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Türk dili sahasında yazılan sözlük türündeki ilk kaynak, 
Kaşgarlı Mahmud'un dil tarihimiz açısından yeri doldurulamayacak 
olan Uvanu Lügiıti't-Türk adlı eseridir. Bugün, geniş coğrafi alanlara 
yayı I mı ş, birbirinden az ya da çok farklı Türk lehçelerine ayrı I mı ş 
bulunan dilimizin en eski ve en birleştirici kaynağıdır. ı Kaşgarlı 
Mahmud, yalnız çağının yetkili bir filoloğu olmalda kalmamış, aynı 
zaınanda, Türk etnoğrafı, etnoloğu, onomastikçisi, folklorcusu ve 
sözlükçüsü olmuştur. Bu yönden Divan, çağının en değer biçilmez 
eserlerinden sayılır. Kaşgarlı bu eserini, Arap ve İran tarihçileri gibi 
kendisinden önce yazılan kaynaklardan yararlanarak yazmamış, 
aralarında yaşadığı Türk halkının zengin ürünlerinden esinlenerek 
Türk 'ü tanıtmak istemiştir. Ele aldığı dil konusunu bir filolog olarak 
örnekleriyle açıklamış, kullanış yollarını dil bilgisi kurallarıyla 
destekleıniştir. 2 

Kaşgarlı Mahmud, Türk boylan arasında Türkçenin konuşulan 
pek çok lehçesindeki kelimeleri toplamış ve bunları Arapça olarak 
açıklamıştır. Bugünkü Türk lehçelerinde yaşamakta olan pek çok 
kelimenin köklerini, bu eserde tespit etmek mümkündür. Kaşgarlı 
Mahmud'un Divan'ından başka Kıpçak sahasında da hem Kıpçak 
Türkçesinin gramer özelliklerini hem de bu lehçenin söz varlığını 
içeren gramer ve sözlük mahiyetinde eserler kaleme alınmıştır·1• 

Anadolu sahasında gelişen Batı Türkçesinde Arapça-Türkçe ve 
Farsça-Türkçe şeklinde kaleıne alı !lan iki dilli sözlükler, Fars ve Arap 
kaynaklarını Türkçeye çevirmede başvuru kaynağı özelliği 

• A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
araştırma görevlisi. 
1 Divan ii Lügc1t-it- Türk Diz im: TDK. Ankara 1972. s. Xl. (Prof. Dr. Ahmet 
Caferoğlu'nun inceleme yazısından) 
2 a.g.e. s. XII. 
3 Dr. Ahmet Cafcroğlu, Abri Ha)ycin. Kiliıb a/-İdnik li-Lisôıı ai-Atnik, 
İstanbul Evkaf Matbaası 1931; Sesim Atalay, Ettuhlet-üz-Zekiyye Fii-Lügat
it- Türkiyye, TDK. İstanbul 1945; Ali Fehmi Karamanlıoğlu. Kıpçak Türkçesi 
Gramen: TDK., Ankara 1994. ; Doç.Dr. Recep Toparlı, lrşddü'/-Müliik ve's
Selddn, TDK, Ankara 1992. 
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t�şımışlardır. Bugünkü yazı dilimizin temelini ve tarihini oluşturan 
Eski Anadolu Türkçesi döneminde Arapçadan Türkçeye ve Farsçadan 
Türkçeye· kaleme alınan pek çok iki dilli sözlük. kütüphanelerimizde 
gün ışığına çıkarılmayı beklemektedir. Türkçenin tarihi dönemlerine 
ışık tutacak nitelikte olan bu sözlükler, özellikle dilimizde geçmişte 
kullanılıp bugün arkaik olan kelimeleri içermesi açısından önemlidir. 
Arap harfli metinlerde imialan benzer ve aynı olan pek çok kelimenin 
kökenini ortaya koymada da bu türden iki dilli sözlükler, bizim için 
birer başvuru eseridir. Arap harfleriyle ve harekesiz olarak �.,..... 
şeklinde yazılı olan bir kelimeyi okurken sög-: 'sövmek'; sög-: 
• pişmek, kebap olmak'; sök-: 'diz çöktünnek'4; sök-: 'sökmek, söküp 
yerinden çıkarmak' fiilierinden hangisiyle karşılayacağımızı tespit 
etmede bu tür sözlükler bize yol göstermektedir. Bunun yanı sıra 
yabancı kelimeye karşılık olarak verilen Türkçe kelimenin anlam 
birimlerinin tespitinde de bu türden eserler araştırınacılara pek çok 
kolaylık sağlamaktadır. 

Eski Anadolu Türkçesi döneminde Arap harfleriyle yazıhnış iki 
dilli sözlüklerden en eskisi XIV. yüzyılda Fenşteoğlu tarafından 
kaleme alınan Lügat-I Ferişteoğlu'dur5• Eser çoğunlukla Kur'an'da 
geçen kelimelerin Türkçe karşılığını içeren Arapça-Türkçe bir 
sözlüktür. Ferişte ibni Melik tarafından H. 795 (M. 1 392) yılında 
kaleme alınan Arapça-Türkçe sözlüğün kütüphanelerimizde 66 adet 
yazına nüshası bulunduğu tespit edilmiştir.6 Perişteoğlu Lügati 
üzerinde Doç.Dr. Cemal Muhtar'ın çalışmaları dışında, ciddi bir 
araştırma ve yayın bulunmaınaktadır.7 Eserdeki Türkçe kelimeler, 
Kilisli Rı fat Bilge tarafından Tarama Sözlüğü için fışlenıniştir. 8 Ancak 

"' .. sök- ·ro kneel down ·. Syn. W. çök- (Kaş. translates both the same). (söke:r, 
sôknıe:k); one says er söke olturdı: caşa )1-racul (ala rukbatihi 'tlıe m/l/1 kııelt 
oıılu�r; kııees and sat' 111230 (ver"Se}' EDPT: 8/9a. 
5 M. Şakir Ülkütaşır, .. Xl. yüzyıldan günümüze kadar yazılmış başlıca 
sözlüklerimiz", Türk Dili Bel/elen, Seri:III, Sayı: 12-13, Ocak-Aralık 1948, 
İstanbul 1949 s.49. ; Tanıklarryla T.1rmna Sözlüğü, I. Cilt, TOK, Ankara 
1995, 3. Baskı. s. XXIX-XXX. 

ıı Doç. Dr. Cemal Muhtar, iki Kur'an Sôzlüğü Luğat-r FenŞteoğlu ı-·c Luğat-ı 
Kôrıitn-1 ilahi, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları Nu. 
67. İstanbul 1993, s. 21. 
7 a.g.c. s.VIll. 
ı< Tan1klan;vla Taranıa Sözlüğü. I. Cilt, TOK, Ankara 1995. 3. Baskı, s. XXX. 
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eserin tenkitli metni ve Arapça-Türkçe dizini ilk defa Doç.Dr. Cemal 
Muhtar tarafından ortaya konulınuştur.9 

Doç.Dr . Cemal Muhtar tarafından yapılan araştınnalar 
sonucunda eserin en eski nüshasının istinsah tarihi H.904'tür. Bu 
nüsha. Süleymaniye Kütüphanesi-Ayasofya, Emin Ülgen Bölümü nu. 
K. 1832'de kayıtlıdır10• Araştırmacı çalışmanın sonuna bu nüshanın 
bir de fotokopisini eklemiştir. Doç.Dr. Cemal Muhtar. FenŞteoğlu 
Lügati'nin Arap harfli metnini önce Latin harflerine aktannış (s.30-
57.) sonra da metinde yer alan kelimelerin Arapçadan Türkçeye 
karşılıkları esasında bir dizinini (Alfabetik Sıraya Göre Ferişteoğlu 
Lüğati s.61-93.) hazırlamıştır. 

