdı seóer vaútinde gözin açup dünyÀyı gördi. (s.466)
ùaşra (daşıra, dışra, daşra): Dışarı. (M, KTS, T, TS), örnek: Bìrÿn bÀ-yı èArab’uñ kesri
ve rÀ’nuñ øammıyla ùaşra dimekdür. (s. 33)
ùavar, (davar): 1. Binek hayvanı. 2. Dört ayaklı çiftlik hayvanı. 3. Mal. (KTS, M, T,
TS), örnek: Eşkin ve yürüàen ve yorga ùavara dirler. (s. 91)
ùayanmaú (dayanmaú): Güvenmek, itimat etmek. (C, KTS, T, TS), örnek: ÓÀãılı
kimseéi ayakdan ùayandurma zìrÀ èÀciz olursın. (s. 220)
deàürmek, (deàirmek): 1. Eriştirmek, yetiştirmek, ulaştırmak, duyurmak, bildirmek. 2.
Do-kundurmak, değdirmek. (M, T, TS), örnek: CÀéizdür ki pÀs dÀredüñ mefèÿli nÀn ola yaèni
óaú nÀnı ãıyÀnet idüp ve øarar ve ziyÀn deàürmez. (s. 430)
deàül, (devül, tegil, tüyül, tögül, dögül): Değil. (KTS, M, T, TS), örnek: Ben saña
lÀyıú duèÀ ve åenÀ idemem ve úÀdir degülüm. (s. 31)
deng/ tenk/ tek/ teng: 1. İçi dolu çuval, hayvana yükletilen karşılıklı yükün her biri. 2.
Birbirine uygun iki şeyden her biri, eş, nazir, benzer, muadil. 3. Yarı. (KTS, M, T, TS), örnek:
Teng bunda deng maènÀsınadur. (s. 459)
dek, (daú ): 1. Kadar, değin. 2. Kadar az, denli. (C, DS, KTS, M, T, TS), örnek:
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PervÀneye dir ki bir yola yüri ki anda ümìd göresin yaèni ümìdüñ müyesser ola. Sen şemèa
muóabbet nereden nereye dekdür? (s. 592)
deñlü, (deñli): Kadar. (C, T, TS), örnek: Ve eger çüned’üñ maènÀsını “ve eger ne
deñlÿ” diyen ol deñlü degül imiş. (s. 26)
depe, (tepü): Tepe. (DS, KTS, M, T, TS), örnek: Yaèni eline eñserinüñ depesinedirler.
(s. 578)
depegen: Tekmeleyen, çok tekme atan. (T, TS), örnek: Meåel budur depegen ùavar aàır
yükli olmaú yeàdür ki kimseéi depmege úÀdir olmaya. (s. 499)
depilmek: Tepilmek, soúulmaú. (TS), örnek: Küşeş ism-i maãdardur, depiliş dimekdür
murÀd depilmekdür. (s. 168)
depme, (depmük): Tekme. (T, TS), örnek: Liked-kÿb vaãf-ı terkìbìdür, depme urıcı. (s.
578)
deprenmek: Hareket etmek, harekete gelmek, kımıldanmak, sarsılmak. (C, KTS, T,
TS), örnek: Tezelzel tefÀèlel vezni üzere maãdardur, deprenmek dimekdür. (s. 42)
depsermek (tepsermek, tepsirmek): (Dudak, dil, yara, meyve hakkında) kuruyup
buruşmak. (T, TS), örnek: Maôlÿmuñ úurı ùudaàına yaèni ôulüm teèaddì ve ıøùırÀbından ve bìóuøÿrluàından debsermiş ùudaàına güldi. (s. 223)
derinti (dirinti): Şuradan buradan toplanmış insan kalabalığı. (DS, M, T, TS), örnek:
EvbÀş cemè-i úıllet vezni üzerine aòlÀù-ı nÀs maènÀsınadur. Yaèni òalúuñ derintisi óÀãılı
şundan bundan derilmiş ùÀéifeye dirler, evşÀb da dirler. (s. 474)
derlemek: Terlemek. (KTS, TS), örnek: ): Peder óarÀret-i Àteş-i neyden èaraú bıraàup
yaèni çihresi derledüp söylerdi. (s. 590)
divşirmek (dirşirmek, deşürmek, dirşürmek, dişürmek, değşürmek, devşirmek,
devşürmek, divşürmek, derşürmek, döğşürmek, döşürmek):Toplamak, derlemek, bir ara-ya
getirmek. (DS, KTS, M, T, TS), örnek: Atlılar dürr ü mercÀn ardınca gitdiler. Yaèni cevÀhir
divşirmeàe muúayyed oldılar. (s. 562)
diyü (deyü, deyi, diyi): Diye. (DS, M, T, TS), örnek: èİnÀnını teóayyür ùutar ki ùur
diyü. (s. 37)
dilekci, (dilekçi): Şefaatçi. (KTS, TS), örnek: Şefìè bunda feèìl, fÀèil maènÀsınadur
yaèni dilekci dimekdür. (s. 39)
diñelmek: Ayakta durmak, ayağa kalkmak. (DS, KTS, T, TS), örnek: Pes şekeri
diñelse virmek ne zaómet idi. (s. 459)
dineñmek: Bu kelime hiçbir sözlükte yok, yalnızca bu metinde geçiyor.Örnek:İstirÀóat
diñenmek dimekdür, Àãÿden maènÀsına. (s. 171)
ùolunmaú, (dolunmaú): Düşmek, gurup, güneş/ay batmak. (DS, KTS, T, M), örnek:
Güneş ãarardukdan soñra ùolunması úarìb olur. (s. 277)
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ùoruú, (doru, ùora, ùoruk): 1. Tepe, zirve. 2. Ağaç tepesindeki körpe filiz. (DS, M, T,
TS), örnek: Ve ol úayanuñ depesine ùoruàına yaúın yirinde bir vÀfir ãu çıúup aşaàa dökülür.
(s. 482)
döşek gicesi: Gerdek gecesi, gelin ve damadın düğün gecesi baş başa kalmaları ve ilk
kez birlikte olmaları. Örnek: Şeb-i òalvet lÀmiye gerdek gicesi dimekdür. Òalvet gicesi yaèni
döşek gicesi ol şìve-ger ve cilve-ger óÿr-zÀd meger vücÿdını yaèni kendini Meémÿn’uñ
úucaàına virmedi yaèni úoçulmadı. (s. 315)
dutu, (ùutu, duta, dutuà ): Rehin. (T, TS), örnek: Be-bÀzÀr bÀ óarf-i ôarf, mìzer ÀzÀr
maènÀsınadur ki ùumandur. Şemleye de èAcem mìzer dir. Nite ki dördünci bÀbda faúìh-i
kühen cÀme hiúÀyesinde gelür diyen yÀnından söylemiş. Mehmÿzu’l-fÀdur. ëarabe bÀbından
girÿ kÀf-ı èAcem’üñ kesri ve vÀv’uñ fetói ve vÀv-ı aãliyye ile ùutı maènÀsınadur. Ki èArab
rehin dir. (s. 480)
duturuk (dutruk, dutrak, ùutrak, ùutruú, ùuturuú): Ateş tutuşturacak çörçöp, kav. (M, T,
TS), örnek: ÓÿrÀú óÿrÀúa óÀ-yı mühmele’nüñ øammıyla teşdìdsüz úÀv maènÀsınadur. Yaèni
ùutraú ki aña çaúmaú çaúarlar. (s. 129)
dükenmek, (tükenmek): Tükenmek, bitmek. (KTS, M, T, TS), örnek: áam ve
şÀdmÀnlıú pÀyÀna varur yaèni dükenür merg sebebiyle ikisi bile başdan çıkar gider. (s. 251)
düpdüz, (tüpdüz): Baştan başa, tamamıyla, dümdüz. (KTS, T, TS), örnek: BÀm ùam
üstine dirler. Maèlÿm ola ki diyÀr-ı èarab (483) ve èAcem’üñ ve şarúuñ evlerinüñ üsti
maãtÿódur yaèni düpdüz ki ùopraàla örtilüdür. (s. 483)
dürüşmek, (duruşmak, turuşmak, dürişmek): 1. Çalışmak, ikdam etmek, sebat etmek,
say etmek, gayret etmek. 2. Karşı karşıya gelmek, muhasamaya girişmek, çarpışmak,
mücadele etmek. (KTS, M, T, TS), örnek: ZìrÀ bìçÀre merkeb kirayla ùutılmış àarìbüñ ùavarı
düriş Ànı úayurup anuñiçün àam yimez. (s. 223)
düş azmaú: İhtilam olmak. (M, TS), örnek: Bir gice düşünde şeyùÀn kendini peri ãÿretli
bir dilber eyledi. Ol merdüñ úucaàında yaèni kendini güzel ãÿretine úoyup ol merdüñ
úucaàına girdi. Ol merd de anuñ üzerine segirtdi yaèni cìmÀè eyledi. ÓÀãılı şeyùÀnla düşi azdı.
(s.579)
tütün, (dütün): Duman. (KTS, T, TS), örnek: Dÿd tütün ve yÀ óarf-i vaódet ve yÀ óarf-i
tenkìr. (s. 225)
düzmek, (tüz-):1. Dizmek, ipliğe geçirmek. 2. Yapmak, meydana getirmek, tertip,
tanzim etmek. 3. Hazırlamak. 4. Telif etmek, nazmetmek. 5. Düzeltmek, tashih etmek. 6.
Düzen vermek, akort etmek. 7. Süslemek, donatmak. (KTS, M, T, TS), örnek: Gizliden ceng
esbÀbını düzmek ve óÀżırlamaú veyÀ cenge óÀżırlanmaú ve yaraúlanmaú gerek. (s. 357)
eàin, (eyin, egn): Sırt, arka, üst, üzer. (C, KTS, M, T, TS), örnek: Óaøret-i MevlÀ
birinüñ başına tÀc-ı devlet ve saèÀdet úor yaèni mesèÿd òalú ider enbiyÀ ve evliyÀ gibi birinüñ

35

http://www.turansam.org
*****
TURAN Stratejik Araştirmalar Merkezi
TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Eylül 2013, Cilt: 5/Yaz, Sayı: 19,
TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; September 2013, Volume: 5/Summer,Issue: 19

eànine yÀèni arúasına ve üstine şeúÀvet ve bed-baòtlıú kilimini úor yaèni şaúì ve bed-baòt
òalú ider. (s. 18)
eàseri, (eàser, ekser, yeàseri, iàseri): Çivi, demir çivi. (M, TS), örnek: MismÀr bunda
eàseri maènÀsınadur ki èAcem aña mìò dir. (s. 578)
eksük: Eksik. (DS, KBD, M, T, TS), örnek: Çi ne kim eksük dimekdür. (s. 49)
eksükrek, (eksikrek): Daha eksik, çok eksik, kemter. (TS), örnek: YÀ harf-i vaódet,
kemter eksükrek bunda øaèìfrek maènÀsınadur. (s. 221)
el katmak: Karışmak, müdahale etmek. (TS), örnek: Çün memleketden àayri diyÀrdan
bir bÀzÀr-gÀn fevt ola anuñ malına el úatmaú yaèni malını iòõÀ eylemek òasÀset ve
denÀéetdür. (s. 173)
el urmaú, (elini urmaú, elig urmak): El atmak, el uzatmak, yapışmak, el sürmek,
dokunmak. (DS, M, TS), örnek: El ur yaèni òayrÀta saèy eyle. (s. 280)
eldeş: Hep beraber el ele vermek. Önek: Hem-dest eldeş dimekdür yaèni el bir olalar.
(s. 119)
ele getürmek, (ele getirmek): Ele geçirmek, elde etmek, yakalamak, kazanmak. (M,
TS), örnek: ZìrÀ bir kere pìrüñ göñlini ele getürmişdür. (s. 486)
er: 1. Koca, zevç. 2. Erkek, kişi. 3. Yiğit, bahadır, kahraman. (C, DS, KBD, KTS, T,
TS), örnek: Pir-i merd úoca er kişiye dirler. (s. 102), BelÀ-cÿy ÓÀtem’e dir ki eger ben senün
vücÿduña bir gül urursam yaèni seni bir gülle urursam erenler úatında er degülüm èavretüm.
(s. 454)
eren, (erenler): 1. Erkek. 2. Kahraman, bahadır, babayiğit. 3. Erler, yiğitler,
kahramanlar. 4. Allaha ermiş kimse. 5. Rical, tecrübeli, akıllı kimseler. (C, DS, KBD, KTS,
M, T, TS), örnek: BelÀ-cÿy ÓÀtem’e dir ki eger ben senün vücÿduña bir gül urursam yaèni
seni bir gülle urursam erenler úatında er degülüm èavretüm. (s. 454)
ere varmak: Kocaya varmak. (M, TS), örnek: Yeñi ere varmış bir tÀze gelin óikÀyet
ider bir pìre şefúatsüz ve muóabbetsüz güyeàisinden yaèni erinden böyle diyü ki… (s. 550)
erişmek, (irüş-, iriş-): 1. Uğraşmak, sataşmak, münakaşa etmek. 2. Şakalaşmak. 3.
