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ÖZET
Bu makalede, Tanklaryla Tarama Sözlüü ve Yeni Tarama Sözlüü’nde
geçen; fakat Garib-nâme’deki tanklarna bavurulmam ya da Garib-nâme’de
farkl anlamlar kazanm tarih¯ Türkçe kelimeler tanklaryla birlikte verilmeye
çallmtr.
Anahtar Kelimeler: Türkiye Türkçesi, Sözlük, Garib-nâme, Yeni Tarama
Sözlüü

Giri
Tanklaryla Tarama Sözlüü’nün ön sözünde belirtildii üzere,1
Türk Dil Kurumu, hazrlamay düündüü “Türkiye Türkçesinin Tarihi
Sözlüü” için XIII. yüzyldan XIX. yüzyla kadar Türkiye Türkçe’siyle yazlm eserlerdeki bugün kullanlmayan ya da anlam, ses ve ekli deimi
Türkçe kelimeleri tanklaryla birlikte tarama çalmas balatmtr.
1935’ten 1977’ye kadar süren 42 yllk çalma neticesinde, eski dil
hazinemizin verimleri olan 227 eser taranm; taranan bu eselerdeki tarihî
Türkçe kelimeler Tanklaryla Tarama Sözlüü ad ile yaymlanmtr.2
Son ikisi “Ekler” ve “Dizin” olmak üzere tamam sekiz cilt olarak yaymlanan bu eserde kelimeler, tanklaryla verilmitir.
Taranan bu 227 eser arasnda XIV. yüzylda Krehir’de yaam olan
Âk Paa’nn, tasavvufla ilgili ve dil bakmndan bir hazine olan Garibnâme’si de bulunmaktadr. Tanklaryla Tarama Sözlüü’nün “kitaptaki
tanklarn kaynaklar” bölümünde belirtildiine göre bu tarama, Garibnâme’nin Süleymaniye Kitapl’nn, Lâleli bölümünde,1752 numarada
kaytl bulunan nüshas kullanlarak, Kilisli Muallim Rifat tarafndan yaplmtr.
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Tanklaryla Tarama Sözlüü’nde, Garib-nâme’nin tarihî Türkçe
kelimelerinin büyük bir çounluu tanklaryla verilmitir. Ancak, Garibnâme’nin, Kayseri Rait Efendi Kütüphanesi’nde,9344 numarada kaytl
bulunan nüshasyla Rasim Deniz’in özel kitaplnda bulunan nüshasnn
karlatrlmasyla oluturulan yüksek lisans tezlerindeki3 85 Türkçe kelimesinin tanklarna, Tanklaryla Tarama Sözlüü’nde rastlayamadm.
Bu çalmamzda, hem bu eksikliin tamamlanmas hem de oluturulmas düünülen Türkiye Türkçesinin Tarihî Sözlüüne malzeme olmas
bakmndan, Tanklaryla Tarama Sözlüü’nde bulunup da Garibnâme’deki tanklna müracaat edilmemi 85 tarihî Türkçe kelime ile bu
sözlükte hiç bulunmayan ya da bulunmakla beraber farkl anlamlarda kullanlan tarihî, üç Türkçe kelimeyi de Garib-nâme’deki tanklaryla verdim.
Makalemi hazrlarken öyle bir yol izledim: Önce, Tanklaryla Tarama Sözlüü’nde ve Cem Dilçin tarafndan hazrlanan Yeni Tarama
Sözlüü’nde4 bulunan, fakat Garib-nâme’deki tanklna bavurulmam
tarih¯ Türkçe kelimeleri, sonra da Garib-nâme’de geçen; ancak Yeni Tarama Sözlüü’nde bulunmayan ya da metnimizde farkl anlamlarda kullanlan tarihî Türkçe kelimeleri alfabetik olarak ve tanklaryla verdim. Kelimelerin sa taraflarna da bu kelimelerin yüksek lisans tezindeki ve Yeni
Tarama Sözlüü’ndeki anlamlarn,kelimelerin bu sözlükte geçtii sayfa
numaralaryla verdim. Tanklarn altna da parantez içinde, kelimenin içinde geçtii beytin, yüksek lisans tezindeki sayfa ve beyit numaralarn aldm.5
A) Yeni Tarama Sözlüü ve Tanklaryla Tarama Sözlüü’nde,
Garib-nâmedeki tanklar verilmeyen tarihî Türkçe kelimeler:
AŠrlama£ : tibar göstermek, yüceltmek,ululamak (3)
‘Âlem içre ëa£ an aŠrlad
Hem ëa£ tevêîd ile ol birledi.
12. sayfa,16. beyit.)
AŠmak : Çkmak,yükselmek.(4)
Ol £ulla cümle èal£ æŠar idi
Dilese yirden göge aŠar idi

(21. sayfa, 5. beyit.)