Biz bu çalışmada Türkçe ve Arapça söz varlığı açısından yanlış 
okumaların doğru biçimlerini tanıklarıyla ortaya koymak için metinde 
Arapça kelimelere verilen Türkçe karşılıkları, iki dilin önemli tarihi 
sözlüklerinden karşılaştırarak belirlemeye çalıştık. Ancak metin ile 
dizin arasında görülen uyuşmazlıklara da zaman zaman değindik. Bu 
yazıda her bir paragraftan önce yer alan ve koyu diziimiş kelimeler, 
kitabın metin kısmından alınmıştır. 

Doç.Dr. Cemal Muhtar tarafından daha önce doktora tezi 1•1 
olarak da hazırlanan bu çal ışınada pek çok okwna, anlamiandırma ve 
vezin hataları bulunmaktadır. Türkler tarafından yapılan yazma 
Kur'an tercümeterindeki söz varlığını okuyup anlamlandırmada 
FenŞteoğlu Lügati bin içermiş olduğu kelimeler oldukça önemlidir. 
Bu Sözlükte Kur'an'da geçen pek çok Arapça kelimeye Türkçe 
karşılik verildiği için, eser bir anlamda ilk Türkçe Kur'an keliıneleri 
sözlüğü niteliğindedir. FenŞteoğlu Lügatı: Yazma Kur'an tercümeleri 
ve tefsirleri üzerinde çalışma yapacak araştırmacılar için önemli bir 

9 Doç.Dr. Cemal Muhtar, iki Kur'an Siizlüğü Luğat-ı Ferı"şteoğ/u ve Luğat-1 
Ktinun-1 iliilıi, Mannara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları Nu. 
67 istanbul 1993, X+281 +(52 s. tıpkı basım). 10 a.g.c. s.21. 11 Mu h tar Cemal. '"Ferişteoğulları 'nın Arapça-Türkçe Lügatieri üzerine 
araştırma: araşt1nna-inceleıne Doktora Tezi: Ankara Üniversitesi 1981. 
(Danışman: Doç.Or. Esat Çoşan) (Türk- İslam Edebiyatı)", Hatice Aynur, 
Ü11iversite/erde Eski Türk Edebiyatı ç,,/ışmalluı Tezler, Yayrnlar, Haberler 
Toplu Sayı 1-10, Sayı: lO, Haziran 2000. Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edbiyatı Bölümü, s. l 9. 
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başvuru kaynağı olduğundan, burada geçen bazı kelimeleri, Türkçenin 
ses, yapı ve anlam bilgisi açısından değerlendirerek yeniden okuduk. 

1. naiP ayırmak (s.3 1.) 

nal.d: ırmal5 "uzaklaştırmak'. Dizine nakl: lnnak (Ayınnak) 4 
(s.90.) olarak alınan bu kelimenin Arap harfli metindeki imlası j:.�ı 

biçiınindedir. Dördüncü mısraın nüsha farkları belirtilmediğine göre 
bu tanık ınn4 fiilinden başka bir biçimde okunamaz. 

2.1pımim süpürendürür (s.3 I.) 

�umam: süpründü durur 'süprüntüdür'. Araştırmacı, bu tanığı 
dizine �umdın: Süpüren (süprüntü) şeklinde almıştır. Oysa ibarenin 
Arap harfli metindeki imlası �';.J�;.... biçimindedir. iow : Sweepings 

·süprüntü' Elias: 564.: /fumame. süpründi Ahter: l81. 

3. riJ:ı yel (s.32.) 

ril;ı yel şeklinde okunan kelime "ri b�., okunma h ve Türkçe 
karşılığı da aşşı 'kazanç, kar' olarak verilmelidir. Arap harfli metinde 
ibare �i �J (rib�: aşşı) biçiıninde geçmektedir. 23. mısraın nüsha 
farkları dipnotla belirtilmediğine göre eserin bütün nüshalannda bu 
ibarenin ribl;ı:aşşı olarak geçtiğini varsayabiliriz. ass�:, (as(//), ası): /. 
Fayd1, ka ı; kazanç, menfaat. Er-ribh [Ar.}: Assı ve faide (Ah . .A"Vl 
418), TTS-1: 247-250. 

4. m�t poşmak (s. 32.) 

poşınak biçiminde okunan ve dizin bölümünde Malft: Paşmak 
(kıiı) 37  (s.86 .) olarak anlamiandırılan kelime Türkçe buşrnak 
'öfk.elenınek' fıilidir. buşmak� (puşmak): Öfkelemnek, kızrnak. TTS-
1:7 ı 9. 

5. dac as nesne işidür (s.33.) 

da(as: nesne azıdur şeklinde okunmalıdır, anlamı ise •bir 
parça'dır. Çalışınanın sonunda yer alan Arap harfli metinde, keliınenin 
imlası �-) � biçimindedir. da( s vrı. 2. A stuffing aııd craınıning a 

bag, ete. , with something, Redh.: 905.; da(s: Cıma etınek ve süngü ile 
urmak ve az nesne şey ka/il manası na. Ahter: 308. 
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6. nemim kovu (s.34.) 

neınim: �ov ·dedikodu' okunınalı ve anlamlandırılmalıdır. kov: 
Dedikodu, gıybet. (nemim) Topaloğlu, K.Trc.ll : 404; ko:v 
•backbiting, persecution ', kovla:- (Türkü). Ci kov-, Kıp. XIV ko: w 
a/-ğiba •backbiting' Id 76. EDPT: 580. 

7. şarar: kuğ (s.34.) 

şarar: �og 'kıvılcım'okunınalıdır . koğ: Kıvılcım şerare. şerer 
[Ar.}: koğ . . .  (Fer. XJV.s.) TS-IV: 2600.; ko:ğ 'dust··. Osm. XIV to 
XVI koğ 'hot ash. spark': in several texts TTS 111464 ..... EDPT: 609. 

8. sudi ınuhtemel (s.34.) 

suda: mühmel 'başıboş'tur. Bu kelime dizine alınmamıştır. 
suda: salınmış 75/36=277a-6 Topaloğlu, K.Trc. 11:750/48; �.J...w : 
Mühmel. başıboş 75136. KKA: 240. suda: Mühmel yani bir nesneyi 
kendi kolayına ve havasına kayıdsız behiıyim gibi komak ve şol 
deveye derler ki yabanda kolayına yürüye kimse güdüp gözleıneye. 
Ahter: 396. 

9. c ışir: tayanmakdurur (s.34.) 

< ışar: dayınma�durur şeklinde okunmalıdır. Aynı kelime dizine 
( işar: Daylmacak 76 (s.80) biçiminde alınmıştır. Eski Anadolu 
Türkçesi metinlerinde bu fiil dayuı- biçiminde geçer, anlamı ise 
·kaymak, sürçmek'tir . �: To trip, stumble down Elias: 424.; 
tayınmak. (tayrımnak): Kaymak, sürçmek, TTS-V:3778. 

10. zeribiyy düşenler (s.34.) 

zerabiyy: döşeklerdür. Kur'an'da da geçen bu Arapça sözcüğün 
Türkçe karşılığı .. döşek-ler"dir. zerbiyyet: döşek 88/1 6=284b-2 
Topaloğlu, K.Trc.I I:746/44.; .. zerabiyyu" kelimesi Arapça "zerbiyye" 
kelimesinin çoğuludur. �Jjlı: Saçaklı yaygı. döşeme, halı, ıninder, 

sedir. Cenıisiı.r.t..u 88/16. KKA: 225. 