Ulaşmak, yapışmak, kavuşmak. (C, DS, M, T, TS), örnek: Ve eger şöyle ki söylene ol sözüñ
àıybet ve mesÀvìnüñ àÀyetine iriş yaèni óaúìúatine vÀãıl ol. (s. 125)
erlik, (irlik): 1. Erkeklik. 2. Yiğitlik, kahramanlık, mertlik. 3. Tarikatta bir aşama. (C,
DS, KBD, KTS, M, T, TS), örnek: Eger zenler gibi tenüme óulle ve libÀs-ı fÀòir idersem yaèni
ekÀbirÀne libÀs giyersem erlige ve baòadırlıga düşmen úande defè idebilirüm? (s. 179)
errek, (ercerek): Erkence. (T, TS), örnek: GedÀyÀnì yÀ ile yazup yÀ’yı óarf-i vaódet
ùutan ãaóìó nüsòalara errek şÀrióÀn muòÀlif yazmış. (s. 504)
esirgemek, (esirke-) Korumak, himaye etmek, siyanet etmek. 2. Merhamet etmek,
acımak. (C, DS, KBD, KTS, M, T, TS), örnek: Baòşìden’den esirgemek yaèni teraóóum
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eylemek maènÀsına ki mürÀdifi baòşendendür (s. 4)
esrik, (esrük, esirik): 1. Sarhoş. 2. Meczup, deli. 3. Kızgın, öfkeli. (C, DS, KBD, KTS,
T, TS), örnek: Óażret-i Óıżır peyàamber’e kimse ne dìvÀne dir ne esrük. (s. 299)
eşkin, (eşkün, eşgin): 1. Açık adımlarla hızlı yürüyen at, yorga, eyü yürişli). 2. Atın bir
çeşit yürüyüşü. (C, DS, KTS, M, T, TS), örnek: Eşkin ve yürügen ve yorga ùavara dirler. (s.
91)
etmek/epmek, (itmek, ötmek): Ekmek. (C, DS, KBD, KTS, M, TS), örnek: Yaèni lÀyıú
mıdur ki on yıl òizmetümden soñra MÀzenderÀn-ı pÀdişÀhì benüm etmegüm vire yaèni beni
besleye. (s. 86)
eylemek, (aylamak): 1. Yapmak, inşa etmek, imal etmek. 2. Yaratmak. 3. Demek,
buyurmak, söylemek. 4. Nasbetmek, tayin etmek. (C, DS, KTS, M, T, TS), örnek: Göñle
inesin taãfiye idesin tedrìc ile ãafÀ kesüp taóãil eyleyesin. (s. 34)
eymenmek: Tevahhuş etmek, çekinmek, korkmak, endişe etmek, ihtiraz etmek. (C,
DS, KBD, T, TS), örnek: BÀk bÀ-yı èArabìyle Türkìce eymenmekyaèni úırmaú maènÀsına. (s.
119)
eygü/eyü/eyi/iyi, (edgü): İyi, hayır, salah, görklü, gökçek, hoş, güzel, yerinde, hakikat
üzre, dürüst, yaóşi, . (C, DS, KTS, M, T, TS), örnek: Pes nigÿ kÀr’ı vaåf-ı terkìbì eylemekde
naôÀr vardur. ZìrÀ maènÀsı eyi eyleyici dimekdür, eyi işli dimek deàüldür. (s. 22)
eyürek, (eyrek): Daha iyi. (TS), örnek: Ekşi yüzli ùaèn ve teşnìè ve tevbìò ve serzeniş
eyürek ider. (s. 314)
fisildemek, (fısırdamaú, fisirdemek): Fısıldamak, fısıltı ile konuşmak. (KTS, M, T,
TS), örnek: Belki Àheste başını nedìmüñ başına yaèni úatına iledüp yabça yabça úulaàına
fisildedi. (s. 305)
geçürmek: 1. Geçmesine sebep olmak, vazgeçirmek, sarfınazar ettirmek, feragat
ettirmek. 2. Geçiştirmek, affetmek, bağışlamak. 3. Saplamak, sançmak, çakmak. (M, T, TS),
örnek: Pes meõkÿr dervìşi kendinüñ vezìr-i aèôamı üzerine geçürdi. (s. 137)
gedük, (gedik): 1. Eksik, boşluk, aralık, noksan, duvarın yıkık yeri, ihtiyaç. 2. Çatlak,
yarık. (M, T, TS), örnek: Raòneéi gedük dimekdür. (s. 138)
geñşek/gavşaú: Gevşek, gergin olmayan, yumuşak, sarkık, çözük, gevçek, engül, ağır
götlü, ağır teprenici, tembel. (M, T, TS), örnek: Süst sin-i evvelüñ øammı ve åÀnìnüñ
sükÿnıyla geñşek dirler ki èArabca riòv dirler. (s. 134)
getürmek/ getirmek, (keltürmek) : 1. Nakletmek, hikâye etmek, rivayet etmek. 2.
Tercüme etmek, çevirmek. (M, T, TS), örnek: Óazret-i Muaóammed lÀt ve èuzzÀ’dan toz
getürmedi. (s. 43)
gevde, (göàde, gövde): Gövde, vücut. (KTS, M, S, T, TS), örnek: Yaèni gevdem
ziyÀde laùìf ve yumuşaú oldıàından libÀsuma ãıàmazdı. (s. 162)
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girü, (gerü): 1. Yine, tekrar, bir daha, sonra. 2. Artık. 3. Başka, gayri. (KTS, M, TS),
örnek: ÓÀãılı ÒudÀ’ya vÀãıl olmaàÀ ùÀlib iseñ ol girü gelmek esbini siñirleyesin yaèni èÀlem-i
fÀnìnüñ müzeòrafÀtını külliyÀ terk idüp aña teèalluúı reésen úatè idesin. (s. 34)
gök kenarı, (gök eteği, gök ucu, gök kırañı): Ufuk. (KTS, M, TS), örnek: ÁfÀú, ufúuñ
cemèidür. Hemze’nüñ ve fÀ’nuñ øammeleriyle gök kenarına dirler. (s. 81)
gök: Mavi, yeşil. (C, M, TS), örnek: Ezraú-rez vaãf-ı terkìbìdür, renk-rez gibi gök renk
boyayıcı. Bu èibÀret fuúarÀ-yı èAcem libÀsından kinÀyetdür zìrÀ anlar gök giyerler. (s. 529)
göñül, (könül): Yürek. (C, KTS, M, T, TS), örnek: Göñle inesin taãfiye idesin tedrìc
ile ãafÀ kesüp taóãil eyleyesin. (s. 34)
gözetmek, (közetmek): 1. Gözetlemek, beklemek, bakmak, ummak. 2. Riayet etmek,
göz önünde bulundurmak. (C, M, TS), örnek: Yaèni bunları bildirür ve daòi òalúı gözedüp
óıfô ve ãıyÀnet eylemegi ve ÒudÀ’dan úorúmaàı bildirür. (s. 55)
güleç yüzli/güleş yüzli, (gülenç yüzlü, güleç yüzlü, gülenç yüzlü): Güler yüzlü, beşuş.
(DS, M, TS), örnek: Yaèni bir gülec yüzli vefÀdÀr maóbÿbuñ muóabbetiyle Ànuñ muóabbet ve
èışúunı terk eyle ve göñlüñden çıúar. (s. 545)
güre, (küre): 1. Vahşi, talim görmemiş, işe alışmamış, işe alışmamaışvahşi, zabtı
mümkin olmayan. 2. Zıpır, haşarı. (DS, M, T, TS), örnek: BehrÀm-ı SaórÀ-nişìn ve güzel
söyledi şol vaúit ki Ànı bir úula, güre at yire urdı. (s. 501)
güyegi/güyegü/göyegü/ küvekü, (küdegü) : 1. Evlenmekte olan bir erkeğe, evlenme
töreni sırasında verilen ad, evlenen erkek, güveyi. 2. Bir kızın ailesinden olan büyüklere göre
kızın kocası, güveyi. (C, DS, M, RS, T), örnek: Yeñi ere varmış bir tÀze gelin óikÀyet ider bir
pìre şefúatsüz ve muóabbetsüz güyegisinden yaèni erinden böyle diyü ki. (s. 550)
òorata: Alay, şaka, latife, eğlence. (DS, KTS, M, TS), örnek: LÀà òorata yaèni laùìfe ki
Türkìce kengel dirler. (s. 587)
ılkı, (ılku, yılkı): 1. Hayvan. 2. At sürüsü. (C, DS, T, TS), örnek: ZìrÀ bildüm ki atlar
ılúısı otlaàına yaàmur ve seyl òavfından ve ıøùırÀbından ve eleminden varmaú mümkin
deàüldür. (s. 445)
ıraú, (ıraà, ıraò, yıraú): Uzak. (AVGS, C, DS, KTS, M, T, TS), örnek: YÀni beni
ıraķdan işiden gerçekden büyük kimse ôann ider. (s. 62)
ılgar, (ırgar): Ilgar, verilen söz, öğüt, haber, talimat. (DS, T, TS), örnek: Çünki gice ile
yollar kesüp düşmen ülkesine ılgar ve aúın ãalmaú isterseñ ol pusu yirlerinden óaõer eyle. (s.
343)
ırlamaú, (yırlamaú): Şarkı söylemek, teğanni etmek. (C, KTS, T, TS), örnek: Bir beş
beyit úulaàuma òoş geldi yaèni maúbÿl ve meràÿb geldi ki bir meclisde dün gice ırlarlardı. (s.
101)
ısıcaú, (ısıcak, isig): 1 Sıcak. 2 Sıcaklık, hararet. 3 Hamam. (C, DS, KBD, T, TS),
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örnek: Bu miúdar libÀs setr-i èavrete ve bedeni ısıcaúdan ve sovuúdan óıfô eylemeàe kifÀyet
ider. (s.178)
ısmarlamaú, (<et. osparlamak):1. Tevdi etmek, emanet etmek. 2. Tembih etmek,
tavsiye etmek. (C, TS), örnek: SipÀrìden’den, siperden’den degül, ısmarlamaú ve teslìm
eylemek maènÀsına. (s. 134)
ıssı: 1. Sıcaklık, hararet. 2. Sıcak (C, DS, KTS, TS), örnek: Pes böyle olınca àarìbe di
ùaşrada ısıçaú hevÀda ve ıssılıkda yaèni senüñ böyle eyledigüñ àarìbe böyle dimekdür. (s. 195)
içün:Diye, maksadıyla. (C, DS, KTS, T, TS), örnek: Konì yÀsını òiùÀb içündür diyen
konìnüñ fièl-i muøÀriè-i müfred-i muóÀùab oldıàından àÀfil imiş. (s. 34)
idinmek, (edinmek): Yapınmak. (KTS, M, TS), örnek: Eger fitne ôulümden bir kimse
penÀh-gÀha gelse yaèni bir yire ãıàınmaú murÀd idinse bu kişverden àayrı memÀlikde ÀrÀmgÀh karÀr-gÀh ùutmaz. (s. 65)
ilenç, (yilenç): 1. Beddua. 2. Azarlama. (C, KBD, KTS, M, T, TS), örnek: äÀóib-i òar
bütün giceye bu àuããada irteye dek yaèni merkebi ıøùırÀbında olup nÀ-maèúÿl söyledi ve ilenç
ve düşnÀm virdi. ÓÀãılı ol óÀlde diline geleni söyledi. (s. 462)
ilenmek, (ilenç etmek, ilenç vermek, ileniş etmek): Beddua etmek, küfretmek, kötü
söyle-mek. (C, KBD, KTS, M, T, TS), örnek: Nefrìn-kon vaãf-ı terkìbìdür, ilenici yaèni bedduèÀ idici maènÀsına. (s. 310)
ilerü, (ilgeri, ilgerü): 1. önce, evvel, mukaddem, öñdin, öñde, öte, öteye. 2. Evvelki,
eskisi. (C, KTS, M, T, TS), örnek: Buraúa bindikden soñra Tìh úurbine ancılayın tìz sürdi
Buraúı ki óaøret-i CebrÀéil-i emiñ andan sidretü’l-münthÀda girü úaldı. Yaèni kendilere oraya
dek yÀr oldı. Ancaú andan ilerü gitmedi. (s. 44)
ilerürek: Daha önce, daha ileri. (T, TS), örnek: Pìş bÀ-yi èAcem’üñ kesriyle ilerü
dimekdür. Ve ter edÀt-ı tafêìl ilerürek dimekdür. (s. 210)
iletmek, (eletmek, iltmek<iltür, ilter): Götürmek, yerine ulaştırmak, eriştirmek. (C,
KBD, KTS, M, T, TS), örnek: Bir kimse ÚÀrÿn genci yaèni óazinesi cÀnibine yol iletmedi
yaèni ana vüãÿl bulmadı ve aña mÀlik olmadı óaãılı esrÀr-ı enbiyÀya ve evliyÀya kimse
muùùaliè olmadı ve eger genc-i ÚÀrÿn’a yol eyleyüp aña vÀãıl oldıysa yaèni ol genc-i bìpÀyÀna mÀlik ve ãÀóib oldıysa andan bu cÀnibe yol iletmedi. (s. 33)
imdi, (<emdi, indi): Artık, şimdi, o hâlde. (C, KTS, M, T, TS), örnek: İmdi her birinüñ
vücÿdı naúìøanuñ èademini iútiøÀ ider. (s. 69)
ineàüm saàmal, (eleàimsaàmal, eleàimsaàmalı, eleàimsahma, eneàimsaàmal,
eneàümsaàmalı, ineàimsaàma, eleàimsaàma): Kavs-ı kuzah, alaimisema. (T, TS), örnek:
Úavs-ı úuøaó èArabìdür, FÀrisì kemÀn-ı rüstemdür. Türkìsi ineàüm ãaàmaldur. (s. 315)
iñilemek/ iñlemek, (iñilde-, <ET. anılamak): İnlemek, sızlanmak. (C, KTS, T, TS),
örnek: Ebÿbekr eyyÀmında ve zamÀnında bir zaómetli ve dil-şikeste kimse göremezsin ki bir
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ôÀlimden iñileye. (s. 69)
iri/ irü, (irig): Kaba, sert, katı, kalın, normalinden büyük. (C, KTS, M, T, TS), örnek:
äadef ôarf-ı lüélüédür ki iki úapaúdur istiridye úabuúları gibi. NihÀyeti iri olur. (s. 58)
irişmek, (irüşmek): 1. Uğraşmak, sataşmak, münakaşa etmek. 2. Şakalaşmak. (C, KTS,
M, TS), örnek: Vaåfı ve medói dÀmenine de fehm ve idrÀk eli irişmez. (s. 28)
irte, (erte):Ertesi, gelecek, sabah, şafak sökme zamanı, yarın, erken, er, ir, erce.