Anclayn : Onun gibi ,ona benzer,ona denk,o kadar,öyle.(9)
Anclayn kim var an kim bile
Ya a²a lây£ ‘ibâdet kim £la
(4. sayfa,14. beyit.)
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Birle : ile.(35)
Herbirinüñ ii ii birle adn
Eydeyim kim bilesin söz dadn

(399. sayfa, 18. beyit)

Birlemek : Birliini kabul etmek,irk komamak.(35)
Öñ gelenler daèi an birledi
Áon gelen hem yine an bir didi.
(9. sayfa, 14. beyit)
Bumak : Öfkelenmek,kzmak.(41)
Geldileri didi hey urumañuz
Áabr idüñ birbinüñüze bumañuz
(44. sayfa,17. beyit)
Ça£lda£ : Öütülen budayn talar arasnda bittiini bildiren, deirmen
tana çarparak “çak çak” ses çkaran alet,parça.(49)
Hem ça£lda£dur biri kim çaldrar
Ol durur bu buŠday her dem sürer.
(425. sayfa,15. beyit.)
Çalap : Allah,Tanr.(49)
Ey Çalap sen r¼zî £lŠl £ullara
bu ma’nî è¼nini yoèsullara

(398. sayfa, 2. beyit)

Çaldrmak : Hareket etmek,kmldamak,hareket ederken hrtl,çatrtl
sesler çkarmak.(49)
Hem ça£lda£dur biri kim çaldrar
Ol durur bu buŠday her dem sürer.
(425. sayfa,15. beyit.)
Çapnma£ : Hücüm etmek,saldrmak,hzl hareket etmek,hzl komak.(50)
Aña lây£ bes gerek bir at ola
Anuñla çapna ol dört yaña
(465. sayfa, 18. beyit)
Çapma£ :Hücum etmek,vurmak,saldrmak,atlmak.(50)
Kimisi atdur kim ol yükün çeker
Kimisi alpdur kim ol biner çapar
(411. sayfa, 1. beyit)
Çav yürümek : Ünü yaylmak,ayi olmak. (51)
ëürmet eyler aña cümle èâæ u ‘âm
Çav yürür èal£ içinde nîk –nâm
(491. sayfa, 9. beyit.)
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Çegzinmek : Dönmek,çevrilmek,dolamak.(56)
àa u çarè ol ÀoŠrlu£da çegzinür
¥âyim olur bunlar aña berkinür
(427. sayfa,14. beyit)
Çeri : Asker.(53)
Enbiyâ £amus anuñ lekeri
Evliyâ cümle aña old çeri

(11. sayfa,15. beyit)

Çevrinmek : Bir eyin etrafnda dönmek.(54)
Çevirenür dün ü gün Àolap bigi
Döker andan her vüc¼da manæb

(129. sayfa,1. beyit.)

Çonma£ : (snmak için) oturmak,çömelmek .(58)
Bir sa’at yaydur güne yanma£ gerek
Bir sa’at £dur oda çonma£ gerek
(69. sayfa,12. beyit)
Çöngelmek : Zayflamak,gücünü yitirmek,görevini yapamaz duruma gelmek,körlemek.(59)
Dökülür di dün ü gün gör çöngelür
é¼b zîbâ ekli zit ü neng olur.
(430. sayfa, 9. beyit)
Degme : Her, herhangi,rasgele.(62)
Degme birsi birikenler medêidür
kilik içre £alanlar £adhidür

(16. sayfa,2. beyit)

Degmek : Ulamak,gelmek,takdir edilmek,isabet etmek, erimek.(62)
Tañrdan degmi idi bu baèt aña
‘Ar anuñçün olmu idi taèt aña
(402. sayfa, 2. beyit)
Degürmek : Deitirmek,deimek.(62)
Ol Àaleb degürdi êâlümden beni
Bîkarâr old bu kez düni güni