1 1. bıvel: aynimakdurur (s.34. ) 

}Jıvel ırılm�durur. ��ı bu imla ile yazılan bir kelimeyi 
"ırılmak" fiili ye�ine "ayrılmak" okumak -harekeleri yok saysak bile
oldukça zordur. ırı/m,1k: 1. Ayrılınak, uzak/aşmak, uzaklaşıp 
kaybolınak TTS-111: ı 963. 
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12. zilJir tolulandurur (s.35.) 

zibar: tolular-durur. Dizine zi!Jar: To/u olanlar 90 biçiminde 
alınmıştır. . _,.i.lj: Overflowing; fulL Elias: 274. Bugün Türkiye 
Türkçesinde bu kelime tonlutaşarak dolu 'dolu olan, boş un zıddı' 
şeklini almıştır. tolulan+duror biçiminde bir ibare yanlış okuma 
sonucu ortaya çıkmıştır. +d url-dür (<d unu) bi ldinne eki isimlere gelir. 
Çalışınanın sonundaki Arap harili metinde bu kelimenin imlası ���)_,ü. 
biçimindedir. 

13. lubiis ne ekin tom (s.35.) 

lubüs ne? egin tom. Kelimenin anlamı 'sırta giyilen elbise'dir. 
eğin (eyin): Sırt, arka TS-III: 1390; eğin 'arka, sııt' Eski Türkçeden 
başlayarak kullanılır. Orta Türkçeele egin olarak geçer. Eski 
Kıpçı1kçada eyin biçimi kullanılır. TDES: 130. Türkçenin tarihi 
dönemlerinde kelimenin ekin biçimi görülmemektedir. Eski harflerle 
�i biçiminde yazılan bu kelimeyi ekin olarak okumanın sebebi 
Türkçenin tarihi imiasım ve fenolojisini bilmernekten kaynaklanmış 
olsa gerek. 

14. 1Jımir dürüncekdürür (s.35.) 

bımar: derincek durur 'baş örtüsü'. derincek, (dirincek): Baş 
örtüsü. TTS-11: I 106.; bimar: derincek 24131=167b-6. Topaloğlu. 
K .Trc.ll:734/32. [terinçek 'cloak, wrapper' prop. Dev. N. fr. teriır 
EDPT: 552.] ; [tlirinciik "a thin cloak": OTWF: 47.] Mareel Erdal, bu 
tanıkla ilgili şöyle bir dinpnot düşmüştür: .. This is from ter-; cf. the. 
DL T Uiril- for the abberant vowel." OTWF: 47. Bu tanıklardan 
anlaşılacağı üzere derincek 'başörtüsü' dür- fiilinden değil der- (<ter-) 
fiilinden türemiş bir söz varlığı olsa gerek. 

15. fezc acımak (s.37.) 

fezc: açma�. fezc kelimesi Kur'an'da 'dehşet ve telaşını 
gidenne' anlamında geçer. tji : Dehşet ve telaşını gidennek. KKA: 
367.; tefzi(: korku gideril- 34123=204b-6, Topaloğlu, K.Trc.II: 
784/82. Ayrıca eski harili metinde ..;:.+i şeklinde yazılı olan bu 
kelimeyi, hem imla açısından hem de mana bakımından açınaJ.c 
okwnak daha doğrudur. !eza( kelimesinin her ne kadar 'dehşete ve 
telaşa kapılınak' anlamları varsa da bu eserde kzar kelimesinin 
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Türkçe karşılığının açmak 'ferahlatınak, (sıkıntısını) gidermek' fiili 
olduğu yazdış ve anlam bakımından daha doğrudur. 

16. dacc segitınek (s.37.) 

da< c: sekitmek 'azarlamak'. t�: Kovmak. itelemek, azarlayarak 

itipkakmak, defetmek, KKA: l 84. seğitmek: Dolaşmak, TTS-V: 3370. 
segitınek fiilinin eski metinlerdeki anlamı genellikle 'koşmak, 
yürümek. dolaşmak vb.'. Ancak eski harflerle aynı im lada bir başka 
fıil olan sekitmek ise 'azarlamak, reddetmek, tekdir etmek' anlamında 
kullanılır. seki tmek: 2. Reddetnıek, azarlamak, tekdir etmek, TTS-V: 
3376.; de((: gücemleyü sür- 'şiddetle itmek, kovınak' 10712=289a-JO 
Topaloğlu, K.Trc.II:736/34. sekit- See söküt- (to kneel' EDPT: 820 
(diz çöktünnek).; sökmiik '2. Azarlamak, sövmek'. EUTS: 209.; sekit
: Azarlaınak, bağınp çağınnak. Topaloğlu, K.Trc.ll: 510. � 

iınlasıyla yazılı olan bu fiil, segit-: 'koşmak, yürümek' değil, sekit-: 
·azarlamak, kovınak' şeklinde okunınalı ve anlaınlandırılmalıdır. İki 
fiil birbirinden hem semantik hem de fonetik olarak tamamen ayrıdır. 

17. durtic nesneyi dürrnek (s.37.) 

duruc: nesneyi dennek. dünnek: 1. Bülanek, katlaınak, tomar 
hdline getinnek. 2. Toplamak, devşinnek. 3. Buroşturmak. TTS-11: 
ı 330.; dermek (dinnek): Toplamak, biriktinnek, TS-II: ı 1 I I.; ter-, 
OTWF: 864.; tür- , OTWF: 865. ; ter- (d-) 'to bring together, collect. 
asseeJnble' . EDPT: 529.; tür-{ d-) 'to rol/ up· EDPT: 530 . .i..> 

imlasıyla yazılı olan bu kelime semantik olarak dür- '2. toplamak, 
devşinnek' fiiliyle yakın anlamda olsa da köken ve fonetik olarak 
birbirinden ayn iki söz varlığıdır. 

18. zift kir (s.37.) 

zift: �ir (<Ar.) 'zift' . �: Aspha/t; black bitumen: mineral pitch. 

Elias: 574; kir: ( Yun.) (kim.) ka tran .. zifiri siyah. BFTS: 480.; kir(�}: 
Mir vezninde katran manasınad1r. K,1ra sakızada denir ki onun/,1 geıni 
kalafat ederler. Gayette siyah olmakla ziyadesiyle siyah olan nesneyi 
ona nisbet ederler. Burhan-ı Katı: 449. 

19. şayfyaz (s.38.) 

şayf : yay 'yaz' okunınalıdır. Eski harfli metinde �� biçiminde 

yazılı olan bu keliıneyi manaya bağlı kalroadıkça yazokumak oldukça 
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güçtür. Nüsha farklarında yazkelimesinin diğer nüshalardaki biçimleri 
bel irtilmemiştir. Bwıunla birlikte araştırmacı, yay 'yaz' anlamında bir 
keliınenin Eski Türkçeden beri kullanıldığını kaynaklardan tespit etme 
yoluna gitmemiştir. yaz 'yılın, haziran 21 �inde başlayıp eylüllin 
23 'üne değin süren, ilk baharla son bahar arasındaki sıcak mevsiınİ' 
Eski Türkçeden başlayarak kullanılır. Eski Türkçe yaz biçiminin 'ilk 
bahar', yay biçiminin ise 'yaz' aıılamına geldiği anlaşılıyor. TDES: 
446. yay: Yaz. (şayf) Kurayş kabilesi ögreııınegi içiiıı, ögremnegi içün 
anlarwı, kış geçmegi ya(ni Yemen'din yana, dakı yayun ya(nf 
Şaın 'dın yaıia. (289a-7=107/2). Topaloğlu, K.Trc .Il : 646.; Tarama 
Sözlüğü hde bu tanık şu şekilde geçmektedir: Hulk: kılınç, seyf: kılıç, 
güzdiir: harıl; sayf[Ar.} yay (Fer. XIV.l3). TTS-VI: 4434. 

20. bilye bezeg (s.38.)  

l).ilye bezek 'süs' .  Dizinde bu kelime lplye: Bezeg (süs) 159 
(69.s . )  biçiminde geçmektedir. bezek: 1. Siis, ziynet, TTS-1: 529. 
Türkçe beze- fiilinden -k fiilden isiın yapım ekiyle türemiş bu 
kelimenin son sesi -gdeğil -k' okunmalıdır. 