(AVGS, C, KTS, M, TS), örnek: Püser irtesi èale’ã-ãabaó geldi ve babasına didi güldi yaèni
saòòariyye ùÀrìúiyle babasına söyledi. (s. 480)
iti/ ikti, (yiti, itti, yitig, yitik): 1. Sert, keskin, sivri, şiddetli. 2. Şiddet, sertlik,
keskinlik. (C, KTS, M, TS), örnek: BÀ óarf-i muãÀóabet, tünd tÀ’nuñ øammı ve sükÿn-ı nÿnla
iti dimekdür yaèni keskinlik ve óiddet maènÀsına. ÓÀãılı yavuz dimekdür. (s. 165)
ivmek, (evmek): Acele etmek, istical etmek. (KBD, KTS, M, T, TS), örnek: ŞitÀften
maãdarından ivmekdür, èacele maènÀsına. (s. 9), Düldül-şitÀb vaãf-ı terkìbìdür. Düldül ivişli
yaèni düldül gibi muókem yürüyişli. (s. 444)
úaçan, (haçan, kaşan): Ne zaman, ne zaman ki, her ne zaman, vakta ki, nasıl, ne
suretle, ne vakit. (C, DS, KBD, KTS, M, TS), örnek: ÓÀãılı yüz úoyun almaú sebebiyle hergiz dostdan úaçan ãabır idebilürüm diyü yüzin yırtardı. (s. 557)
úakımaú, (úahımaú): 1. Kalkmak, kabarmak. 2. Çalmak, vurmak, itmek, tepmek. 3.
Çakmak, saplamak. (AVGS, C, DS, KTS, TS), örnek: Bir gün ùaàdan yuúarı baş urmadı yaèni
ùulÿè eylemedi ki ol deyyÿå úapumda óalúa urmadı yaèni úaúmadı. (s. 385)
úalem çekmek: 1. İptal çizgisi çekmek. 2. Yazmaya başlamak. (TS), örnek: Kendi
nÀmum üzere úalem çekdüm yaèni defter-i vücÿddan nÀmumı iòrÀc eyledüm. (s. 521)
úanat kakmak, (kanat urmak): Kanat çırpmak. (TS), örnek: ÒudÀ’nuñ evc-i õÀtında ve
kemÀl-i rifèatinde mürà-ı vehm ùayarÀn eylemez, yaèni kanat urup uçmaz. (s. 28)
úanda: Nerede, nereye? (C, DS, KBD, KTS, M, TS), örnek: Pes ben seni saña lÀyıķ
naètla medióle úande vaãf idebilirüm. (s. 46)
úangı, (úanúı): Hangi. (KTS, KBD, M, TS), örnek: Bilmezem saña úanúı sözi
söyleyem yaèni nice vaãf idem ve tarìúle medò idem. (s. 51)
úarañu, (úaraàu, úaranuà, úarañuluh, úarañılı, úarañuluú): Karanlık. (C, DS, KBD,
KTS, M, TS), örnek: Pes Ànı gice ķarañusı baãdı. (s. 292)
úaravul, (karakul, karavulu):Gözcü, nöbetçi, karakol. (KTS, M, TS), örnek: äÀúınmaú
işden ve ãavaşdan ÀgÀh ve òaber-dÀr olan erler (358) işdür ve karavul leşker-gÀhuñ tuçdan
dìvarıdur. (s. 358)
úarış murış: Karmakarışık. (M, TS), örnek: Şÿrìde lüàatde úarış murış dimekdür. (s.
202)
úarsmaú: El çırpmak, çibik çalmak. (C, KTS, TS), örnek: MurÀd úarãmaúdur. Bilmez
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misin ki şarÀb-ı èışúla mest olan dìvÀne èÀşıúlar raúãda niçün ellerini birbirine ururlar. (s. 590)
úarındaş (úartaş, úarıntaş): Kardeş. (C, DS, KBD, KTS, M, TS), örnek: Ol cihetdendür
ki DÀrÀ vefÀt idince DÀrÀb adlı bir oàlı úaldı ki İskender’üñ ata bir úarındaşıydı. (s. 15)
úaş, (kayş): 1. Eyerin ve semerin önünde ve ardında olan yükseklikler. 2. Kavun ve
karpuz dilimi. 3. Damın saçağı. 4.Ufuk. 5. Yüzüğün üst kısmı, yüzük tümseği (C, DS, KTS,
M, TS), örnek: Nigìn nÿn’uñ ve kÀf-ı èAcem’üñ kesriyle yüzük maènÀsınadur. Yaèni yüzük
úaşına dirler. (s. 92)
úat, (úıt): Nezd, yan, huzur, kıran, kıy, bağır. (C, DS, KBD, KTS, M, TS), örnek: YÀ
Rabb! DuèÀmı redd iderseñ ve eger úabÿlìn ve elümi Àl-i resÿlüñ etegi yaèni yÀ Rabb duèÀm
úatuñda gerek merdÿd gerek maúbÿl Àl-i resÿlüñ eteginden elüm çekmem. (s. 49)
úatı: 1. Katı, sert, çok, çok ziyade, pek, şiddetli, iyice, sıkı, sıkı sıkı, gayret. 2. Ağır,
acı. 3. Haşin, şiddetli, sert, kırıcı. (C, DS, KBS, KTD, M, TS), örnek: Saòt úatı dimekdür,
úuvvetli maènÀsına. (s. 96)
keferet: İşe yaramaz, faydasız. (M, RS ), örnek: Benüm naômum òurma gibi ùatlı ile
etle úaplanmış ve ãıvanmış yaèni eti leõìõdür. AmmÀ (63)çünki postını açasın andan bir
çekirdek çıúar yaèni benüm şièrüm òurma gibidür ki üstü ve ôÀhiri şìrìn ve maúbÿldür ammÀ
içi keferete yaramaz. (s. 63)
kendü, (kentü/kindü): Kendi, kendisi. (C, DS, KBD, KTS, TS), örnek: Òod òÀde rÿm
øammıyla ve vÀv-ı resmiyle kendi maènÀsınadur. (s. 102)
kendüden (kendiden): Kendisinden, kendiliğinden. (TS), örnek: Yaèni kendiden
àayrileri èÀciz úılıcı fièlle dimekdür. (s. 41)
kendilere: Kendilerine. (TS’de kendülere şeklinde kayıt vardır.), örnek: Yaèni
kendilere oraya dek yÀr oldı. (s. 44)
kendüye: Kendisine. (TS), örnek: Emìn-i vaóy-i ÒudÀ olduàı oldur ki kendüye
ÒudÀ’dan geleni pÿşìde úılmayup ümmetine taèlìm buyurdı. (s. 40)
kengel: Alay, şaka, latife, eğlence. (KTS, TS), örnek: LÀà òorata yaèni laùìfe ki
Türkìce kengel dirler. (s. 587)
kes: Sahip, hami, yardımcı. (C, DS, M, TS), örnek: Án şüd, taúdìrì, Àn kes şüddür.
Yaèni ol kese êÀl olmadı. (s. 37)
keseàen: Fare. (KTS, TS), örnek: Mÿş keseàen ki èarabca fÀre dirler. (s. 269)
úırañ, (kırağ, kırak): 1. Kenar, kıyı, uç, sınır, etraf. 2. Ufuk. (KTS, M, TS), örnek:
KenÀr maèrÿfdur ki Türkce úırañ dirler. (s. 29)
úaùıraú: 1. Daha çevik, daha çabuk. 2. Kuvvetlice, hızla, hızlı hızlı. 3. Çok şiddetli, çok
güç, çok ağır, pek sert. (KTS, TS), örnek: Muókemter úatıraú maènÀsınadur. (s. 221)
úayırmaú (úayrımaú, úayurmaú): 1. Mukayyet olmak, ilgilenmek, önem vermek. 2.
Kaygılanmak, tasalanmak, endişe etmek. 3. Sakınmak, çekinmek. 4. Hazırlamak. (C, KTS, M,
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TS), örnek: ZìrÀ bìçÀre merkeb kirayla ùutılmış àarìbüñ ùavarı düriş Ànı úayurup anuñiçün àam
yemez. (s. 223)
úırmaú: Öldürmek, yok etmek, imha etmek, tenkil etmek. (C, DS, KTS, M, TS),
örnek: Yaèni hiçbir nesneden mubÀlÀt idüp úırmazlar. (s.143), BÀk bÀ-yı èArabìyle Türkìce
eymenmek yaèni úırmaú maènÀsına. (s. 119)
úıyık, (kıyak): Kıyıcı, yırtıcı, zalim, gaddar, hunhar. (C, KBD, KTS, TS), örnek:
BahÀdır ve úıyaú olan kimseye dirler. (s. 599)
úaynaú, (úıynaú): 1. Yırtıcı hayvan pençesi. 2. Kıçı meydana getiren kaba etler, oturak
yeri. (M, TS), örnek: ÇengÀl lüàatda yırtıcı óayvanlaruñ úaynaàına dirler. (s. 353)
kiçi, kiçig, (giçi, kici): Küçük. (AVGS, C, DS, KBD, KTS, M, TS), örnek: MihmÀn
cemè-i mehdür ki ulu maènÀsınadur ki muúÀbili kiçi maènÀsınadur. (s. 64)
kiçirek (giçirek, kiçürek, küçürek): Küçücük, küçükçe, daha küçük, ufarak, ufacık. (M,
TS), örnek: AmmÀ bunda düldül bir kiçirek úaùıruñ ismidür ki Ànı ol zamÀnda Mıãır’da ve
İskenderiye pÀdişÀhı olan MuúÀvúıs óaøret-i MuóÀmmed’e MÀriye-éi Úıbùiyle daòi nice
hedÀyÀlarla irsÀl eyledi. (s. 47)
kimesne, (kimsene): Kimse. (KTS, M, TS), örnek: Ùufeyl ùÀ’nuñ fetói ile kendi
müstaúil daèvet olınmaúsuzın kimesneye tebaèiyyetle bir yere varana dirler, uyundı
maènÀsına. (s. 50)
úoçmaú/úuçmaú/úuçaúlamak, (úocmaú, úoşmaú): Kucaklamak, sarılmak, bağrına
basmak. (C, DS, KBD, KTS, M, TS), örnek: Ber-girift úaldurdı, der-ber girift úoçdı
dimekdür. (s. 312)
úolçaú, (úolçaà): Kola geçirilen kılıf. (C, M, TS), örnek: Ve Àhenìn pençeye ãıfat ola
yaèni bir Àhenìn pençe dimek ola, murÀd budur ki demürden bir úolçaú peydÀ eyledi arslanla
ceng eylemek içün. (s. 554)
úonuú, (konuà): Misafir. (C, DS, KBD, M, T, TS), örnek: úonuàı ve misÀfiri eyü ùut
yaèni rièÀyet eyle ve óürmet ve èizzet eyle. (s. 112)
úopmaú: 1. Ayağa kalkmak, haşrolmak. 2. Meydana çıkmak, zuhur etmek, neşet
etmek, çıkmak. 3. Harekete geçmek, fırlamak, kalkmak. (C, DS, KBD, KTS, TS), örnek: ZÀd
ùoàup úopdÿàı yir dimekdür. (s.133)
úoàmaú, (úovmak): 1. Takip etmek, izlemek, kovalamak. 2. Koşturmak. (C, DS, KBD,
KTS, M, TS), örnek: Yaèni pÀdişÀh-ı èÀlem olduú ammÀ kendimüzle úabire bile iletmedük
belki bunda úovduú gitdük. (s. 184)
úötek: Baston, sopa. (M, TS), örnek: Bì-çÀre kötek yidükden soñra gene kÿy-i cÀnÀne
gitdi ãabır ve úarÀrı ve rÿ-yi yÀruñ óas-retinden ãabbÀrlıàı úalmadı ve gene geldi. (s. 516)
úucuşmaú: Kucaklaşmak. (C, KBD, M, RS), örnek: ZìrÀ cÀnile úucuşup ve ãarmaşup
yaturdum. (s. 201)
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úuúla: 1. Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven gibi
bir kesiti kullanarak bir perdenin üzerinden oynatılan, bez, karton vb. hafif nesnelerden
yapılmış insan ve hayvan figürleri. 2. Ayakları olmayan, alttan içine el sokularak oynatılan
çeşitli nesnelerden yapılmış bebek. (M, RS), örnek: Luèbet-i óÿr-zÀd beyÀniyye, luèbet
lÀm’uñ øammı ve bÀ’nuñ fetói ve sükÿn-ı èayn ile úuúlaya ve küçük úızcuàÀzlar yapdıúları
bibilere dirler. (s. 315)
úula: Kızıl ile boz arası renkte olan at, dori att, çil at. (C, KT, M, ), örnek: BehrÀm-ı
SaórÀ-nişìn ve güzel söyledi şol vaúit ki Ànı bir úula, güre at yire urdı. (s. 501)
úulaàuz, (úulavuz): Kılavuz, rehber, yol gösterici, delil. (C, KBD, KTS, M, TS),
örnek: Pìş-rÿ vaãf-ı terkìbìdür. Rÿyìden’den ilerü yürüyici dimekdür, úulÀàuz maènÀsına. (s.