(433. sayfa, 5. beyit)

Depretmek : Kmldatmak,hareket ettirmek,sarsmak:862)
àa daèi old bu kez yo£dur æuy
Kim dürür kim deprede bu £amuy
(426. sayfa,8. beyit)
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Dirlik :Yaay,hayat,salk,geçim.(69)
Zîre birlik ëa£ Çalab birligidür
kilik ol ‘âæîler dirligidür
Dirmek : Toplamak,biriktirmek.(69)
mdi gel ‘a£luñ dir kendüzüñe
Fikr idüben ba£Šl iki gözüñe

(17. sayfa,15. beyit)

(30.sayfa,1.beyit)

Dienmek : Degirmen tana di açlmak,dieilenmek, dilenmek.(70)
R¼zigar geçdükçe bu èal£ tîz olur
Dienür ya’ni degirmen tîz olur
(428. sayfa,7. beyit)
Devürmek : Toplamak,bir araya getirmek,derlemek.(66)
àopraŠn devür didi ol ‘Azrâile
Diri £ld ëa£ an nefèa ile
(111. sayfa,10. beyit)
Dün : Gece.(75)
‘Ik içinde dün ü gündüz bir olur
Cümle êâlde ‘a£ eri âkir olur

(67. sayfa, 14. beyit)

Dürimek : Çabalamak,gayret etmek,çalmak.(75)
Bu ikinüñ orta yirinde göñül
Düriürler kim £lalar an £ul
(64. sayfa,4. beyit)
El £avurma£ : El kavuturmak, eli el üstüne koyarak sayg duymak, el
pençe divan durmak.(130)
Cümle gök ehli beâret urdlar
¥apuda el £avuruban Àurdlar
(543.sayfa,10.beyit)
Er : Erkek,koca.(83)
Biri ol girçek müselmânlar ki var
Er ü ‘avret birbirine uydlar

(26. sayfa,14. beyit)

Eren : Allah dostu,kamil insan,(84)
Biri ol æabreyleyen kirtü eren
Er ü ‘avret æabr içinde cân viren

(27.sayfa,1. beyit)
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Esrimek : Sarho olmak,kendinden geçmek,.(85)
‘I£ elinden esrüyen aylmad
‘I£ elinden yazlan bozlmad

(66.sayfa,12.beyit)

Eyrek (eyürek) : Daha iyi.(88)
Eyregi müdbirlige £âni’ dürür
Kendü kendü èayrna mâni’ dürür

(479.sayfa,7.beyit)

Geldeç : Gelecek.(90)
Öñde æoñda £amunuñ ma£æ¼d ol
Gelmiüñ geldecinüñ ma’b¼d ol

(9.sayfa,15.beyit)

Gerçekleyin :Gerçekten,hakikaten.(92)
Eytdiler gerçekleyin geldük yola
Mâl ü ba u cân u oŠul kzla
Gökçek : Sevimli,ho.(96)
Biri birine muÀî’ olmaz bular
Andan alur gökçek ü çirkin è¼lar

(566.sayfa,3.beyit)

(62.sayfa,14.beyit)

Ira£ : Uzak.(110)
Zîre ten kim bir avuç ÀopraŠ idi
Bilelikden ol dem ol raŠ idi

(10.sayfa,9.beyit)

Iss : Scaklk,hararet.(111)
Zîre ÀaŠ u Àa aña ma’nî durur
Iss æovu£ hem anuñ yoln vurur

(33.sayfa,12.beyit)

Issuz : nsan olmayan,bo,tenha,sahipsiz.(118)
Ne ulu buldum bularda ne kiçi
Ne illidür ne ssuz bu ehr içi

(482.sayfa,6.beyit)

g : Deirmenin döne mili,eksen.(113)
Biri perdür biri igdür biri Àa
Biri æudur biri ol yerdeki Àa
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ley : Huzur,yan,kat,kar taraf.(114)
h oturm ileyinde dört êarîf
Gah muvâf£ êâl dürür gah muètelif