21. �er koğul dimek (s.38. )  

�er: 15-ogıl demek. "15-o-gıl" kelimesinin koğul- [kovul
'kovulmak'] fiiliyle bir ilgisi yoktur, burada }fo- fiili,  bugünkü yazı 
dilimize göre arkaikleşmiş olan -gıl 1-gil emir 2. tekil şahıs ekiyle 
çekimlenmiştir. Arap harfli metnin fotokopisinde kel imenin imlası �_,i 
biçiınindedir. Çalışmada yazma nüshaya özgü imla-fonoloji özellikleri 
ya modemize edilmiş ya da görmezlikten gelinıniştir. 

22.1plyd'dur döşek (s.39.) 

15-ayd: duşal5. 'köstek, ayak bağı. bağ' .  Arap harfli ınetinde 
keliınenin imlası j:!.� biçimindedir. duşak, (tuş, tuşak): Köstek, ayak 

bağı, bağ. Kayd �[Ar.}: Ayak bağlayacak tuşak ..;.:.� ve bukağu. 

(Bab. )(V12, 474). TTS-11: I 275.; duşak 'at/ann iki ayağını ip/e 
bağlayarak yapılan köstek '. Ağızlarda tuşak biçimi de kullanılır. 
<tuşa- •kösteklemek' +-k eki. TDES: 1 24. Araştırmacı, kel imenin 
diğer nüshalardaki farklannı l 70. dipnotta şu şekilde vermiştir: Döşek 
H: deşe}f AET. 
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23. ışi� yaymak kapudur (s.39 . )  

aştal_<.: yapmal_<. l_<.apuyı 'kapıyı örtmek' .  Arap harfli metnin 
fotokopisinde tiilin imlası � biçimindedir. yayınak'-": /. Yağını 

çıkarmak için yoğurdu yayıkta ça/ka/amak. 2. Tahrik etmek. 
dağıtmak. perişan etmek, TTS-VI: 4448-4449.; yapmak. (y,1pam,1k): 
Kapaınak, kapatmak, seddetmek. örtmek, TTS-VI: 4300.; J&- :To 

slaın a door. Elias: 375. "yaymak> 'döşemek, yaymak, sermek' 
anlamındaki ti il ,  Eski Türkçe "yadmak" biçiminden gelmektedir. 
Tanığın yay- 'çalkalamak' ve yay- <yad- 'yaymak,döşemek, sermek' 
fiilieriyle anlam yönünden bir ilgisi yoktur. 

24. ilıı'q dökmek kanıdur ( s.39.) 

irh�: dögmek l_<.atıdur •aşırı derecede dövmek'. Arap harfli 
metinde fıilin imlası �� �� biçimindedir. Araştırmacı kel imeyi 

dizine ihr�: Kan dökmek 180 (62 .s.) ve irha}s: Yonnak 223 (63. s.) 
şeklinde iki farklı tanık olarak almıştır. Metnin aslında Arapça irhals 
kelimesinin karşılığı olarak dögmek katıdur verilmiştir. 223. mısrada 
böyle bir tanık bulunamamıştır. irhal,c geiisüz ey/e- 74117=275-11. 
Topaloğlu, K.Trc. ll: 745/43.; geıisüz ey/e-: 1. İcbar etmek, zorlamak. 
(irhaf:<), Topaloğlu, K.Trc. II: 228. krş. geiisilet-. kerisilet-, kerisület-: 
Zorhmmk. icbar etınek. s.23 1 .; döğınek: 1. Ezmek. 2. Topa tutmak. 
boınbardıman yapmak, . 3. Basmak. baskın yapmak, TTS-11: 1 225.  

25. şatt nedür? su kıranı (s.39.)  

şaru: sol_<.anl_<. 'filiz, sürgün' okunınalı ve anlamlandınlmalıdır. 
sof.<arıf.< kelimesinin Arap harfli metindeki imlası :v;.... biçimindedir. 

sokarık: Topraktan ilk çıkan filiz, filizlenıne. filizılı topraktan çıkması. 
intaş. TTS-V:3500.; sokarık: Yeni çıkan filiz. DS-X: 3658 .  Lı....:.;, : 
Taraf. canib, kenar, uc. KKA: 264. tJ)ı -.ı-:. : Ekin filizi KKA: 265 . ;  

şa(: oğulduk Topaloğlu, K.Trc. II: 757/55. oğulduk: Filiz sürgün. 
Topaloğlu, K.Trc. II: 457. Bu tanıkiann yanı sıra Türkçede lfarılf 
'kenar, kıyı, sahil' anlamında da bir kelime yazılı kaynaklarda 

1 �  yaymak 'çalkalamak, kımıldatmak, sallamak' anlamındaki fıilin, Eski 
Türkçe yadmak 'yaymak, döşemek, sennek' le bir ilgisi yoktur. Eski 
Anadolu Türkçesinde 'sennek, döşemek, yaymak' anlamında kullanılan fiil 
geneBikle yazm.1k[yazmak (1): 2. Yaymak. dağıtmak, açmak. TTS-VI: 4458 
.]'tır. 
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bulunmaktadır. f.carıg: (t) Kenar, kıyı, sa/uZ İMS: 547 . karık: 1. Su 
cetveli. TTS-IV: 2299.; kank 1. 'bağ ve bahçe sulaınak için açıl!nış su 
yolu, ark; 2. 'bu arklar arasında kalan ve tohum ekmek için kullaııı!Hn 
yer. ev/ek·: 3. 'saban/a tarlada açılan çizi' Ağızlarda garık hiçimi de 
yaygın olarak kullanılır. TDES:  21 3. gank (IV): Babarda erken 
yelişınesi içi dikilen soğan. DS-VI: 1 926. Tarama Sözlüğü h de ve 
Derleme Sözlüğü'nde yer alan ve eski kaynaklarda görülmeyen 
sokan k ·filiz, tilizlenme; yeni çıkan ekin' kelimesinin f.carı!< (g.1nk) 
'ekin ekilen yer, babarda erken yetişen ekin, su cetveli' keliınesiylt! bir 
ilgisi olabilir. sokarık(< su + kank )?. 

26. inş� ıldırmakdurur (s.40.)  

inşir�: ıldırama� durur "parlamak'. Araştınnacı, bu maddeyi 
dizine inşira.k: Jldınnak (aydınlamak)I92 (63 .s. ) biçiminde almıştır. 
ıldıra-t-ınak: Parfatmak TTS-111 : 1 93 7 . ; ya/tn:- 'to sh!İıe, gl e mn ': 
Os1n. ya/dura-1-yı/dara-1 yıldura-l 1/dıra- (not yoldura) TTS I 829; ll 
1049; 111808; IV 881, EDPT: 923-924. Fii lin kökü ıldır- değil, ıldır,1-
dır. 

27. niyim yatlu kişilerdur (s.41 .) 

liyfım: yatlu kişilerdür. Arapça /evm kelimesinden gelen liyi\ıu: 
yatlu 'şom, kötü, fena' anlamındadır. Kelime dizinde niyam: Yat/u 
kişiler, 'uyuyanlar' 28, 204 (s .9 1 .) şeklinde verilmiştir. Metnin Arap 
harfli fotokopisinde bu söz grubunun imlası �� ��") � A 
biçimindedir. �_,uı: Kınama, Jevın. KKA: 468. ; yatlu. (yatlı): Kötü. 
şom, adı: fena, TTS-VI: 4390. yat-+lu 'uyuyan' biçiminde ve 
anlamında bir kelime Türkçenin kaynaklarında bulunmamaktadır. 
Türkçede isimlerden sı fat yapıın eki olan +lul+lü fıil tabaniarına 
gelmez. 

28. kitibe 'olur dimeklik dökeli (s.41 .) 