349)
úulaú ovmaú, (úulàaú, úulaà): Kulak bükmek; ihtarda bulunarak bir kimsenin uyanık
bulunmasını sağlamak. (KBD, TS), örnek: MÀlìden’den úulaú ovmaú dimekdür. (s. 165)
úursaú: 1. Mide. 2. İdrak, zekâ. 3. Göğüs. (C, KTS, M, TS), örnek: Òavãala óÀ’nuñ
fetói ve ãÀd’uñ fetóiyle úursaú dimekdür ki úuşlarda olur. (s. 528)
úutlı/ úutlü: Uğurlu, hayırlı, mübarek. (C, KBD, KTS, M, TS), örnek: ZìrÀ eger ikisi
bile biribiriyle hem-rÀz ve hem-zebÀn ve müttefiú ve mütteóid olalar anlaruñ úıãa ve zebÿn
elleri uzun ve úutlı olur. (s. 358)
úulaú/úulaà tutmaú, (úulaú dutmaú): 1. Kulak vermek, dikkatle dinlemek. 2. Kulak
dikmek, kulağı dik tutmak. (M, TS), örnek: Vezìr-i èatìú şÀha dir ki müteèalliúÀt ve
mensÿbÀtumdan birisi úulaú ùutup diñledi ve bildi ki Ààÿşi Ààÿşunda ùutdı. (s. 145)
úurı/ úuruà: 1. Kara, toprak, yer. 2. Boş, faydasız, abes, bihude, nafile, değersiz. 3.
Boş, eli boş, mahrum. 4. Yalnız, sade. (C, KBD, M, TS), örnek: Yaèni hemÀn úurı şöhretdür.
ÓÀãılı baña atı virmezse anda kerem ve seòÀ yoàimiş. (s. 443)
künd: 1. Kör, körleşmiş, kesmez. 2. Ahmak, aptal. (KTS, M, TS), örnek: ZìrÀ iósÀn ve
kerem kesgìn dendÀnı künd ider. (s. 337)
mezelenmek: Eylenmek, alay etmek. (M, KT), örnek: Yaèni temasòar idüp Ànı
mezelenürledi. (s. 578)
nice, (niçe): 1. Nasıl? 2. Çok, birçok, hayli. 3. Çok kere. 4. Ne? 5. Ne zaman? 6. Kaç,
ne kadar? 7. Hangi? 8. Ne kadar, ne derece? 9. Ne vakte kadar? (C, KBD, M, TS), örnek:
Yaèni anuñ õÀt ve ãıfatında niçe èÀlim ve fÀøıl ve sÀlik kÀmil èaúl ü fikir ãarf eyledi. èÁúıbet
netìce virmeyüp èaczlerine iètirÀf eylediler. (s. 29)
nire, (nere, nerek): Nereye?(C, KGD, TS), örnek: Çünki oú gezi elüñde iken naôar eyle
ki oú nireye varur ve nireye düşer. (s. 135)
niteki: Misilli, gibi, nasıl ki, nitekim. (KTS, M, TS), örnek: Niteki LÀmièi Çelebi
GülistÀn’da güneh-gÀr ve perìşÀn-ı rüz-gÀrda taóúìú buyurmuşdur. (s. 22)
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oàlancıú, (oàlancuú): Çocuk, küçük çocuk. (KTS, M, TS), örnek: Ùıfl ùÀ’nuñ kesri ve
fÀ’nuñ sükÿnıyla tÀze ùoàmış oàlancıú insÀnda ve óayvÀnda müstèameldür. (s. 66)
oba: 1. Oymak, boy, kabile, göçerevli kabile, beş on çadırdan mürekkep göçebe
oymağı. 2. Kır, dışarıdaki yer, bir oymağın oturduğu yer, bir arada bulunan beş on evlik yurt.
3. Çadır, çardak, büyük çadır. (C, DS, M, TS), örnek: ÓÀtem’üñ obasından bir kimse yaèni bir
úoca kişi yüz dirhem ùaş aàırlıàınca şeker diledi. (s. 459)
ohşamaú, (oàşamaú): 1. Okşamak, taltif etmek. 2. Benzemek. (C, KBD, KTS, M, TS),
örnek: NevÀziş nÿn’uñ fetói ve øammıyla ve zÀ’nuñ kesriyle ism-i maãdardur, oòşayış
maènÀsına. (s. 430)
ol: 1. O. 2. Öbür, diğer. (AVGS, C, DS, KBD, KTS, M, TS), örnek: Emìn-i vaóy-i
ÒudÀ olduàı oldur ki kendüye ÒudÀ’dan geleni pÿşìde úılmayup ümmetine taèlìm buyurdı. (s.
40)
ola ki, (ola kim): Belki, ihtimal ki, olabilir ki. (M, TS), örnek: Ola kim dostuñ
düşmenün úatında diyeler kim bu lÀşe Ànuñ kendi elinüñ ve şemåìrinüñ küştesidür. (s. 536)
oñmaú, (oñmaà, uñmaú): İyileştirmek, şifa, salah bulmak, uygun olmak, uygun
gelmek, iflah olmak, feyiz ve bereket bulmak, düzelmek. (C, AVGS, DS, KBD, M, TS),
örnek: Çünki düşmeni ãıêuñ sancaàını düşür tÀ kim gice yarası oñulmaya.(s. 344)
oñurga, (oñurha, oñurga kemiği, oñurga sünüğü, oñurka): Bel kemiği, amudufıkari,
omurga. (KTS, M, TS), örnek: Sulb sad’uñ øammı ve lam’uñ sükÿnıyla arka kemügi ki
Türkçe oñuràa dirler. (s. 25)
oranlamaú, (orannamaú): Tahmin, takdir etmek, ölçüp biçmek. (KTS, M, TS), örnek:
ÚıyÀs maãdardur, kÀse, yeúìsü’den yaèni êarabe bÀbınuñ ecvef-i yÀéìsinden bir nesneden
oranlamaú dimekdür. (s. 30)
otlaú, (otluk) : Mera, çayır. (C, KTS, M, TS), örnek: Dürÿd dal’uñ ve rÀ’nuñ
øammeleriyle fièl-i mÀøì-i müfred-i àÀéibdür, biçmek maènÀsına Türkì’de otlaú biçmek gibi.
(s. 184)
oúruú, (oúruğ): Kement. (KBD, KTS, TS), örnek: Kemend kÀf-ı èArab’uñ ve mim’üñ
fetóalarıyla oúruàa dirler. (s. 405)
ovmaú: Ovuştrmak, sürüştürmek, sürmek, kaşımak. (C, DS, KTS, M, TS), örnek:
MÀlìden’den ovmaú ve burmaú maènÀsına, bunda burmaú maènÀsınadur. (s. 126)
oyuk, (oyuh): 1. İnsan veya hayvan şeklini andırır korkuluk. 2. Yol göstermeye
yarayan taş vb. alamet. (KBD, KTS, TS), örnek: ZìrÀ ãaçum penbe gibi Ààardı ve bedenüm
oyuk gibi inceldi ve yufúaldı. (s. 162
öàüş: Sitayiş, medih, övme. (TS), örnek: SitÀyiş ism-i maãdardur öàüş maènÀsına. (s.
130)
ödek/ ötek: Zaman, tazminat, ödenilmesi gereken şey. (C, M, TS), örnek: TÀvÀn diyet
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maènÀsına da gelür ödek dimekdür. (s. 172)
öñdül, (öñde, öñür, öñgdün): Yarış mükâfatı, evvel, ilerü. (AVGS, C, DS, KBD, M,
TS), örnek: AmmÀ sen kendi salùanatuñuñ úÀnÿn ve úÀéidesinde evvelki pÀdişÀhlardan sebaú
eyledüñ yaèni öñdül iletdüñ. (s. 72)
öñ: 1. Önce, mukaddem, evvel. 2. İleri, üstün, makbul. (AVGS, C, DS, KBD, KTS, M,
TS), örnek: ÚabÀ lafô-ı èArabìdür. Öñi açıú úaftÀn dimekdür. (s. 59)
ötrü/ötri, (ötürü, ötkürü, utru): Den dolayı, sebebiyle, naşi. (AVGS, C, DS, KBD,
KTS, M, TS), örnek: Köylüye ve ekinciye rièÀyet kendüñden ötüri eyle yaèni kendüñe maósÿl
lÀzım ise ekinci ùÀéifesine rièÀyet eyle. (s. 101)
özdek: 1. Esas, gövde, temel, kök, öz, ağacın bedeni. 2. Hülasa, iç, öz. (C, DS, KTS,
M, TS), örnek: Eger odun aàacınuñ damarına ve sekrine yaèni köküne ve özdegine balta urup
keserlerse ne söz! (s. 494)
peklik: Sağlamlık, katılık, sıkılık. (M, TS), örnek: Maúÿl-i BehrÀm budur ki süriden
yaèni aylaúìden bir àayrı at ùutmaú gerek ki eger serkeşlik iderse yaèni baş pekligin iderse
øabù eylemek mümkin ola. (s. 501)
ãaàalmaú: Oñulmak, şifa bulmak, iyileşmek. (KTS, M, TS), örnek: BìmÀr-ı àarìb dir ki
kendi ãıóóatumi dilemezdüm yaèni ãaàalmaú murÀd eylemezdüm. (s. 554)
ãaúınmaú: 1. Uzaklaşmak. 2. Saklamak, riayet etmek, muhafaza etmek. 3. Esirgemek.
(AVGS, KTS, KBD, M, TS), örnek: Ey Şìrÿye, ÀgÀh ol ãaúın başuñı èadÀlet ve tedbìrden
çıúarmayasın ki merdüm ülkeden pÀy-i èiùÀèati çevirmeyeler. (s. 102)
ãalınmaú: 1. Yürürken hoş bir eda ile sağa sola hafifçe meyletmek, hıraman olmak. 2.
Sallanmak, sarkmak, uzanmak. 3. Bırakılmak, vaz olunmak. 4. Atılmak, hücum etmek. 5.
Sevk olunmak, gönderilmek. 6. Vergi tarh olunmak. (C, KBD, KTS, M, TS), örnek: ÒırÀm
òÀ-i muècemenüñ kesriyle fièl-i emir-i müfred-i muòÀùabdur, ãalın dimekdür. (s. 44)
ãarmaşmaú: 1. Sıkıca sarılmak. 2. Dolaşmak (C, KBD, M, TS), örnek: ZìrÀ cÀnile
ķocuşup ve ãarmaşup yaturdum. (s. 201)
ãarp: Çetin, güç, şiddetli, kuvvetli, sert, keskin, güç yetmez. (AVGS, C, KBD, KTS,
TS), örnek: DüşvÀr dÀl’uñ øammı ve sükÿn-ı şınla ãarb ve çetin dimekdür. (s. 428)
sav: 1. Hikâye, kıssa. 2. Söz, lakırtı. 3. Haber. (AVGS, C, KBD, TS), örnek: Goft u gÿ
lüàatda söz ve sav maènÀsınadur. (s. 133)
ãavulmaú, (ãavılmaú): 1. Savuşturulmak, geçiştirilmek, atlatılmak, bertaraf edilmek. 2.
Dağılmak, uzaklaşmak, bir tarafa çekilmek, yol vermek üzere çekilmek. 3. Çağı, vakti
geçmek. (C, KBD, KTS, M, TS), örnek: Oúla úılıc öñden úaçmaú yaèni ãavulmaú úardaşı ve
yoldaşı düşmen elinde esìr iken. (s. 354)
seàirdim/segirdüm ãalmaú, (seàirdi ãalmaú): 1. Hücum etmek, akın etmek, istila
etmek. 2. Hızla koşmak. (M, TS), örnek: Taòt fièl-i mÀøì-i müfred-i àÀéib (253) seàirdüm
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ãaldı dimekdür. (s. 253)
seàirdişmek: Koşuşmak, koşuda yarışmak. (TS), örnek: Pes sipÀh bir uàurdan piyÀde
yaèni defèaten piyÀde olup seàirdişdiler. (s. 304)
seàirtmek/ sekirtmek: 1. Koşmak. 2. Yürümek. 3. Koşturmak. 4. Saldırmak, akın
etmek, çapmak, çapul için hücum etmek. (KBD, KTS, M, TS), örnek: TÀòten çapmaúdur
yaèni seàirtmek maènÀsına. (s. 32)
semritmek/ semirtmek: Semirtmek, tavlandırmak, şişmanlatmak. (AVGS, C, KTS, M),
örnek: Kurdı ki semridesin (501)yaèni besleyesin Yÿsuf gibi püserleri yırtup helÀk ider. (s.
501)
sezmek, (sizmek): 1. Sezmek, hissetmek, farkına varmak. 2. Zannetmek, tahmin
etmek. (C, KTS, M, TS), örnek: Cemìè maòlÿkÀta rızúını ìãal ider, hiç sezmedigi yirden. (s.