(139.sayfa,18.beyit)

l : Halk,ahali.(113)
Ne ulu buldum bularda ne kiçi
Ne ilidür ne suz bu ehr içi

(482.sayfa,6.beyit)

ig : Eik.(119)
Anuñ ardnca iitdi nefs-i kül
Ol iigde ol daèi hem old £ul

(1.sayfa,15.beyit)

Kendüzi : Kendisi,kendi,ahs.(134)
Kendüzine kendüzi nâz eyledi
Kâf n¼na urd bir sâz eyledi
Kiçi : Küçük.(140)
Söz iitmekde bu cümle èâæ u ‘âm
Far£ yoè ulu kiçi birdür temâm
¥oca : htiyar,yal.(141)
¥oca kim yoèsul ola oldur ii
Ölse yegdür eyle olnca kii

(1.sayfa,9.beyit)

(130.sayfa,1.beyit)

(219.sayfa,6.beyit)

¥ocalma£ : htiyarlamak.(141)
Ketèüôâl£da düer ol æoêbete
¥ocalca£ lây£ olur raêmete

(119.sayfa,7.beyit)

Kolda: Yardmc,arkada.(143)
Kim helâl ola bu cân yoldalŠ
Hergiz ayrlmaya ‘£ £oldalŠ

(10.sayfa,12.beyit)

Koçmak : Kucaklamak,sarlmak.(142)
Hem mu£âbildür göñül ol uçmaŠa
Bil ki yigdür ba£ma ê¼rï £oçmaŠa
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Nie : Nasl,niçin.(158)
Tâc ile old züêal £od’ilerü
Nie £od tâc ile od ilerü

(402.sayfa,12.beyit)

O£ma£ : Çarmak,davet etmek.(161)
Rehrevâne rehnümâ oldur âèir
¥ullar kendüzine hem ol o£r
Öz : Kendisi,benlik,nefis.(170)
“àha” birle ögdi anuñ özini
Ya’ni ayuñ bedri diyüp yüzini

(6.sayfa,14.beyit)

(13.sayfa,4.beyit

ÁaŠ : Say,hesap,miktar,hesap.(177)
Yoèsa bilsün gelmemidür æaŠa
‘Ömri geçdi irmedi bir æaŠ ie

(472.sayfa,16.beyit)

àañ : alacak ey,hayret,armak.(202)
Çarè çarèa benzedürsem tañ degül
Gerçi kim bu çarè anuñla dek degül

(427.sayfa 11.beyit)

àaña £alma£ : aakalmak,donakalmak.(202)
Didi yâ Cebrâil eyitgil baña
Bu ne idür bu ie £aldum Àaña

(450.sayfa,2.beyit)

àañlama£ : amak,taaccüp etmek.(202)
Çün bu istiŠnây böyle añladum
àurdum anda bu ii çok Àañladum

(439.sayfa,1.beyit)

àon : Elbise,klk,kyafet.(210)
Gör ki nice giymi altun Àon gün
Ol sema’da êarket eyler dün ü gün

(2.sayfa,14.beyit)

Tonanmak : Giyinip kuanmak,süslenmek.(210)
Çün Àonad söz ol âvâz Àonn
ÇkmaŠa bes Àara Àutd yönini
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Yirmek : Çekitirmek,kötülemek,hor görmek:(247)
Yol içinde birbirini yirmeye
Dile ba£up ma’niyi èor görmeye
(568.sayfa,1.beyit)
Yola balamak : Klavuzluk etmek.(249)
Cümle peyŠamberler an iledi
Anuñ ile èal£ yola balad.

( 536. sayfa,20. beyit)

B) Tanklaryla Tarama Sözlüü ve Yeni Tarama Sözlüü’nde
bulunmayan ya da Garib-nâme’de, bu sözlüklerdekinden farkl anlam
ve ekillerde kullanlan tarihí Türkçe kelimeler:
Erlige degmek : Bülü çana girip sorumluluk yüklenir olmak.
Kimsene kim erlige degmi ola
Eydeyim ne ileye ol ne £la
(136.sayfa,13.beyit)
Gizlenü : Gizli,sakl,bilinmeyen.
Dünn7mlerdürlü cistm
Hler bi.2üd uuGizlenr bi.dad3 (06.sayfa83.beyit)

amamlmk,gün olrak. bllir bi..sa yaula(m)8.6(kn.)]TJ 2462 Tw [(Erlge degm)
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