�açibe olur demeklik dükeli. ' "�atibe" kelimesinin anl�mı 'hep. 
bütün· demektir. Bu anlamda Eski Anadolu Türkçesinin söz varlığı 
arasında yer alan kelime düke/i'dir. dükeli, (tüke/ı: dükel, düğeli): 
Hep, cümle, hepsi, bütün, herkes. TTS-Il: 1 306.; tüke:/ li: tiike:
'coınplete, en tire: EDPT: 480. 
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29. zığ§ nedür? bir bağcık (s.4l .) 

zıgş: bir bag çı bı� 'bir demet çubuk. saplardan yapılmış demet'. 
Arap harfli metinde kelimenin imlası � t 4� biçimindedir. iıgş: bir 

llvuç çıbuk 38/44=216b-9 Topaloğlu, K.Trc.II: 765/63. ;  �ı: 
'Demet/Karışık şey' KKA: 295. Araştırmacı, 214. mısranın nüsha 
farklarını belirtiDediğine göre bu ibarenin bütün nüshalarda bir bag 
çıbı}f olarak geçtiğini varsayabiliriz. 

30. mutfl nedür? sövndüren (s.42.) 

mutfı: söyündüren 'söndürmek'. Araştırmacı bu kelimeyi dizine 
ınu{fi: sövindüren (söndüren) şeklinde almıştır. Eski harfli metnin 
fotokopisinde fiilin imlası ��_;..biçimindedir. Eski Anadolu Türkçesi 

metinlerinde söndümıek fiili, söyündünnek, sögünmek, sövümnek 
gibi değişik imialarcia geçer. 227. mısraın nüsha farkı dipnotlannda bu 
fıilin diğer nüshalardaki farklı yazılışlan belirtilmediğine göre fiil, 
metinde olduğu üzere söyündür- imlasıyla okunmalıdır. 

3 1. marşiiş nedür? beri km iş ( s.42.) 

marşüş: berkimiş 'muhkem •. Kelime Arap harfi i metinde �".; 

imlasıyla geçmektedir. berk 'sağlam, muhkem' kelimesinden +i 
isimden fiil ekiyle türetilmiş olan bu fiil, berik- değil berld- öir. 
berkıinek. (berkişmek): Sağlam/aşmak, pekişmek, yerleşmek. TTS-1: 
51 7. ; berldt- Caus. f. ofberki:- Den. V. fr. berk. EDPT: 363. 

32. inzifnedür esinnek (s.43.) 

inzaf: esrimek 'sarhoş olmak'. Dizine bu kelime inzrif: Esirmek 
(kesilmek) 251 (s.63.) şeklinde alınmış ve anlamlandınlmıştır. inzaf 
rn.: esrük o/ın- J7/47=212b-8Topaloğlu, K.Trc.II: 808/106. esinnek, 
(esrimek): / .  Sarhoş olmak, aklını kaybetmek, de/irmek, kendinden 
geçmek. 2. Azgınlaşmak, sert/eşmek, çok kızmak. TTS-III: l 540-
1542. Bu fiil metindeki imla (�;..ı )nın aksine esirmek de okunsa 

anlamı 'kesilmek' değil 'sarhoş olmak'tır. ��ı: Tükenıneki Sarhoş 

olmak KKA: 503. 

33. kili)) yüzüni pörteren (s.43.) 

kalil:ı: yüzin burtaran "yüzünü ekşiten, buruşturan'. Dizinde 
kelime kalil;ı: Yüzüni pörteren(somurtkan) 261 (s.85.) şeklinde 
verilmiştir. pörter- biçiminde okunan fiil, burtıır- fiilidir. burtıırmak, 



82 Paşa Yavuzarslan 

(yüz purtannak, yüz burtamıak): /. Yüzünü buruştunnak, TTS-1: 7 1  ı. 
bertin- 'burkulup incinmek' anlamında Eski Türkçe metinlerde geçen 
fıille depörter-in bir ilgisi yoktur. Çalışmanın son bölümünde yer alan 
Arap harfli nüshada, kelimenin imlası �j:."; �� biçimindedir. Arapça 
kalil;ı kelimesinin karşılığı olarak semantik ve fonetik açıdan en uygun 
okunuş biçimi yüzin burtaran'dır. 

34. kiditı kavi, dunşan neseneye 'irmek Vuşül (s.43.) 

kadi�: Is.avi dürişen nesneye, şeklinde okunınalıdır. diiriş
'çabalamak'. Aynca araştırmacı, bu kelimeyi dizine kadil;ı: ka vi 262 
(s.84.) olarak almıştır. Tanığın ikinci bölümü ise, vuşül: Duruşan 
nesneye innek 262 (s.92.) biçiminde dizine alınmıştır. Burada vuştil 
kelimesinin karşılığı ennek'tir. kadil;: cahd!Jk eyleyici 84/6=282b-8 
,Topaloğlu, K.Trc.II: 795/93. 

35. R\ı4u'l-l.{udus Cebriiii 1 nuzul konana Yeral_< (s.44.) 

"267. RüJ:ıu'l-�uds Cebra'il 1 nuzül Is.onana yaraıs." şeklinde 
okunrnalıdır. Metinde Arapça nüztil kelimesinin Türkçe karşılığı 
olarak /_(onana yarals verilmiştir. nuzul: konuğ,1 yaraklanmiş nesene 
J/198=34b-IO Topaloğlu, K.Trc. II: 808/ 1 06. ;  konuğa yaraklanmiş 
neseııe: Misaliri ağırlamak için hazirianan kıymetli şey. (nuzul), 
Topaloğlu; K.Trc.II: 399. Araştırmacı tarafından yara/_( kelimesi 
Arapça yera/_( olarak okunmuş ve karşılığı olarak da unuzul konana '' 
sanılmıştır. Arapça-Türkçe alfabetik dizine bu tanık alınmamıştır. 

36. gıslin çıban yandusı (s.45.) 

gıslin: çıban yundısı 'irin'. Metnin Arap harfli fotokopisinde 
kelimenin imlası �� �� biçimindedir. yundi: yemek yedikten sonra 

kabı n yikantısi. III, 3 ı DL T: ı 56.;  krş. gısliu. tamu/ıklar yağından 
sızan 69136.Topaloğlu, K.Trc.Il: 779/77.; yuyundu (yuyuntu): Bulaşık 
suyu. yıkanan şeyden dökülen su, TS-VI: 474 ı.; �ı: (Yıkan,1n 

şeyden çıkan) kirli su, 69136. KKA: 349. Bütün bu tanıklar ve veriler 
neticesinde kelime yan-du değil, yun-(yuyun-)-du'dur. 

37. ba'VZ nedür? yeiiin olmak (s.45.) 

J:ıav� nedür? yeg olrnaıs. "üstün gelmek, galip gelmek'. Yeğin 
(yiğin): Üstiin, flıı"k, galip, kuvvetli, şiddet/ı: baskın, TTS-VI: 4477 . ; 
yeğin olmak: Zor ve kuvvetle birisini ezecek durumda olmak. bir şey 
üzen'nde zor kullanıp ağır basmak. üstün olmak, galip durunıda 
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bulunınak. TTS-VI: 4481. istil,ıv� giilıb ol- Topaloğlu, K.Trc.Il: 
729/27. #��ı: To overcome; ove1p0wer, Elias: 17 l a. Arap 

hartli metinde .;.ı� ı� biçiminde geçen kelimeyi yeiiin olına/f okumak 
anlarnca yeri- fiili ile i lişkitendirilse de bu fıilin yeri-in türevi eski 
kaynaklarda tespit edilememiştir. 

38. izlifyakin eylemek (s.46.) 

izlaf y4ın eylemek. Araştırmacı, bu kelimeyi Arapça 
kelimelerin dizinine almamıştır. iz/at yakın getür-; iz/at: yakın ohn
Topaloğlu, K.Trc.II: 747/45. yakin eylemek Arapça yakin ve Türkçe 
eylemek yardımcı fiilinden oluşan bir birleşik yapıdır. ya/fın eylemek 
ise� ·yaklaştırmak, yakınlaştırmak' anlamlarında kullanılan ve her iki 
unsuru da Türkçe olan bir birleşik fıildir. 