12)
ãıàamaú:1. Sıvamak. 2. Okşamak. 3. Mesh etmek. (C, KTS, M, TS), örnek: Úol
açmÀkdan murÀd yeñini ãıàamaúdur. (s. 411)
sıçratmaú/saçratmak: Hoplatmak. (KTS, M, TS), örnek: Ve óımÀrı Àta sıçradup úaùır
tevlìd iden oldur. (s. 208)
sıàanmaú: 1. Sıvanmak, kolları, bacakları sıvamak, kıvırmak. 2. Okşanmak. (C, M,
TS), örnek: MiyÀn-best bil baàladı yaèni ãıàandı ve çemrendi. (s. 438)
ãımaú: 1. Kırmak. 2. Bozmak, nakzetmek. 3. Yenmek, mağlup etmek, tenkil etmek. 4.
Aşağı görmek. 5. Gereğini yapmamak, bertaraf etmek, reddetmek, hiçe saymak, kabul
etmemek. 6. Yıkmak, harap etmek. (C, M, KBD, TS), örnek: Meõkÿr mücrimüñ èuúubetinde
ãabır eyle zìrÀ laèl-i BadaòşÀnı ãımaú ÀsÀndur ammÀ ãınmışı bir daòì baàlayup bütün eylemek
mümkin ve lÀyıú degül yaèni meõkÿr mücrimi úatl ÀsÀndur ammÀ úatlinden soñra belki nedÀmet lÀzım gele. (s. 127)
ãınamaú: Denemek, tecrübe etmek, yoklamak, imtihan etmek. (C, KBD, KTS, M, TS),
örnek: áÀm cevrinden göñlinde yükler eyledür taènı àamdan àuããadan elem ve mihnet çeker
şol kimse ki ãınanmamış işler eyler. (s. 135)
ãınmaú: 1. Kırılmak, parçalanmak, münkesir olmak. 2. Zayıf düşmek, âciz kalmak. 3.
Yenilmek, mağlup, münhezim olmak. 4. Zayi olmak, kaybolmak. 5. Bozulmak. 6. Azalmak,
şiddetini kaybetmek. (C, KTS, TS), örnek: Bir kimse eline bir kemük eyledi yaèni bir kemük
aldı miskin meõkÿr òara ancılayın urdı ki kemügi şikest oldı. ÓÀãılı ãındı. (s. 297)
ãınuú, (ãınıú): 1. Kırık. 2. Mağlup, münhezim. (C, KBD, KTS, M, TS), örnek: Dirìà
dal’uñ øammı ve kesriyle ãınuú dimekdür. (s. 279)
ãırça: Cam, billur. (C, KTS, TS), örnek: YÀòÿd tìàla àaraø-ı nefsÀniyyeden el
úaldurmazlar zìrÀ èışú ve perhìz ãırça ile ùaş gibidür. (s. 532)
siñici, (siñirici/ singürmek): Hazmı kolay, hazm edici. (KTS, M, TS), örnek: Ùatlı
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siñici şarÀb yaèni baş aàrıdup òumÀr virmez dimekdür. (s. 102)
siñirlemek: Hareket edemez hâle koymak için vurup ayak sinirini kesmek. (C, TS),
örnek: ÓÀãılı ÒudÀ’ya vÀãıl olmaàÀ ùÀlib iseñ ol girü gelmek esbini siñirleyesin yaèni èÀlem-i
fÀnìnüñ müzeòrafÀtını külliyÀ terk idüp aña teèalluúı reésen úatè idesin. (s. 34)
siper atmaú: Úaçmaú. (TS), örnek: Siper atmaàı ferÀàat eylemek gerek. (s. 32)
ãovuú/soàıú, (souú): Soğuk. (C, KBD, KTS, M, TS), örnek: Pey bÀ-yı èAcem’üñ
fetóiyle bunda serd ãovuú maènÀsınadur, serd ãovuú dimekdür. (s. 147)
söyündürmek/ söyindirmek, (sövündürmek): Söndürmek. (AVGS, C, KTS, M, TS),
örnek: Ekşi ãuratlı maóbÿbdan dirlik acılıàını iletme yaèni belÀ ve meşaúúatini çekme. Belki
àayreti dilberüñ viãÀli Àbıyla anuñ cefÀ ve cevri Àteşini söyündür. (s. 545)
ãubaşı: Zabit, zabıta memuru, kumandan; kadı, vali. (M, TS), örnek: Yaèni begi ve
paşayı ve ãubaşı èÀdil ve perhìzkÀr ise raèiyyet üzerine óavÀle eyle. (s. 105)
ãunmaú: 1. Uzatmak. 2. El uzatmak, uzanmak. 3. Saldırmak, hamle etmek, hücum
etmek. (AVGS, C, KBD, KTS, TS), örnek: Yavuzluàla fevrì el úılıca ãunmaú ve yapışmaú. (s.
164)
ãuvarmaú, (ãıvarmaú): Sulamak, su vermek. (C, KTS, M, TS), örnek: Pes seg-i
nÀtevÀne bir içim ãu virdi yaèni kelbi ãuvardı. (s. 411)
şen, (şin): Mamur. (C, KTS, M, TS), örnek: ÙÀèat ve èibÀdet tevfìúiyle göñlüni zinde
ùut yaèni èibÀdet ve ùÀèatuñı aña muvÀfıú úılmaàile úalbini ióyÀ idüp ve şen eyle. (s. 84)
şol/ ol: Şu, o. (C, KBD, KTS, M, TS), örnek: Birisi mièrÀc gicesi ervÀó-ı enbiyÀ’ya
imÀmet eyledi ve birisi şol hediyet-i şerìfe işÀretdür ki “Küntü nebiyyen ve Ádem beyne’lmÀèi ve’ù-ùìn” buyurdı. (s. 40)
ùabanca, (ùapanca): Tokat, şamar. (M, TS), örnek: ÓÀãılı aàlaşdılar başları-na ve
yüzlerine ùabancalar uraraú. (s.486); Bì-çÀre kendinüñ yÀrÀnı ve muãÀóibleri ellerinden
eñsesine ùabancaların yirdi. (s. 578)
ùamar urucu, (damar urucu, ùamìr, ùamur): Kancı, kan alıcı, hacamatçı. (AVGS, C, DS,
KBD, KTS, TS), örnek: Rekzen vaãf-ı terkìbìdür. Lüàatda ùamar urucı dimekdür. (s. 122)
ùañ, (tang): Şafak vakti. (AVGS, C, DS, KBD, KTS, TS), örnek: BÀ-midÀd irte
dimekdür yaèni ùañla. (s. 540)
ùanıú, (danuú, ùanuú, ùanuh): 1. Şahit. 2. Delil, burhan, hüccet. (AVGS, C, DS, KBD,
KTS, M, TS), örnek: GüvÀh ùanıú yaèni şÀhid. (s. 443)
ùapmaú: 1. İnkıyat etmek, tabi olmak, boyun eğmek, tazim etmek, perestij etmek,
mutavaat etmek. 2. Takdim etmek, sunmak. 3. Bulmak; haiz olmak. (AVGS, C, DS, KBD,
KTS, M, TS), örnek: Şehvet-perest de vaãf-ı terkìbìdür şehvete ùapıcı dimekdür. (s. 143)
ùaşra (daşıra, dışra, taşra, ùşarı): Dışarı. (C, DS, KBD, KTS, M, TS), örnek: Bir kimse
meõkÿr böcege didi ki ey giceéi yaluñlandurıcı veyÀ gice yaluñlÀnıcı böcek! (s. 673)
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ùavar, (tafar, tuvar): Davar, hayvan. (C, KBD, DS, KTS), örnek: Sütÿr-ı leked-zen
beyÀniyye. Sütÿr’dan bunda binit, ùavar murÀddur. At ve úatır ve àayrısı gibi. (s. 499)
ùay: Hayvan yükünün bir dengi; denk, eş, misil. (TS), örnek: Teng bunda deng
maènÀsınadur, yaèni yarım yük ki Türkçe aña ùay dirler. (s.459)
tegelti, (tegeltü, tegilti): Eyer altına konulan keçe, eyrim, vaylak. (M, TS), örnek:
Nemed-zìn lüàatlarda teàeltiye dirler ammÀ óaúìúatde eàerüñ keçesidür ki tegelti yirine
istièmÀl iderler. (s. 303)
ùıúalmaú: 1. Sokulmak, araya girmek. 2. Geniş olmayan bir yerde sıkışıp kalmak. 3.
Argo Suçlu hapishaneye konmak. (M, KT), örnek: Şöyle ki ol cihetden èilm-i ôÀhir
vÀèiôlerinden úulaúları ùıúalmışdur. (s. 527)
ùoñmaú: Soğukdan donmak. (DLT, M), örnek: Mürde’den murÀd ùoñdur. Yaèni zemìn
ùoñmış idi. (s. 443)
tuàulga, (tulga, tuvulga, tuvulka, tuàlıàa): Miğfer, çelik başlık. (TS), örnek: Òasım
ãuló iderse yaèni ãuló dilerse ãulódan úaçma zìrÀ èasker fetó idüp tulàa yarıcı dilÀverler fetó
istediler. (s. 360)
tuç: Tunç. (M, TS), örnek:äÀúınmaú işden ve ãavaşdan ÀgÀh ve òaber-dÀr olan erler
(358)işdür ve karavul leşker-gÀhuñ tuçdan dìvarıdur. (s. 358)
tuman, (tumman): 1. Don. 2. Pehlivan kispeti. (M, TS), örnek: Püser meõkÿr vaøèı
eyledükden nÀ-pÀk-rÿ babası èÀciz ve fürÿ -mÀnde muøùar ve muøùarib idi ki külÀhı bÀzÀrda
ãatılmadan ve tumanı ve gömlegi rehinde idi. (s. 479)
tutaàan, (dutaàan): İyice, sıkıca tutan, çok tutan. (TS), örnek: ZìrÀ buncılayın züfünÿnı selÀùìn rièÀyet idüp yÀnında ùutaàandur. (s. 130)
uàrı: Hırsız. (M, TS), örnek: Düzd dal’uñ øÀmmı ve zÀ’nuñ sükÿnıyla uàrı maènÀsına.
(s. 119)
ulaşıú, (ulaşuk, ulaşıh, ulaşuh): 1. İleriden beri sürüp gelen, mütevatir, mütevali. 2.
Birbiri ardınca, arkası kesilmeksizin. 3. Bağlılık, irtibat. 4. Bitişik, muttasıl, merbut. 5.
Yakınlık, akrabalık. (M, TS), örnek: Peyveste lüàÀtda ulaşıú dimekdür, ammÀ bunda dÀéim
maènÀsınadur. (s. 76)
uluraú: Daha büyük, en büyük, daha iri. (M, TS), örnek: Ebubekr èÀlì-cenÀb ve
bülend-ķadr pÀdişÀhlaruñ reéisi ve serdÀrıdur. Ve ulurak başı tÀcı. (s. 65)
uã: Akıl, fikir. (M, TS), örnek: Hÿş hÀ’nuñ øammıyla uã maènÀsına. (s. 110)
urmaú: 1. Vurmak, çarpmak. 2. Vurmak, baskın yapmak, gasp ve yağma etmek. 3.
Belli bir sesi yüksek olarak çıkarmak, haykırmak. 4. Giydirmek, giyinmek, takmak. 5.
Vazetmek, koymak. 6. Sokmak, batırmak, delmek, yaralamak. 7. Nişan alarak atmak. 8. İfade
etmek, beyan etmek, bildirmek. 9. Sürmek. 10. Tesir etmek. (M, TS), örnek: Zed fièl-i mÀ-øì-i
müfred-i àÀéib, urdı dimekdür. (s. 41)

48

http://www.turansam.org
*****
TURAN Stratejik Araştirmalar Merkezi
TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Eylül 2013, Cilt: 5/Yaz, Sayı: 19,
TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; September 2013, Volume: 5/Summer,Issue: 19

uşaú: 1. Ufak, küçük. 2. Çocuk. (M, TS),örnek: Òıredliàumda yaèni uşaķlıàum
zamÀnında zÿr-ı ser-pençem var idi. (s. 267)
utangan/ utanàan: Çok utangaç, sıkılgan. (M, TS), örnek: Òacil ãıfat-ı müşebbehe-dür,
èilm bÀbıbından utangan yaèni şerm-sÀr dimekdür. (s. 51)
uvaú devek/ tevek: Ufak tefek. (M, TS), örnek: Òurd òÀ-i muècemenüñ øammı ve
rÀ’nuñ sükÿnıyla uvaú ve devek dimekdür. (s. 42)
uvaú: Ufak, küçük, kırıntı. (M, TS), örnek: ZìrÀ uvaú ùaşdan ulu ùÀà gördüm. (s. 221)
uyan, (oyan): Dizgin, gem, yular. (M, TS) örnek: èİnÀn èayn’uñ kesriyle uyan
dizgininedirler. (s. 44)
uyundı, (uyundu): 1. Kendi başına hareket edemeyip başkasının reyine uyan. 2.
Tufeyli, asalak. (TS), örne: Ùufeyl ùÀ’nuñ fetói ile kendi müstaúil daèvet olınmaúsuzın
kimesneye tebeèiyyetle bir yere varana dirler, uyundı maènÀsına. (s. 50)
üşmek: Üşmek, üşüşmek, toplanmak, delgiç ile delmek. (M, DLT), örnek: YÀnına
müşteri gelse yüzine bu úadar siñek üşmezdi diyen maènÀya siñeg üşürmiş. (s. 399)
virmek: Göndermek. (M, TS), örnek: Bu meclis-i esrÀr-ı İlÀhìde bir nevè kimseye èaşķ
şarÀbı sÀàarını iósÀn ve ièùÀ iderler ki aña dÀrÿ-yı hÿşber ve devÀ-yı bì-hÿşi vireler. (s. 33)
yaàır: 1. Hayvanların sırtında hâsıl olan yara. 2. Sırtı yaralı (hayvan). (M, TS), örnek:
Püşt-rì˘ş vaãf-ı terkìbìdür arúası yaralı yaèni yaàırlı. (s. 223)
yaban, (yeban): 1. Issız kır, ova, insandan hali yer. 2. Yabancı, yadırga. 3. Dışarı,
başka memleket. (TS), örnek: Dìv şeyùÀn ve yaban Àdemi. (s. 502)
yabana atmaú: Dikkate almamak, itibar etmemek, hiçe saymak, değer vermemek.
(TS), örnek: Çıúarup yabana at şol köki kim diken getürür yaèni diken bitürür. (s. 496)
yalabımaú: Parlamak, parıldamak, lemean etmek. (M, TS), örnek: Bi-tÀbet fièl-i muøÀriè-i müfred-i muòÀtab yaldırar ve yalabır dimekdür. (s. 573)
yalañuz/yalıñız, (yalavuz, yalguz, yaluñuz): Yalnız. (M, TS), örnek: ÙÀhÀ ÚuréÀn’da
yalañuz ùÀ ile yazılur ÙÀhÀ şeklinde. (s. 52)
yaldıramaú, (yalabımaú): Parlamaú. (M, TS), örnek: Ve görünişde òÿr gibi ve güneş
gibi çihresinden ve yüzinden nÿr yaldırardı. (s. 154)
yalıñ yüzli: Saúalsız. Örnek: SÀde-rÿy vaãf-ı terkìbìdür, yalıñ yüzli maènÀsına yaèni
ãaúalsız. (s. 142)
yalıñlandırmak: Alevlendirmek. (M, TS), örnek: Bir çerÀàı ki ùul èavrat yalıñlandurdı
yaèni bir Àh Àteşini ki ol çekdi ve peydÀ eyledi çoú görmişsin òìùÀb-ı èÀmm ùarìúiyle ki ol
çerÀà bir şehri yaúdı ve yandurdı. (s. 75)
yalınlanmak: Parlamak, ışıldamak, ışık saçmak, alevlenmek. (M, TS), örnek:
Yalıñlandırmış olsun dimekdür yaèni rÿşen eylesün. (s. 75)
yanbaşı, (yanbaşı aàrısı): 1. Kalça kemiğinin üst başı, uca. 2. Siyatik. (M, TS), örnek:
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Ásìb elif-i memdÿd-la sin’üñ kesriyle lüàatda yanbaşı gelmege dirler. (s. 112)
yaldıramaú, (yaldıramaú, yılduramaú, ıldıramaú): Parıldamak, lemean etmek,
ışıldamak, ziya saçmak. (M, TS) Örnek: LÀlÀ yaldırayıcı dimekdür, raòşÀn maènÀsına. (s. 25)
yandurmak, yandürmak: 1. Yakmak, tutuşturmak. 2. Tutuşturmak, verivermek. (M,
TS), örnek: Bir çerÀàı ki ùul èavrat yalıñlandurdı yaèni bir Àh Àteşini ki ol çekdi ve peydÀ
eyledi çoú görmişsin òìùÀb-ı èÀmm ùarìúiyle ki ol çerÀà bir şehri yaúdı ve yandurdı. (s. 103)
yap yap, (yap): Yavaş yavaş, usul usul, sessizce. (M, TS), örnek: Be-tedrìc bÀ óar-f-i
muãÀóabet óÀãıl kon’e müteèallıú tedrìc maãdardur, tefèìl bÀbından. Azar azar yaèni yap yap
dimekdür. (s. 34)
yapça/yapçe: Yavaş, yavaşça. (M, TS), örnek: Áheste elif-i memdÿde ile yapça
dimekdür. (s. 150)
yaraú, (yaraà): 1. Hazırlık, levazım, techizat. 2. Silah. 3. (At hakkında) yaranmış,
idmanlı. (M, TS), örnek: FermÀn-dih vaãf-ı terkìbìdür, bu yaraú virici dimekdür. (s. 177)
yaraúlanmaú: Hazırlanmak, silahlanmak. (M, TS), örnek: MüheyyÀ ism-i mefÿldür.
Tefèìl bÀbından muètelü’l-èayn mehmÿzü’l-lÀm yaraúlanmış ve óaøırlanmış dimekdür. (s. 26)
yaraşıú: 1. Yakışık, yakışır, muvafık, münasip, layık. 2. Yakışıklı. 3. Süs, ziynet,
güzellik. (M, TS), örnek: ZìbÀ yaraşıú dimekdür. (s.290)
yaraşıúlıú: Layıklık, muvafıklık, uygunluk. (M, TS), örnek: Ve zìb zÀ-yı èArab’uñ
kesriyle isümdür, yaraşıúlıú maènÀsına. (s. 160)
yaşıl/yaşil: Yeşil. (M, TS), örnek: Egerçi ki pìrÿze lÀciverdì olur yaşıl olmaz. (s. 25)
yavuz, (yavız): 1. Fena, kötü. 2. Sert, kızgın, keskin, güçlü, çetin, yaman, şiddetli. 3.
Fenalık. (M, TS), örnek: Tünd tÀ’nuñ øammı ve sükÿn-ı nÿnla iti dimekdür yaèni keskinlik ve
óiddet maènÀsına, óÀãılı yavuz dimekdür (s.164). ÓÀãılı ne yavuz ne yavaş. (s. 122)
yayaú, (yayaà): Yaya, yayan, piyade. (M, TS), örnek: PiyÀde yayaú dimekdür. (s. 488)
yeàrek, (yeàirek, yiàirek, yiàrek): Daha iyi, müreccah, efdal, elyak, üstün. (M, TS),
örnek: Dostlaruñ göñli cemè olmaú yeàrekdür mal cemè olmaúdan. (s. 222)
yeàinlik: 1. İleri gitme, ifrat. 2. Üstünlük, galibiyet. (M, TS), örnek: Saña kimse dimez
ki eyi idersin ki cÀnuñı Ànuñ işi ve maãlaóatı sevdÀsında yaèni ÀñÀ muóabbet ve meveddetde
telef idersin. ÓÀãılı Ànuñ sevdÀsında cÀn ve baş telef eyledigüñi kimse yeàinmez zìrÀ maóø-ı
cünÿndur. (s. 593)
yeleàen, (yileàen): Çok yelen, hızlı koşan, süratle giden. (M, TS), örnek: Devìden’den
yilegen dimekdür. (s. 428)
yelmek, (yilmek): 1. Koşmak, şitap etmek, acele yürümek, esmek. 2. (Hayvan) tırıs
gitmek, eşkin yürümek, hızlıca yürümek. (M, TS), örnek: Tek u pÀ dirler. Yelme ve yüpürme
maènÀsına. (s. 32)
yene/ yine: Yine. (M, TS), örnek: PìşuvÀ lüàatda öñce yüriyendür. AmmÀ bunda yene
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imÀm maènÀsınadur. (s. 39)
yir deprenmek: Yer sarsılmak, hareketiarz olmak. (M, TS), örnek: Tezelzel tefÀèlel
vezni üzere maãdardur. Deprenmek dimekdür. MeåelÀ yir deprenmek gibi. (s. 42)
yetürmek: 1. Ulaştırmak, eriştirmek, iblağ etmek, vasıl etmek. 2. Yetiştirmek, büyütüp
yetiştirmek. (M, TS), örnek: İş düzici yaèni herkesüñ maãlaóatın yetürici dimekdür. (s. 15)
yeyni/ yeñli, (yiyni): 1. Hafif, ağır olmayan. 2. İtibarsz, ehemmiyetsiz. 3. Kolay. (M,
TS), örnek: Sebük sin’ün fetói ve bÀ’nuñ øammıyla kÀf-ı èArabìyle yeyni dimekdür òafìf
maènÀsına. (s. 164)
yeynimek/ yeynimek, (yeànilmek): Hafifleşmek. (M, TS), örnek: ÓÀãılı Ànuñ
sevdÀsında cÀn ve baş telef eyledigüñi kimse yeàinmez zìrÀ maóø-ı cünÿndur. (s. 593)
yeynirek: Daha hafif, ehven. (M, TS), örnek: Yeyni ve yükli merdüm yeynirek
yürürler yaèni dünyÀ úuyÿdıyla muúayyed olmayan ÀsÀyiş ve rÀóatdadur. (s. 251)
yol iletmek/yol göndermek: Yöneltmek, tevcih etmek. (M, TS), örnek: Vezìr-i èatiú bu
muèÀmeleye fi’l-cümle yol iletdi. (s.142)
yoldaş úoşmaú: Yol arkadaşı yapmak. (M, TS), örnek: Yaèni dÀnÀ ve zekì bir kimseéi
ÓÀtem’e irsÀl eyledi. Ve aña on kimseéi yoldaş úoşdı. (s.443)
yoósa/yoòse: Yoksa. (M, TS), örnek: Yoòsa benüm elüm öpmekle nesne óÀãıl olmaz.
(s.218)
yoràalamaú: At yorga yürümek, yelmek, koşmak, yürümek. (M, KT), örnek: ÓikÀyet
olınan budur ki ehlü’l-lÀhdan (92) birisi úaplana bindi yaèni binüp yoràalayup sürdi yaèni
yoràalayup giderdi. (s.91)
yorga, (yorúa): Rahvan, eşkin, yelegen at. (M, TS), örnek: Eşkin ve yürüàen ve yorga
ùavara dirler. (s.91)
yumuş oàlanı: Hizmetkâr, hizmet eden oğlan. (M, TS), örnek: Rehì aãlında yumuş
oàlanına dirler soñra úul maèñasına istièmÀl iderler. (s.130)
yügrük/yüàrük: 1. Yürük, hızlı giden, çok koşan, işlek. 2. Yürürlük, hızlı gitme. (M,
TS), örnek: Meõkÿr at bir seyl yüreyişli ãaórÀ dürici idi ki bÀd anuñla berÀber seàirdmege
úÀdir olmayup toz kesbi ardına úalurdı. ÓÀãılı ziyÀde yüàrük idi. (s. 442)
yücerek: Daha yüce, çok yüce. (TS), örnek: Aña didi ey vaóy-i ÒudÀ getürici ferişteh!
Yücerek ãalın. (s. 44)
yüpürmek: Telaşla öteye beriye koşmak. (KT), örnek: Tek u pÀ dirler. Yelme ve
yüpürme maènÀsına. (s. 32)
yürüàen, (yelegen): 1. Keskin. 2. Hızlı yürüyen. 3. Ustura. 4. Cilalı. (M, TS), örnek:
Eşkin ve yürüàen ve yorga ùavara dirler. (s. 91)
yüz suyı, (yüz aúlıàı): 1. Ar, hicap, hayâ, namus ve şeref, haysiyet, itibar. 2. Güzellik,
hüsün, letafet. (M, TS), örnek: Áb’den bunda murÀd èarødur. Yaèni Àb-ı rÿy yüz ãuyı
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maènÀsına. (s. 43)
yüzgüç: Suda iyi yüzen, yüzgeç. (TS), örnek: Çünki ùıfl yüzgüç kimsen elinde veyÀ eli
üstindedür àarú olmaúdan òavf eylemez. Egerçi ki Dicle Irmaàı ve àayrısı enli ise de bu óÀlde
òavf eylemez. (s. 567)
SONUÇ
Şair ve yazarlar güçlü anlatıma ulaşmak, duygu ve düşüncelerini daha iyi anlatmak
için eserlerinde; halk arasında kullanılan söyeyiş biçimlerini ve değişik sebeplerle
kullanımdan düşümüş arkaik sözleri kullanmışlardır. Dilin farklı devirlere ayrılmasındaki
ölçütlerden biri de arkaik kelimelerin kullanımıdır. Bir dilin tarihî seyri içinde söz varlığının
aktif unsurları; yaşayan ya da terkedilmiş, sık veya seyrek kullanılan kelimeleridir. Bir dilin
anlatım gücünü, ifade zenginliğini ortaya koymak için önce dilin kaynağına inmelidir. Eski
yazılı metinlerin söz varlığını inceledikten sonra kelimelerin günümüze gelinceye kadar söz
ve anlatım açısından gösterdiği gelişmeleri gözden geçirmek gerekir.
Sûdî İran’ın büyük şairlerine yazdığı şerhlerindeki gramer terimleri ve belağat
unsurları çıkarılırsa şerhlerinde ve tercümelerinde sade bir Türkçe kullanmış olduğu görülür.
Bostan Şerhi’nde sayıca çok miktarda arkaik kelime kullanılmıştır. Bu durum Sûdî’nin
Türkçe’yi sevmesi, sade Türkçe ile eser yazmış olması, öğrencilere Farsça öğretmek amacıyla
şerh yazması ve Şeyh Sa’dî-i Şirâzî’nin eserini Türkçe ibarelerle şerhetme gayretiyle
açıklanabilir. Osmanlı Medereslerinde Bostan Şerhi’nin asırlar boyu ders kitabı olarak
okutulma sebeplerinden birincisi Farsça bir eserin yorumu olması, ikincisi de şerhte Türkçe
ifadelerin ve açıklamaların bolca geçmiş olması söylenebilir.