39. ri� nedür? 'olaşan (s.46.) 

ratı�: ulaşan 'ulaşan, birleşen'. Araştırmacı bu kelimeyi dizine 
Riitı}f: 'Oluşan 315 (73.s.) biçiminde almıştır. Kelime u/aş
'birleştirmek, bağlamak' fiilinin -an /-en sıfat-fiil ekiyle türemiş 
biçimidir. ulaşmak: 2. Birleşınek, birleşip yapışınak, lahik olıne�k. 
TTS-VI : 3941.; rat/ç. bağ/u Topaloğlu, K.Trc.II: 74 1/39. Eski 
kaynaklarda bu anlaında o/aş- gibi bir fiile rastlanılamamıştır. 

40. ırh� nedür? yonmak ( s.46.) 

ırhfll5: yörimek 'yürümek'. Bu kelimenin Arap harfli metindeki 
imlası �� şeklindedir. Dizine irhii}f: yonnak 223 (63.s.) olarak 
alınmış olan bu kelimenin nüsha farklarındaki değişik biçimleri 
şöyledir: 323. Yorımalf AHT: hürmek E (s.46.). Ancak burada A harfi 
ile kastedilen nüsha -Süleymaniye K., Ayasofya, Emin Ülgen Bölümü, 
K.l832/4-da keliınenin imlası yörıinek biçimindedir. Araştırmacı 
tarafından dizinde yonnak olarak verilen fıil, yon- (yön'-) fiilinden 
köken ve anlam olarak farklıdır. yor- 'tabir etmek' anlamındaki 
kelime Eski Türkçe yör- tiiline gider, yör-ül- 'to interpreted'. OTWF: 
689. yöri- fiili ise; Eski Türkçe yorı- fıiline gider, yorı-t- 'to ınake 
peop/e wa/k, OTWF: 795. 

4 1. gaten nedür? güveygü (s.46.) 

baten: güyegü. Hem vezin gereği hem de kelimenin kökeni 
bakımından bu karşılık güyegü okunmalıdır. Arap harfli metinde 
kelimenin imlası �� biçimindedir. Harekeler yanlış konulmuş olsa 
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bile, ke1ime Eski Türkçe küdegii'den gelmektedir. güvey, güveyi 2. 
•bir kızın. ailesinden olan büyük/ere göre o kızın kocası, daınal '. Eski 
kaynaklarda güyegü (>güyeği) olarak geçer. TDES: 1 68 .  

42. faşil kesik (s.47.) 

faşil:  köşek 'deve yavrusu ' .  Arap harfli metinde kelimenin 
imlası ".ı' .. s biçimindedir. 330. mısrada geçen bu kelimenin diğer 

nüshalarda, farkl ı  karşılıklan olmadığına göre kesik biçimde okwna 
tamamen bir yakıştırmadır. �ı: veledü 'n-nalfa ev el-ba}fara . . .  
Mu 'cemü' l-Vasit: 7 1  7.; köşek 'a young animal'. Kıp. XIII al-faşil 
'caınel colt'EDPT: 753 .; köşek, (köçek): Deve yavrusu. Firaş: döşek, 
hı/nar: eşek. lasfl [Ar.]' köşek basa/: soğan. (Feı: XIV.25), TTS-IV: 
2703 . 

43. neciyy zardaş (s.48.) 

neciyy: rizdaş 'sırdaş' .  Bu kelimeyi araştırmacı yapmış olduğu 
alfabetik dizine Neciyy: Zardaş (sırdaş) (s.90 . )  şeklinde almış ve 
anlaınlandırmıştır. Türkçede zardaş ·sırdaş' anlamında bir kelime 
bulunmamaktadır. Farsça niz 'sır' ve Türkçe +daş ekinden türemiş 
razdaş 'sırdaş' biçiminde ve anlamında bir keliıne Türkçenin söz 
varlığında yer almaktadır. neciyy. raz issi, Topaloğlu, K.Trc .Il:  
807/1 05 

44. guıiıb tolunmak gün (s .48 . )  

gurüb: !ulınma� gün 'güneş gurup etmek, batmak' .  Eski 
Anadolu Türkçesinde güneşin batması anlamında kullanılan fiil to/un
değil, {u/ın-dır. Araştırmacı, bu kelimeyi dizine tolumak gün 
biçiminde almıştır. dulumnak, {!ulunmak): 2. Batmak, gurubetmek, 
TTS-Il: 1 250-125 1 .  

45. 1Jilif sükiıt (s.48.) 

bi laf: söğüt 'söğüt ağacı' .  Eserin sonWlda yer alan Arap harfli 
metinde kelime şöyle geçmektedir: bilaf �. Bu im la ile yazılan bir 

keliıneyi sukill okwnak oldukça zordur. Arapçadan dilimize geçen 
"sükfıt" ve Türkçe "söğüt" kelimelerinin imialan Arap harfli metinde 
birbirinden tamaınen farklıdır . ...A)li...ll: ...A�I � 'söğüt' Mu'cemü ' l-

Vasit: 260. ;  söğüt (sögöd) in Uyğ. a generic tenn for 'tree ��· Xak . .AI 
sö güt şacaıv '/-xi/af 'willow-tree ' Kaş. I 356: Kıp./Tkm. Xl/1 al-şafşaf 
'willow' (Kıp. ta:/) Tknı. sögü:t Hou. 8,6. EDPT: 8 I 9 .  
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46. za� dayanacak yirdür (s .49 .) 

zala�: dayınaca� yerdür 'kayacak, kaygan olan yer'. tayınmak. 
(tayrınm,'lk) : Kaym,'lk, sürçmek. Ez- zelôkatü [Ar.]: Tayıncak yer ki 
üzerinde ,1yak dunnaya taynna. (Terceman. XV. 379) TS-V:3779. ; 
zelel.c tayıncak Topaloğlu, K.Trc. 11:747/45.  Kelimenin Arap hartli 
metindeki imlası � �� biçimindedir. Araştırmacı, Türkçe kelimelerin 

okunuşunda genellikle hareketeri görmezlikten gelmiştir. dayan1nak, 
(tayanmak): Güvenmek, itim,'lt etmek. El-i(timad [Ar.}: Tayanınak 
ındnasına. (Kam. XV/JJ-Jc.1)( /, 652)� TTS-11: 1 030. dayın- (< tay-) 
'kaymak, sürçmek' ve dayarr (<taya-) 'dayanmak, güvenmek, itimat 
etınek' ti illeri hem köken olarak hem de sernantİk olarak birbirinden 
farklı iki ayrı söz varlığıdır. 

47. �abes 'odun paresi ( s.49.)  

Dizine �abes: Odun paresi ( s . 83.) şeklinde alınan kelime, 
"�abes'' od+uıi pôresi okunınalı ve anlamı 'ateş parçası' olarak 
verilmelidir. /fabes: pôra od Topaloğlu, K.Trc.II: 787/85 . ;  � : 
•firebrand'. Elias: 522. odun (<odu..ii) kelimesi od 'ateş' kelimesinden 

türemiştir. Arap harfli bazı metinlerde od+wi ve oduıi aynı imiada 
(��_,!) olsa bi le, burada .fcabes Arapça sözcüğün Türkçe karşılığı, "ateş 

parçası' anlamına gelen od+uıi pa resi' dir. 

48. başim 'işi çekişendür (s. 49.) 

!faşün: Işi çekişen ( s.70 .) biçiminde okunan ve dizine alınan 
tanık metinde şöyledir: başim çekişen kişidür. Arap harfli metinde bu 
sözün imlası � �·� .. ..,.< �- .. �<� biçimindedir. Nüsha farklannda 382.  

mısrarun dipnotu yer alınarlığına göre bu ibare, Arapça tanığın 
anlamına bakılarak işi çekişendür biçiminde gelişigüzel okunmuştur. 
!Jaşiın: katı tartışıcı, tartışıcı . Topaloğlu, K.Trc.ll: 732/30. 