Bostan Şerhinin yazıldığı zamanda kullanılan fakat günümüze ulaşmayan birçok
kelime şerh metinlerinde değişik sebeplerle geçmektedir. Arapça-Farsça kelimelerin
anlamları verilirken Türkçe karşılıklarının söylenmesi Sûdî’yi Türkçeye tanıklık etmeye
zorlamıştır. Arkaik sayılan pek çok kelimenin Bostan Şerhi’nde yer bulması metin yorumu
yapan yazarın metinde geçen ve anlaşılması zor olan terimleri, söz öbeklerini, ibareleri ve
deyimleri açıklamak gereği duymasıyla izah edilebilir.
Yunus Emre’nin kullanmış olduğu arkaik kelimelerin pek çoğunu Sûdî de
kullanmıştır. Şekil yönünden kelimenin yapısında değişiklik görülmesi aradan geçen üç asırlık
zaman farkından kaynaklandığı söylenebilir. Şerh-i Bostan’da geçen arkaik kelimeler Bîçâre
Divanı’nda bulunmamaktadır. Bunu sebebi olarak Bîçâre Dîvanı’nın hacim olarak küçük ve
divanın Kitab-ı Bostan kadar geniş konulara temas etmiş bir eserin şerhi olmaması
gösterilebilir.
Karşılaştırılan üç eserde arkaik kelimelerin anlamlarının değişmediği görülür. Dil
kullanımı yönünden XIII. yy. ile XVII. yy. arasında çok fazla bir değişimin olmadığı
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anlaşılmaktadır. Şerh-i Bostan şerh edebiyatı açısından ciddi bir eser olduğu gibi Türk dili
araştırmalarına da önemli kaynaklık edebilecek bir eserdir.
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TÜRKÇE: TATAR MİLLETİNİN KORUNMASINDA İSLAMIN ROLÜ

ENGLISH: THE ROLE OF ISLAM IN THE PROTECTION OF TATAR NATION
ÖZET
Küreselleşme ve asimilasyon süreçleri içinde yaşıyan Tatarlar kendi milli özdeşliğini
saklamak için, millet olarak güçlü ve daha birleşmiş olmalıdırlar. Ama, ne yazık ki, çok
dağınıklar. Bu dağınıklık üç açıda görülmektedir. Birincisi, cinayet kapitalizmi bizi süperzengin ve fakir-fukara tabakalarına ayırdı. İkincisi, toplumumuzda giderek Tatarca konuşan
ve Rusça konuşan Tatar katmanları oluşmuştur. Üçüncüsü, bugünümüzde nüfusun büyük
kısmı İslam’a ve Camiye yakinlaşırken, aydınların büyük bir bölümü hala dine oldukça
kayıtsızdır. Tatar halkının manevi desteği veya ideolojisi, Tatarcılık, İslamcılık ve
modernleşme gibi üç unsurdan ibaret olmalıdır. Tatar toplumunun temel dezavantajı,
aydınların çoğunun geleneksel İslam’a ve İslam’la bağlı olan sosyal gruplara belli bir
kayıtsızlığıdır.
Kaide olarak, aydınlar İslamı ulusal kültürün ve ahlakın bir unsuru olarak algılarlar,
ama dinin dünya görüşü sistemini benimsemezler, çünkü onlar için yalnız kuru kandırmaya
dayalı inanç yeterli değildir, onlarda rasyonel bilgiye dayalı inanç ihtiyacı vardır. Halk
kitleleri için sırf kandırmaya dayanan din yeterliyse, elit kendine göre islamın "felsefi" bir
türünü gereksinmektedir. Dini kavrama alanında elite(Arapça "hassa") ve kitleye (Arapça
“avam") bölünme hep var olmuştur. Bu tür İslami kavrama entelektüel ve bilimsel topluluk
için çok önemlidir, çünkü böyle bir gelişme müslüman aydınların geniş tabakasını
oluşturabilir.
Anahtar Kelimeler: Dünya Görüşü, Hadis, İdeoloji, İnanç, İslam, Kuran, Tatarlar.
Jel Kodu: N35, N45, N75, N95

ABSTRACT
The article is devoted to a brief historical review of adoption of Islam by Tatars and its
further development in this environment. The importance of Islam is shown as ideological and
*

Tataristan Bilimler Akademisi; Şihabeddin Mercani Tarih Araştırma Enstitüsü, Tataristan/RUSYA; Kazan
şehri, Kreml, podyezd nu. 5, 420111), murafa@kazandom.ru
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moral component of a society. On examples the author has shown some basic positions of
contemplation of the world in this religion, which aren't devoid of logic and a rational
explanation, and this is very important for intelligency and a scientific community. Treating
the nature of Allah(God) as the Universal Law of development and harmony of life, the
author has tried to explain and resolve the most important contradictions in modern Muslim
divinity.
Keywords:Belief, Contemplation of the World, Elimination, Hadis, Ideology, Islam,
Mercy, Preservation, the Koran, Tatars.
Jel Code: N35, N45, N75, N95
Tatarlar küreselleşme ve asimilasyon süreçleri ile karakterize olan bugünkü şartlarda
kendilerini koruyabilmek için güçlü ve birleşik bir millet olmalıdır. Ancak, ne yazık ki, bizler
çok parçalanmış bir durumdayız. Bu parçalanmayı üç sahada gözlemlemek mümkündür.
Birincisi, Tatarlar kapitalizmin yarattığı çok zengin olanlarla fakirlerden oluşan iki tabakaya
bölünmüştür. Ikincisi, toplumumuzda gittikçe Tatarca konuşan Tatarlar ve Rusça konuşan
Tatarlar iki gurup meydana gelmiştir. Üçüncüsü ise, milletimiz içinde islama ve camilere
yakın duran ve halkın çoğunluğundan oluşan gurup ile beraber, islam dinine karşı kayıtsız ve
ilgisiz olan aydınların gurubu da vardır. Bu da Tatarların devlet düzeyinde net bir ideolojiye
sahip olmadığını göstermektedir.
Bütün Türk dünyasına ilişkin ideolojik sorunlar hakkında konuşursak, 1907 yılında
Azeri Türkçüsü Hüseyinzade Ali Bey “Türkçülük, İslamcılık ve Avrupalılık” adı ile anılan
ideolojiyi ifade etmiştir. O, Türklerin Türklük duygularından ilham almaları, islama
inanmaları ve çağdaş Avrupa medeniyeti ile kendilerini zenginleştirmesi gerektiğine
inanıyordu [1, 33].
Bu üç bileşen daha sonraki bütün örgütlerin ve bireysel olarak Türk yazarlarının
ideolojilerinde de kabul görerek sunulmuş; her zaman belirli bir tarihsel döneme göre de ele
alınmıştır.Benim düşünceme göre de, Tatar halkının manevi desteği ve ideolojisi: Tatarcılık,
İslamcılık ve modernleşme denilen üç bölümden oluşmalıdır.
Daha ayrıntılı olarak ikinci bölümü ele alalım. Bizce, Tatar toplumunun temel
dezavantajı (entelijensiya) aydınlar sınıfının büyük bir kısmının geleneksel islamdan ve
islama bağlı olan sosyal tabakalardan ayrılmış olmasıdır. Bunun nedenlerini anlayarak bir
çıkış yolunu bulmayı deneyelim.Kural olarak, aydınlar sınıfı islamı, ulusal kültürün ve
ahlakın bir unsuru olarak algılamaktadır, ama dünya görüşü bir sistem olarak dine kayıtsızdır,
çünkü aydınlar için yalnızca çıplak kanaata dayalı bir inanç yeterli değildir, onların rasyonel
bilgiye dayalı bir inanca ihtiyacı vardır. Fen “Toplum nasıl düzenlenmiş ve adam nedir?”
sorularına cevap arıyorsa, din de insana erdemli bir hayat geçirme yollarını gösteriyor.
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İnsanların birçoğuna ikna gücüne dayanan inanç yeterli olsa da, elit tabaka insanları
kendileri için “felsefi” bir islam ihtiyacı duyarlar. Dinin algılanması konusunda toplum
içinde: elit (arapça “hassa”) ve halk tabakası (“avam”) guruplaşması her zaman vardı, dinin
yayılma zamanının ilk dönemlerinde bile bu durumu gözlemlemek mümkündü..
Geleneksel İslamda, onun temel doktrininde rasyonel ve mantık ile açıklanamaz
çelişkiler vardır.Sıradan müslümanlara din bilgileri Allah'ın emrettiği şekilde söylenmektedir,
ve çelişkilerin insanların beyin gücü yetersizliği nedeniyle anlaşılamadığı ve bu nedenle de bu
konularda tartışmanın anlamsız olduğu belirtilmektedir. Böyle bir yaklaşım ise aydınlar sınıfı
tarafından ilkel görülmektedir.
Bu tür çelişkiler hakkında birkaç örnek getirelim:
1. Allah’ın varlığını anlamadaki çelişki: Bir taraftan, Kuran’da Allah’ın hiçbir şeye ve
kimseye benzemediği, görülmediği, duyulmadığı, hissedilemediği ve insan şeklinde olmadığı
söylenmekte. Aslında, Onun - her şeye gücü yeten yüce bir güç olduğu fikridir. Öte yandan O
şefkatli, bütün ilme ve bilgiye sahip, her şeyi gören ve duyar vs. olarak belirtilmekte. Yani,
Ona insan nitelikleri verilmektedir. Dünyanın tek bir Tanrı bilimcisi bile bu çelişkileri
rasyonel şekilde açıklayamamıştır.
2. Allah'ın kaderi ve adamın iradesi arasındaki çelişki. Bu çelişkiyi açıklayabilen,
mantığa dayanan açık ve anlaşılır bir cevabı hiçbir teolojik çalışmada bulamayacaksınız.
3. Allahın mutlak kudreti ve onun merhameti arasındaki çelişki. Bu çelişkiyi gösteren
bir örnek verelim: Hiçbir günahı olmayan iki aylık bebeğin hastalıktan dolayı ölmesi. Neden
Allah bu ölüme izin verdi? Allah bu şekilde çocuğu cezalandırmışsa, o zaman o merhamet
sahibi değildir. Eğer de o merhametli ise ve çocuğu koruyamamışsa, demek – o her şeye
kadir değildir.
Müslüman Tanrıbilimcileri bu çelişkiye ilişik net bir cevap verememişler.
Bunlar – dünya görüşüne ilişkin temel çelişkilerdir. Kuran'da namaz konusunda da
çelişkiler vardır. Kuran’ın ilk ayetlerinin birinde bir mümin namazda karıştırmadan dua
edebiliyorsa, biraz şarap içtikten sonra da namazını kılabilir diye söylenmekte [2; 4:43]. Bir
sonraki ayette, müslümanların alkol kullanması kesin olarak kınanıyor [2; 5:90]. Bu tür
olaylar anlaşılır, Arap toplumu tarihsel olarak evrimleşmekte ve her tarihsel durum için
kendine özgü yaklaşımları vardı. Ama dünya görüşü karakteri taşıyan çelişkilere nasıl
bakalım?
Bizim düşüncemize göre, bunlar büyük ölçüde Allah'ın tabiatını belli bir şekilde
anlaşıldıktan sonra çıkarılır. Bu anlayış için bakışımızı (dikkatimizi) öncelikle maddeye ve
evrene çekmemiz gerekir. Bildiğimiz gibi, dünya iki açıdan sonuna kadar algılanamaz.
Birincisi, hiçbir zaman hiçbir fen dünyayı sonuna kadar tam olarak açıklayamaz. Ikincisi,
hiçbir zaman bu dünyanın uyum ve düzen ilkesi (Kanunu) sonuna kadar açıklanamaz. Bu –
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bugünkü fen bilgisinin bir aksiyomudur.
Gerçekten de, evrenin ortaya çıktığında onun cismi tek madde – Helyumdan
oluşmaktadır. Organik maddelerin gelişiminde insan zirve noktası olmuştur. İnsan zihninin
gelişmesi ile “bilgi, adalet, merhamet” vs. gibi kategoriler var oldu. İnsan bilincinde pozitif
karakterde olan bu manevi niteliklerin peyda olması bir rastlantı değildir, onlar objektif olarak
ve gereksinimi karşılamak için oluşmuştur. Onlar dünya uyumunun Genel Kanunu temelinde
ortaya çıkmıştır.
Peki, bu evrimi yöneldiren ve dünyanın uyumunu sağlayan kim veya nedir?
Benim düşünceme göre, onları hiçbir zaman sonuna kadar akılla anlaşılamayan,
varlığın Evrensel Yasası yönlendirir. Bunu anlamak mümkün olmuyorsa, ona sadece inanmak
kalır. Burada, bilim ve felsefede inanç unsuru ortaya çıkar.
Kuranda, Allah'ın varlığını kanıtlayan argümanlardan biri de “düzen” (Dalil an-Nazm)
argümanıdır. Bunun hakkında bizim zamanın büyük islam araştırmacısı ve düşünür Taufik
İbrahim böylece yazıyor: "Bu önemli ve sık sık Kur’anda tekrarlanan argüman insanın
dikkatini dünyamızın düzeni ve mükemmelliğine, güzelliği ve uyumuna çekiyor, bu da
Allah’ın – evrenin “Organizatörün” varlığını kanıtlamaktadır” [3; 53].
Böylece, din inanca dayanmaktadır, fen de kendi en nihai ve karışık sorularında bir
inanç unsuru olan “Varlığın Evrensel Yasasına” dayanır.
Allah dediğimizde yukarıda sözedilen, esas sıfatı mutlak kudret olan ve gelişim için
tabiat ve toplumda belli nesneleri “koruma” veya “ortadan kaldırma” gibi güçlere sahip olan
objektif Varlığın Evrensel yasasını anlarsak, daha önce bahsettiğimiz çelişkilerin pek çoğu
netleşecektir.
Allah’ın (Kanunun) her bir kişiyi tamamen tüm önemsiz ayrıntılarla kontrol ettiği
düşünülemez. “İyilik” ve “kötülük” veya “sağlık” ve “hastalık” arasındaki dialektik
mücadelede o Kanun “kötülüğü” (hastalığı) ortadan kaldırmaya ve “iyiliği” (sağlığı)
korumaya yardım ediyor, böylece Allah insanlığı koruyor ve gelişimini sağlıyor.
Müslümanların tümüne bu mekaniğin anlaşılabilmesi için Allah’ı "insanileştirmeye"
başlamışlar. “Koruma” yerine insanlara “merhamet” ya da inançlı bir yaşam için "ödül"
hakkında söylendi. "Ortadan kaldırma" yerine insanların günahı için "cezalandırma" hakkında
söylendi. “Merhamet, ödül” ve “cezalandırma” kelimeleri “koruma” ve “ortadan kaldırma”
gibi bilimsel kavramların yalnız daha sembolik tabirler idi.
Peygamber'in bütün dahiliği, Varlığın Evrensel yasasında verilen bilgiyi bilinçli ve
bilinçaltı düzeylerinde yakalayıp ve algılayıp VII. yüzyılın başında Arap toplumunda var olan
anlayış kavramlarıyla anlaşılır bir dilde ifade etmesindedir.Biz XXI. yüzyılda yaşıyoruz,
Kuran’ın anlamını açıkladığımızda dilimiz çağdaş, net, mantıklı ve hatta bilimsel olmalıdır.
Allah’ın tabiatini yorumumuza göre, Allah’ın bilgi, merhamet, işitme, görme vb. gibi insani
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nitelikleri olamaz. Böylece, ilk çelişki ortadan kaldırılır.
İslamda dünya görüşü temeli, “ortadan kaldırma” ve “koruma” işlemleri ile bu
dünyayı geliştiren tek ve kadir Allaha (Kanuna) ve aynı zamanda peygamberimiz
Muhammede inanmaya ve iyilik yapmaya dayanmalıdır, diye düşünürüm. Bu şeyler mutlak
ve değişmez olmalıdır. Başka her şey değişir (görecelidir).Allahın (Kanunun) bizim
anlayışımıza dayanarak, kader ve irade arasındaki çelişki, yani ikinci çelişki de mantıklı
olarak açıklanabilir. Allah zaten insanları farklı olarak: birilerini potansiyel olarak “kötülüğe”
eğilimli (Amerikalı bilim adamları bazı kişilerde “suç geni”ni bulmuşlar), başkaları “iyiliğe”
eğilimli olarak yaratmaktadır. Bu “iyi” ve “kötü” insanların diyalektik mücadelesini
sağlamaktadır. Sonuç olarak “kötü” insanlar mağlup olur, “iyi” insanlar daha da iyi olurlar.
Böylece, bir gelişme gerçekleşir, bunlar olmazsa tam bir duraklama ortaya çıkardı.
Allah’ın takdiri - Onun ilk başta insanları yukarıda açıklanan iki karşıt kategoriye
bölmesinden, ama yine de potansiyel olarak “kötülüğe” eğilimli insanların seçme özgürlüğü
olmasından ibarettir. Onlar Evrensel Kanununu (Allahı) öğrenerek, doğru yola gelebilirler. Bu
da, insanın özgür bir seçimidir. İyilik yapan insan, olumlu duyguları hissediyor, bu da insanın
ömrünü uzatıyor, sağlığı güçlendiriyor (Allah’a ait olan “koruma” mekanizması modelidir).
Kötülük yapan insan genellikle olumsuz duygularla doludur. Bunlar da insanın
hastalanmasına, ve sonuç olarak ölümüne getirebilir. Tüm bunlar tıp ve psikolojide bilinen
şeylerdir. Böylece, Allah salih insanları koruyarak ve kötülüğü taşıyıcılarını ortadan kaldırır.
Öbür taraftan, seçim özgürlüğü olmasına rağmen, iyi veya kötü yolu seçmiş olsa da,
insan Allahın (Kanunun) “koruma” veya “ortadan kaldırma” süreçlerinden geçmelidir. Yani,
insanın seçme özgürlüğü bile sonuç olarak Allahın varlığı olmadan gerçekleşmiyor.
Böylece, ikinci çelişki felsefi olarak ortadan kaldırılmaktadır.
Allah’ın mutlak kudreti ve merhameti arasındaki, yukarıda verdiğimiz bir çocuğun
ölümü örneğinde, bir çelişkiye gelince, Allah’ın kudreti hakkında ve “korumanın” şiirsel
eşdeğeri olan “merhameti” yerine onun sırf “koruma” yeteneği hakkında sözedilmelidir. Bazı
insanlar zayıf ve hasta, diğerleri güçlü ve sağlıklı doğarlar. Hastaadamdaha da hasta birini
doğuracaktır, böylece insanlık dejenerasyonu olabilir.Bunu önlemek için, Varlığın Evrensel
yasasına (Allah’a) bağımlı olan doğal seleksiyon kanunu vardır.
Allah çaresiz hastaları ortadan kaldırır ve genel olarak insanlığı dejenerasyondan
korur. İnsanların mecazi diliyle Allah’ın insan ırkına merhamet gösterdiği söylenirdi. Ama
felsefi dilde o sadece korumaktadır.Hayatın bazı çatışmaları Allah’ın merhameti hakkında
konuşmaya izin vermezler, fakat onlar her zaman Allah’a ait olan “koruma” ve “ortadan
kaldırma” mekanizmaları ile açıklanabilirler. Ancak bu mekanizmaların çalışma prensipleri
mutlak değildir. Onlar sadece Allah (Kanun) tarafından yaratılmış bir düzen ve uyum sistemi
içinde çalışır. Bu sistem dışında çalışmazlar. Mesela, uzayın derinliklerinden bir asteroit
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gelerek Yeryüzüne vurarak tüm insan medeniyetini yok eder. Bu asteroid Evrenin her yerinde
hakim olan uyum ve düzen dışındadır.
Böylece, üçüncü çelişki de mantıklı bir açıklamasını buluyor.
Yukarıda sözedilenlerden şunu görebiliriz. Bazı bugünkü aydınlar Kuran’da sadece
peygamberimiz Muhammed’in retorik ve didaktik konuşmaları görürler, ama Kuran (sadece
bunlardan ibaret olmadan), mantıklı ve rasyonel anlaşılabilen ve kendine özgü felsefi bileşeni
olan Evrensel Yasanın bir bilgeliğidir (hikmetidir).Allah bize vahiy ve akıl vermiştir, fakat
aklı bize vahiyi taşa (fosile), yani bir dogmaya dönüştürmek için vermemiştir. Böyle bir
felsefi dünya görüşü olan islamı ben Türk-Tatar veya Neojadidism, yani Yeni Ceditçilik
İslamı olarak adlandırırdım. Bugünkü Türkler için, Araplar ve İranlılardan ayrı olarak, islam
bir devlet dini değildir, bu yüzden de o – devlet statüsü olan din değildir, akıl ve özgür ruhlu
bir dindir. Ama İslam'ın rasyonel bir anlayışı, dini duygusal algıyı, dinin teselli fonksiyonunu,
ruhsal-psikolojik etkilerini, kalple imanı ve başka algılama yollarını değiştirmemelidir, çünkü
müslümanlar farklı toplumsal katmanlara ayrılır, ve her katman dinde ihtiyac duyduğu şeyleri
buluyor.
Sonuç olarak, yukarıdaki dinin anlayışı, belki de kendini şekli değil de, gerçekten
müslüman olarak düşünen geniş bir müslüman aydınlar tabakasının oluşmasında katkıda
bulunur, demek istiyoruz.
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Türk demek, dil demektir. Milliyetin çok bariz vasıflarından birisi dildir. Türk
milliyetindenim diyen insanlar, her şeyden önce mutlaka Türkçe konuşmalıdırlar. Türkçe
konuşmayan bir insan Türk harsına, camiasına mensubiyetini iddia ederse buna inanmak
doğru olmaz. M.Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Diyor ki: “ Bugün Sovyetler birliği
dostumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağına kimse
bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya – Macaristan parçalanabilir,
ufanalabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir
dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim dostumuz idaresinde
dili bir, inancı bir, özü bir, kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır
olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl
hazırlanır? Manevi köprüleri sağlam tutarak Dil bir köprüdür… inanç bir köprüdür… Tarih
bir köprüdür… Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz.
Onların (soydaş Türk kardeşlerimizin) bize yaklaşmasını beklememeliyiz. Bizim onlara
yaklaşmamız gerekli.”
“Türk birliği’nin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile
gözlerime dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. TÜRK Birliği’ne inanıyorum. Onu
görüyorum. Yarının tarihi yeni fasıllarına TÜRK birliği ile açacak. Dünya sükununu bu
fasıllar içinde bulacaktır. Türklüğün varlığı bu köhne aleme yeni ufuklar açacak. Güneş ne
demek, ufuk ne demek o zaman görülecek. Hayatta yegane varlığım ve servetim Türk olarak
doğmamdır.
Kitap isteme: Yrd. Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL, e-posta: emikail@turansam.org
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Türk Dünyasının ulvi ve ölmez lideri, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Gazi
Mustafa Kemal Paşa ATATÜRK’ün “Azerbaycan’ın kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir”
kelimesi hakikat payını sadece yirminci yüzyılın başlangıçlarında değil, günümüzde de kendi
kanıtını bulmaktadır. Modern Azerbaycan Cumhuriyetinin kurucusu Haydar ALİYEV’in
“Türkiye ile Azerbaycan iki dost ve kardeş ülkedir.” sloganı halen eskimeyen ve iki devlet
arasında kadim kardeşliği canlandıran klasik bir slogandır. Bu kitapta, zaman-zaman tarihin
Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine nasıl ayna tuttuğuna canlı şahit olacaksınız. Bazen
kederlenecek, bazen sevineceksiniz…
Kitapta 15 yıllık dönemde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sermaye yatırımı, işçi
gücü dolaşımı gibi alanlarda toplam 25 milyar dolarlık bir yatırımın gerçekleştirildiği TİKA
ve DPT verileriyle analiz edilerek, güncel yatırım miktarının daha da arttırılması
öngörülmektedir. Bunun yanında Türkiye Azerbaycan’da daha ziyade inşaat alanında yatırım
yaptığı anlaşılmakta. Toplam olarak inşaat sektöründe Azerbaycan’da 5 milyar dolarlık bir
Türk müteahhit gücünün yatırım yapıldığı gözlemlenmektedir. Diğer taraftan Azerbaycan’ın
zengin doğalgaz ve petrol rezervlerine sahip olması da dış emperyalist güçlerin iştahını
kabartmakta ve jeo-stratejik ve jeopolitik açıdan Türkiye-Azerbaycan dostluğunun ne kadar
önemli bir adım olduğunu gözler önüne sermektedir.
Kitap isteme: Yrd. Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL, e-posta: emikail@turansam.org
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gibi saygın ve seçkin Uluslararası Endekslerce de Taranıp, Dizinlenmeye başlandığı için,
gönderdiğiniz makalelere ayrıca "JEL CODE"-Journal of Economic Literature (JEL) da
eklemek zorunlu olmuştur. JEL CODE bilgisi bulunmayan makaleler değerlendirmeye
alınmadan reddedilecektir. Bu konuda Bilgi sahibi olmak isteyen yazarlarımız bu siteden
ayrıntılı
bilgi
alabilirler:
http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php
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KAYNAKÇA şeklinde hazırlanmalıdır.
"TURAN-SAM'a yayınlanmak üzere göndermiş olduğunuz makalelerde Türkçülüğe,
Türk Milliyetçiliğine, Turancılığa, Ülkücü değerlere önem vererek bilimsel nitelikte
hazırlanmasına dikkat etmelisiniz.
Ayrıca Türkçe karakterler kullanmalısınız. Türkçe’de karşılığı bulunan “ğ, ü, ş, ı, ö, ç”
harflerinin yerine başka “g, u, s, ı, o, c” harflerini kullanan yazarların makaleleri
yayınlanmayacaktır.
Alıntı Makalelerde mutlaka kaynak belirtilmeli, Bilimsel Atıf kurallarına uygun
dipnotlar ve KAYNAKÇA verilmelidir.
Yazılan Makalelerin, Akademik Eser Yazım Kurallarına uygun bir şekilde
hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca TDK-Türk Dil Kurumu'nun imla kılavuzuna uyulması
gerekmektedir. Gayri Türkçe dillerde kelimeler kullanmaktan kaçınılmalıdır. Misyon, vizyon
gibi Gayri Türkçe dillerden dönme kelimelerin makalelerde kullanıldığının tespiti halinde
makaleler yayınlanmayacaktır. Bu kurallara uyularak makale göndermenizi rica ederiz."
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İyi günler, Değerli TURAN'cı Akademisyen Ülküdaşlar,
TURANSAM(TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi) isimli Uluslararası Hakemli
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