49. nefe§ 'üfiirmek (s.50.) 

nefeş: ürmek 'üflemek, üflirmek'. Arap harfli metinde 
kelimenin imhisı :i.�i şeklindedir. 395.  mısraın nüsha farkları, 

dipnotlarda yer alınarlığına göre kelimenin. bütün nüshalarda ünnek 
şeklinde geçtiğini varsayabiliriz. ürmek(l}� (üvünnek): Üfiirmek. 
iiflemek . TTS-VI: 4080. Eski Türkçe metinlerde de geçen ür
"kabarmak, şişmek, ütlemek' fiili, Eski Anadolu Türkçesi 
metinlerinde bugünkü yazı dilimizin söz varlığında bulunan üflemek 
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kelimesiyle aynı anlamda kullaniılan arkaik bir biçiındir. neflaş: ün'ci 
Topaloğlu, K.Trc.n: 8 ı 1 /1 09. 

SO. butim sinen kurulıkdan (s.50.) 

I:ıutiim: sman �urılı�dan 'aşırı derece kuruyup kınlacak hale 
gelen·. Araştınnacı, bu ibareyi yapmış olduğu alfabetik dizine de 
l:futa.ın: Sinen kurulık (s.69 .) şeklinde almıştır. sınmak: 1. Kın/mak. 
parçalanmak, ınünkesir olmak, TTS-V:3448.; l}a{m: s1-; }Ju(am: uvak, 
uvı"mınış kuru ot, f.ıu(amet sıyıcı Topaloğlu, K.Trc.II:726/24. Arapça 
J.ıutam kelimesinin Türkçe karşılığı sin- (sifi-) değil, sur (<sı-) 
·kınlmak, parçalanınak, ufalanmak' fıilidir. sin- ·hazmolunmak, 
yerleşmek, boşa gitmek, emilmek' anlamındaki tiil, köken ve 
seınantik olarak şınına]f'tan farklıdır. sıii- 'to sı/ık info (sonıething 
D�'lt.): to be absorbed, digested', EDPT: 833. 

5 1. mabü koç i beru tutmakdurur (s. 5 1 .) 

ınabaz: k içi buru tutma� durur "oğlan doğurma sancısı'. Arap 
harfli metinde bu ibarenin imlası �'_;.r :t .J'; � biçimindedir. 

Araştinnacı bu kelimeyi dizine de Me!Jai: Kuçi (yavru) beru tutnwk 
(doğum anı) 424 (s.87.) şeklinde almıştır. buru: Ağrı, sancı. MeMz: 
[Ar.]: Avradı buru dutmak. (Miintehab. XV!l 87-1) TTS-1:7 1 3.� buru 
tutmak: Gebe kadma doğuın sancısı gelmek Mahdz [Ar.}: Hatunu 
doğunnak zahmeti tutınak ki buru tutmak tabir olunur. (Aks.J(V/1-
XVU/.485-2) TS-I: 718.; krş. ıne!Jai: oğlan doğunnak ağrısı 
Topaloğlu, K.Trc.II: 803/ 1 Ol. kiçig>kiçi· (al-tıfl 'chi/d') EDPT: 696. 

52. nalp- 'urmak (s.52.) 

na�r: ürmek 'üflemek'. Dizine de N�: ·'Üvümıek {üfiirınek, 
'oymak) 432 (s.90.) biçiminde alınan bu kelimenin Arap harfli 

metindeki imlası :io�l şeklindedir. nalfr. üril- Topaloğlu. 

K.Trc .ll : 8 1 2/ l  10. 

53. cezer keşir (s.52.) 

cezer: geşür ·havuç'. Dizine Cezer: Keşir (çekilen) 443 (s.67.) 
olarak alınan bu sözün Arap hartli metindeki imlası� biçimindedir. 

� : Canots. Eli as: ı ı 3. Bu kelime Türkçenin eski kaynaklarında yer 

alan çok eski bir söz varlığıdır. keşür, (keşir, kişür): Havuç. El
cezeretü [Ar.}: keşür ve havuç dedikleri nesne. {Terceman.XV.241) 
TTS- IV: 2457.; geşür: havuç DLT:44. geşür kelimesinin kökeni 
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konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. keşir yer. 'lıavuç'- OT 
(Oğuzca) geşür Kiışgarlı Mahmud'a göre, Farsçadan alınmıştır (Far. 
gaz1r). Ancak Oğuzca geşür'ün doğrudan doğruya Farsça gazar'dc1n 
geldiği söylenemez. TDES: 234-235 . 

54. intilJib ayurtlamakdur (s. 53. ) 

intibab: üyürtlemekdür 'seçmek'tir. Çalışmada esas alınan 
nüshanın fotokopisinde kelimenin imlası Jz�;.ı biçimindedir. � : To 

select; pick out; choose and take. Elias: 694.; üyürtlemex : İyisıiıi 
seçınek. tercih etmek. El-intı!Jab [Ar.]: İhtiyar etınek ve üyürtlenıek 
(Ah. XVl96) TTS-VI: 4060-406 1 .  Nüsha farkları dipnotta 
bel irtilmediğine göre, kelime hem i mhl olarak hem de anlam 
bakımından üyürt/e- ( <ü<Jür-) 'seçmek' fiilinden başka bir biçimde 
oku namaz. 

SS. mellib gemi ıssıdurur (s.53.) 

mellaJ:ı: gemi issi durur 'gemi sahibi ' .  Ayrıca araştırmacı 
tarafından dizine Mellaf.ı: Gemi esi 466(s.87.) olarak alınan bu sözün 
Arap hartli metindeki imHisı �'.;�ı � biçimindedir. ıssı ve esi 

biçiminde okunan ve dizine alınan bu söz gemi issidür. is, (iss1): 
Sahip, ınalik, TS-III: 2096. ıssı: / .  Sıcaldık, hararet, TTS-lll: 1 979. 

56. med4ür sürüimiş (s.53.) 

medJ:ıur: sürikmiş 'kovulmuş, sürülmüş' .  Arap harili metinde 
kelimenin imlası �;.... biçimindedir. 459. mısrada geçen bu 
kelimenin dipnotta, nüsha farklan belirtilınemiştir. Bu yazılışta olan 
bir kelimeyi '"sürülm iş" okumak iınkan dahilinde değildir. Metinde 
ınedl)ür 'kovulmuş' kelimesinin Türkçe karşılığı sür-ik-ıniş 
'kovulmuş, zel i l ,  hor' anlamındaki tanıktır. d•re : Tard etmek. 
kovmak, uzaklaştırmak. KKA: 1 8 1 ; süliiıimüş, (sürülanüş):Kovulınuş, 
sürülmüş, taş/anmış; pen'şan, zel il TTS-V: 3636. 

57. ill)al]. biçidrlin tutmakdurur (s.53.) 

ilJ:ıaJ:ı: becid tutma1,<. durur "ısrar etmek'. İlf.ıaf.ı: biciddin tutnmk 
(ısn1r) 462(s.63.) şeklinde okunan söz, Farsça be+ •ile' Arapça cid(d) 
ve Türkçe tutmak fiilierinden oluşmuş bir birleşiktir. becid dutınak, 
(becid durmak, becıd tutmak):/. İkdam etmek, üzerine düşınek, ısrar 
etmek. İlhah [Ar.}: Becid tutmak. (Müntehab. XVII. 7-1) TTS-1: 474-
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475.; becit 'gereklı: ivedı: acele' Farsçadan alındığı anlaşılıyor: Far. 
ba-cidd TDES: 46. krş. � : To abide, dwell Elias: 50. 

58. tal)ayyuz ' olaşmak ( s.54.) 

teJ:ıayyüz: ulaşın� 'yetişmek, erişmek' .  Dizine de Tel}eyyiiz: 
'O/aşmak (taraf tutmak) 478(s.65.) şeklinde alınan ve anlamiandırı lan 
kelime ulaşmak 'ulaşmak, yetişmek, erişmek, kavuşmak' fiilidir. 
Taradığımız Türkçe kaynaklarda olaşmak 'taraf tutmak ' anlamında bir 
fiile rastlanılmamıştır. � (mütel;ı�1yyiz): Katılan. dahı1 olan KKA: 
I 57 . ;  mütel;ıayyizen: u/aşıcağın Topaloğlu, K. Tre.: 729/27.  

59. �üb dolanmak (s.54.) 

v�üb: dulının� 'batmak, güneş gurup etmek'. Arap hartli 
metnin fotokopisinde kelimenin imlası �J� biçimindedir. �J: 11313 
(=Gece karanlığının çökmesi yahut ayın karanlığa girmesi= husula 
uğranıasıdır. KKA: 556. Türkçede 'batmak ve gurup etmek ' 
anlamındaki fiil dolan- değil du/ın- 'dır. vafcb; karaıiur- Topaloğlu, 
K.Trc.II: 820/1 1 8; karaıiur- ' Karanlık basmak, karanlık çökınek ' 
Topaloğlu, K. Tre. II: 368. 

60. me'şüş ' Uvakdur (s.55 . )  

ma' şiiş: aruJ.<.dur 'cılız, zayıf'. Arap harfli metinde J-;.�·ı şeklinde 
yazı lan bu keliınenin uvakdur biçiminde okunınası oldukça zordur. 
uvak okunan kelime imladan da anlaşılacağı üzere ,1ruk •zayıf, 
cıl ız' dır. arık (ll}, (anğ, aruk): Zait: cılız. TTS-1: 198.  

6 1. mehşüş kapılmış (s.55 . )  

merşüş: I.caplaınış. Dizine de mehşuş: Kapılmış 494 (s .87 . )  
olarak alınan ibare, metinde şu şekilde geçmektedir: 494. igaret i l  
urmak 1,<.aplaınış merşiiş (s.55 .) .  494. mısra ile ilgili nüsha farkları 
dipnotunda, bu ibarenin diğer yazma nüshalardaki biçimlerine yer 
veri lmediğine göre mehşıiş kapılmak şeklindeki bir okuyuş oldukça 
şaşırtıcıdır. �: To be crip. bn'tt/e, or fragile. 'kın lmak, gevrek olmak, 
yaprak dökmek' Elias:759. kapılınak fiilinin bu anlaınlarla bir ilgisi 
bulunmamaktadır. kapla- [kap/ayı yağmur: tabak [Ar.]. yağmak ıiniş: 
ınsicllm (Asım. XVIII-XIX48); TTS-IV: 2247.] ..;w:._,ıı : 'To sprinkle, 

to water streets or roads, to shower; drizzle' .  Elias: 251. 
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62. ısime ottunnak (s.55 . )  

isame: otanmı}5 "otlabnak ' .  Dizin bölümünde i same: Ottunn,1k 
(otlatmak) 505(s.  63 .) olarak verilen bu söz, Arap harfli metinde j:.).J1 
şeklinde yanlış harekelenmiştir. ot kelimesinin fiil i ,  ot-tur- değil,  otllr
dır. isamet otar- Topaloğlu, K.Trc.II :755/53. ;  otannak: Hayvanı 
yayınak, otlatmak, doyunnak. TS-V: 3025. ;  EI-İsilme [Ar.]: Davm· 
otannak. (Ah. XVl54.) TTS-V: 3027.  otannak 'otlatmak' ot "ot '  isim 
kökünden +ar/+er isimden fiil yapım ekiyle türemiş bir biçimdir. 

63. banlş çocukdur (s. 55 . )  

bamiş:  şucu}5dur. Dizin bölümüne !famis: Çocuk (Perşe1nbe) 
514 (s.70) şeklinde alınan bu söz, Arap harfli metinde � �� 
imlasıyla yazıl ıdır. Araştırmacı tarafından bu tanığın diğer 
nüshalardaki karşılığı, dipnotta şu şeki lde belirtilmiştir: // 
bağJrsaJ.<:sucu}fdur A. Burada suc�, bağırsals kelimesinin nüsha farkı 
değil, şucu}s. !Jamiş kelimesinin Türkçe karşılığıdır. sucuk - Krg. 
çuçuk 1. 'Kalın bağ1rsak '; 2. 'at sucuğu •. Benzeşme (assimilation) 
sonunda oluş1nuştur. TDES:376. çocuk (Perşembe) olarak okunan ve 
anlamlandınlan kelime de sucuk kelimesinin çuçuk a dönüşmüş 
biçimidir. 

64. raşin berek olandur (s. 56.) 

raşin: berk olandur ·sağlam, muhkem' .  Dizine Raşin: berek 
(sağlam) 516 (s. 72.) olarak alınan kelime, berk' tir. berk (perk): 1. 
Sağlam, s1k1, 1nuhkem, kuvvet/ı: TTS-1: 5 1 3 .  

65. kaşk akıt (s . 56. )  

al.ctı: keşk 'yoğurt kurusu, ekşimik' .  Dizin bölümünde de Kaşk: 
Akıt (bir tür yemek) 525 (s .85 . )  olarak verilmiştir. Burada madde başı 
yanlış al ınmıştır ve araştırmacı Türkçe karşılığı , Arapça madde başı 
olarak almıştır. keş, (keşk): Yoğurt kunısu, ekşimik. El-als! [Ar.]: keş 
dedikleri nesne ki yoğurttan ederler. (Ah. XV/. 81). TTS-IV: 245 5 . ;  
k eş( 1 ): 1. 'yağ1 alinmış sütten veya yoğurttan yapilan pey11ir'; 2. 'kış 
için kurutulan yağsız, tuzsuz yoğurt' <Far. kaşk 'sour mil dried : 
TDES: 234. keşk Arapçanın da söz varlığında yer alan bir kel imedir. 
keşk · arpadan yapılan bir tür yemek' : Mu'cemü ' l-Vasit: 820. ;  keşk: 
'Arpa suyuna dahi derler, ve dahi keş dedik/en· nesne ki yoğurtflln 
ederler ·. Ah ter. : 207. 
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66. mulıterif kesb iden (s . 5 7. )  

mu�terif: kes b eden "kazanan' .  Dizine mu}Jteril': kes b iden 539 
( s .88) olarak alınan söz, metinde mulfterif biçimindedir. Eserin 
sonunda yer alan Arap harfli metinde kelimenin imlası .:,..ıı � _.,.;i.o 
biçimindedir. i/s.tirat' kazaır; kesb ey/e- Topaloğlu K.Trc. II: 789/87.  

Toplam 542 ınısradan oluşan bu eserde, Doç .Dr. Cemal Muhtar 
yukanda açıkladığımız pek çok örnek gibi, eserde geçen Türkçe 
kel imeleri yanl ış okumuş ve imialarını birbirine karıştınnıştır. Bunun 
yanı sıra eserde bugünkü yazı di limizin tarihini teşkil eden Eski 
Anadolu Türkçesine ait pek çok fonetik ve morfoloj ik özellik ya 
görmezden gel inmiş ya da modemize edilmiştir. Arapça kelimelerin 
dizininde Türkçe kelimelerin anlaınları belirtilmemiştir. Bugünkü yazı 
di linde kullanımdan düşmüş pek çok arkaik sözcüğün hangi anlamda 
olduğu açıklanmaınıştır. 

· 

FenŞteoğlu Lügati, Karahanlı ve Kıpçak sahasında yazı lan 
sözlüklerden sonra Anadolu'da kaleme alınan ilk sözlük olması 
bakımından filoloj ik çalışınalarda önemli bir yer teşki l eder. Bu 
sebeple bu Arapça-Türkçe sözlüğün söz varlığı üzerinde yapılacak 
olan fılolojik bir araştırma, bugün kökenini ununuğumuz pek çok 
kel imeyi tespit edip, yapısını çözümlemede Türkoloj i  sahasına önemli  
derecede katkı sağlayacaktır. 
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